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АНОТАЦІЯ 

Петріца Н.А. Функціональний стан нирок у дітей раннього віку при 

міхурово-сечовідному рефлюксі залежно від наявності недиференційованої 

дисплазії сполучної. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (228 – Педіатрія). – 

Державна Установа «Інститут Спадкової Патології Національної Академії 

Медичних Наук України», Львів, 2019.  

У дисертаційній роботі представлено новий шлях вирішення актуальної 

задачі своєчасного і найбільш раннього встановлення порушень 

функціонального стану паренхіми нирок у дітей раннього віку при міхурово-

сечовідному рефлюксі, асоційованому з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини та обґрунтування і апробація ефективної корекції виявлених 

змін за допомогою включення до протокольного лікування метаболічної 

терапії.  

Щороку відмічається тенденція до збільшення числа дітей із 

природженими вадами розвитку, фоном для формування та прогресування яких 

є різноманітні порушення будови сполучної тканини. Вони проявляються 

комплексом фенотипових ознак і трактуються як недиференційована дисплазія 

сполучної тканини. У зв’язку із затяжним перебігом та хронізацією запального 

процесу органів сечовидільної системи у дітей раннього віку із міхурово-

сечовідним рефлюксом перед практикуючими педіатрами та дитячими 

нефрологами постає питання: чи дана патологія є асоційованою з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини, чи є вона 

диспластикозалежною патологією. 

Метою дослідження було удосконалення ранньої діагностики порушень 

функціонального стану нирок та корекція виявлених метаболічних змін у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, асоційованим з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини шляхом встановлення 
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показників функції проксимального відділу канальцевого апарату, структурних 

змін клітинних мембран нирок, метаболітів сполучної тканини та молекулярно-

генетичних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини.  

Для вирішення поставленої мети та реалізації задач було проведено 

обстеження 138 дітей раннього віку з одно- або двобічним міхурово-сечовідним 

рефлюксом I – III ст.. Обстежених дітей за ознаками недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини було розподілено на дві групи: І група (основна) – 

діти раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини – 102 дитини ( І - МСР з 

дисплазією), ІІ група (порівняння) - діти з міхурово-сечовідним рефлюксом без 

ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини – 36 дітей ( ІІ-МСР без 

дисплазії). Результати дослідження дітей обох груп порівнювали з результатами 

обстеження 40 практично здорових дітей. 49 дітям раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини було проведено молекулярно-генетичні дослідження (визначення 

поліморфізму гену колагену IV типу (COL4A1)) та 35 дітям з міхурово-

сечовідним рефлюксом здійснено визначення частоти поліморфних локусів 

генів схильності GSTM1 і GSTT1.  

Результати молекулярно-генетичного визначення носійства поліморфних 

алелів генів біотрансформації GSTM1 і GSTT1 порівнювали із даними 29 дітей 

загальнопопуляційної групи контролю, а носійство генів колагену IV типу 

COL4A1 порівнювали із даними 42 дітей загальнопопуляційної групи 

контролю. 

З метою порівняння результатів проведеного лікування, 102 дитини 

основної групи було розподілено на дві підгрупи: І підгрупа – діти раннього 

віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, котрим до базисного лікування було включено метаболічну 

терапію ( вітамін Е розчин в олії 10 % та L-карнітин ), складала 52 дитини; ІІ 

підгрупа – діти раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, які отримували лише базисне 
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лікування – 50 дітей.  

З метою виявлення фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини усіх дітей було оглянуто за критеріями Т. Мілковської-

Димитрової та А. Каркашева. 

Окрім загальноприйнятого клініко-діагностичного комплексу обстежень 

всім дітям проводився ряд спеціальних біохімічних досліджень: визначення 

парціальних функцій нефрону за результатами показників 

антикристалоутворюючої здатності сечі та екскреції солей з сечею і рівнем 

екскреції неорганічних фосфатів, протеїнурії, амінокислот, редукованих цукрів 

– мальтози, сахарози, фруктози (за пробою Бенедикта) та глюкози (за пробою 

Гайнеса), кальцію; структурних змін клітинних мембран нирок (екскреції 

креатиніну, продуктів перекисного окислення ліпідів та полярних ліпідів з 

сечею) та метаболітів сполучної тканини (екскреції оксипроліну і 

глікозоаміногліканів з сечею ).  

Аналіз результатів дослідження показав, що у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом у порівнянні з даними дітей контрольної групи, 

фенотипічні ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

фіксувались достовірно частіше, зокрема: порушення органів зору – у 79,7 % 

обстежених дітей (у дітей контрольної групи – 2,5 %), з боку шкіри та 

порушення шлунково-кишкового тракту в 73,9 % обстежених дітей (в 

контрольній групі дітей – 7,5 % та 5,0 % відповідно), відхилення у фізичному 

розвитку – 75,4 % (в контрольній групі дітей – 5,0 %), зміни вушних раковин 

відмічалися у 35,5 % обстежених дітей (в контрольній групі дітей – 2,5 %), 

зміни волосся – в 33,3 % (в контрольній групі дітей – 0,0 %), нігтів – 24,6 % (в 

контрольній групі дітей – 2,5 %), зміни з боку м’язової системи – 21,0 % (в 

контрольній групі дітей – 2,5 %).  

Взявши за основу дані науковців, діагностичним рівнем для встановлення 

діагнозу дисплазії сполучної тканини вважається наявність 3 - 4-х стигм 

дизембріогенезу. Виражені фенотипічні ознаки недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини були у 73,9 % дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом і 
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лише в 5,0 % дітей з групи контролю, що відрізняється в 14,8 разів. 

Отримання чіткої різниці частоти фенотипічних ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини між дітьми з міхурово-

сечовідним рефлюксом та контрольною групою спонукало до підтвердження 

наявності дисфункції сполучної тканини за допомогою визначення вмісту 

оксипроліну в добовій сечі обстежених дітей.  

Виявлено, що у 78,3 % дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом тест на 

оксипролін у сечі був позитивний, що в 15,7 разів було частіше в порівнянні з 

даними дітей контрольної групи. Потрібно зазначити, що у всіх (100,0 %) 

обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, в яких було виявлено 3 та 

більше фенотипічних ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

відмічається підвищена екскреція оксипроліну з сечею та лише у 16,7 % дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом без фенотипічних ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини. 

Одержані результати свідчать про важливе значення недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу в 

дітей. 

При повторному огляді дітей, після розподілу на групи за наявністю 

дисплазії сполучної тканини виявлено, що фенотипічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини частіше зустрічалися у дітей 

основної групи: зміни з боку органів зору – 97,1 % проти 30,6 % у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, відхилення у фізичному розвитку – 93,1 % проти 25,0 %, 

порушення шлунково-кишкового тракту – 94,1 % проти 16,7 %, шкіри – 92,2 % 

проти 22,2 %, вушних раковин – 42,2 % проти 16,7 %, волосся – 41,2 % проти 

11,1 %, м’язової системи – 25,5 % проти 8,3 %, скелетних аномалій – 7,8 % 

проти 5,6 %, серцево-судинної та нервової систем – 6,9 % проти 5,6 % дітей 

відповідно. Одержані результати чітко вказують на взаємозв’язок міхурово-

сечовідного рефлюксу із недиференційованою дисплазією сполучної тканини. 

Тератогенний вплив професійних шкідливостей та шкідливих звичок 
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батьків, у формуванні диспластикозалежної патології, був виявлений у 89,2 % 

обстежених дітей основної групи і є вагомим в порівнянні з даними дітей групи 

порівняння (63,9 %). 

Не менш важливим фактором формування диспластикозалежної патології 

та міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей ще в антенатальному періоді був 

вплив гестозу І половини вагітності у 57,8 % дітей основної групи на відміну 

від 25,0 % дітей групи порівняння, обтяженість генеалогічного анамнезу матері 

за нефропатіями (46,1 % проти 25,0 %, р<0,05) та робота вагітної на комп’ютері 

17,6 % проти 5,6 %, р<0,05).  

При аналізі генеалогічного анамнезу у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом відмічено, що саме недиференційована дисплазія 

сполучної тканини відіграє визначальну роль (48,93 %) у формуванні міхурово-

сечовідного рефлюксу в дітей раннього віку, за моделлю G. Edward’s.  

У дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини відмічено достовірне 

зниження антикристалутворюючої здатності сечі у 95,1 % дітей до фосфатів 

кальцію (0,28±0,04 ум. од. проти 0,17±0,03 ум. од, р< 0,05) та зниження 

екскреції фосфатів кальцію у 66,6 % дітей (3,1±0,15 ммоль/добу проти 5,24±0,7 

ммоль/добу, р< 0,05) з добовою сечею в порівнянні з даними дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Як наслідок, посилена до максимальних значень екскреція полярних 

ліпідів (55,0 % проти 27,8 %, р<0,01) у дітей основної групи була достовірно 

виражена в порівнянні з даними дітей групи порівняння. Всі вище перелічені 

зміни свідчать про наявність тканинної гіпоксії паренхіми нирок у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини.  

Виявлено більш виражену дисфункцію проксимальних відділів нефронів 

у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, за рахунок підвищеної частоти появи протеїнурії 

(55,9 % проти 33,3 %, р< 0,05) та кальційурії (56,9 % проти 30,5 %, р< 0,05) в 
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порівнянні з даними дітей групи порівняння. 

Встановлено залежність зниження рівня екскреції креатиніну з добовою 

сечею від проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом за частотою появи патологічної ознаки     

(65,7 % проти 36,1 %, р< 0,01) (0,25±0,08 г/л проти 0,33±0,06 г/л) в порівнянні з 

дітьми в яких проявів диспластикозалежної патології не виявлено. Це свідчить 

про наявність структурних змін клітинних мембран нирок у дітей з проявами 

сполучнотканинної дисплазії. 

Простежується тенденція до зростання екскреції глікозоаміногліканів за 

середніми значеннями та за частотою в сечі дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини в 

залежності від віку (ГАГ у 84,1 % дітей 3- 6 міс. – 312,6± 41,51 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну; ГАГ у 86,3 % дітей 6-12 міс. – 347,47 ± 42,45 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну; ГАГ у 94,1 % дітей 1-3 роки – 402,91 ± 63,45 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну, р< 0,01) чого не спостерігалося у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (ГАГ 

у 50,0 % дітей 3- 6 міс. – 250,37± 32,53 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у 

69,4 % дітей 6-12 міс. – 255,18± 35,32 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у 58,3 % 

дітей 1-3 роки – 237,66 ± 34,45 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну). Це напряму 

демонструє прогресування диспластикозалежної патології з віком та 

підтверджує те, що цей процес є в’ялопротікаючий за рахунок зростання 

екскреції глікозоаміногліканів за середніми значеннями в сечі дітей з віком.  

Проведене дослідження частоти носійства делеційних поліморфних 

локусів генів схильності GSTM10/0 і GSTT10/0 у генотипі дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом говорить про те, що носійство делеційного 

алеллю GSTM10/0 асоціюється із схильністю до формування міхурово-

сечовідного рефлюксу (51,4 % проти 31,0 % даних дітей загальнопопуляційної 

групи контролю, p<0,05). Носійство комбінації нульових алелів GSTT10/0, 

GSTM10/0 у генотипі дитини (22,9 % проти 10,3 % даних дітей 

загальнопопуляційної групи контролю) також асоціюється із встановленою 
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високою ймовірністю формування міхурово-сечовідного рефлюксу (p за 
2
 

<0,05).  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в яких підтверджено наявність 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, виявлено достовірно вищу 

частоту реєстрації комбінації нульових алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0, ніж в 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в яких ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини відсутні (30,0 % проти 13,3 %, p<0,05) та у 

порівнянні з даними дітей загальнопопуляційної групи контролю (10,3 %). Ці 

результати дозволяють стверджувати про асоціацію комбінації функціонально 

неповноцінних алелів генів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Отже, носійство комбінації нульових алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у 

генотипі дитини асоціюється із схильністю до формування міхурово-

сечовідного рефлюксу, а наявність у генотипі дитини з міхурово-сечовідним 

рефлюксом поєднання двох делеційних алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 

достовірно асоціюється із наявністю недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у хворого. 

У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу 

поліморфного локусу rs565470 гена COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом встановлено, що генотип СТ за даним поліморфізмом 

збільшує ризик виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього 

віку втричі (OR = 3,00; СІ95%: 1,08 – 8,37), в порівнянні з 

загальнопопуляційною групою контролю. Також встановлено, що при 

наявності даного генотипу у дітей ризик виникнення міхурово-сечовідного 

рефлюксу з проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

збільшується у 6,75 разів (OR = 6,75; СІ95%: 1,40 – 32,55). 

Отримані результати дозволяють припускати асоціацію поліморфізму 

rs565470 гена COL4A1 з розвитком з міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей 

раннього віку та може слугувати одним із основних молекулярно-генетичних 

маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього 
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віку. 

Через півроку після проведеного консервативного лікування дітей із 

застосуванням метаболічної терапії, було виявлено підвищення 

антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів кальцію за інтенсивністю 

(0,28±0,04 ум. од., р<0,05 проти 0,18±0,02 ум. од. в динаміці, р<0,05) та 

частотою (95,1 % проти 78,8 %, р<0,05 ) у підгрупі дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, котрим 

до базисного лікування було включено метаболічну терапію в порівнянні з 

даними дітей, які отримували лише протокольне лікування (0,28±0,04 ум. од. 

проти 0,24±0,04ум. од.) та (95,1 % проти 82,0 %).  

За показниками екскреції фосфатів в підгрупі дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, котрим було включено до протокольного лікування метаболічну 

терапію, встановлено значно кращий ефект від проведеного лікування за 

середніми показниками (3,1±0,15 ммоль/добу проти 8,9±2,3 ммоль/добу,   

р<0,05 ), в порівнянні з підгрупою дітей, яка отримувала лише протокольне 

лікування (3,1±0,15ммоль/добу проти 7,4±2,8 моль/добу, р<0,05 ).  

Дослідження екскреції полярних ліпідів у добовій сечі в динаміці 

лікування показало, що зросла частка дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

із від’ємними результатами (з 10,8 % до 44,4 % проти з 10,8 % до 24,0 %,         

р< 0,01), а також стала рідше зустрічатись максимальна екскреція полярних 

ліпідів у добовій сечі (з 50,0 % до 21,0 % проти з 50,0 % до 30,0 %, р< 0,01), в 

порівнянні дітьми, які отримували лише базисну терапію. Це демонструє 

сповільнення структурних порушень тканини нирок та відновлення ниркового 

епітелію за рахунок зниження гіпоксії в паренхімі нирки. 

В результаті проведеного лікування дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини відмічено 

більш виражений позитивний результат від отриманої терапії за частотою 

зниження всіх патологічних показників, а саме: гіпофосфатурія (з 95,1 % до 

71,1%, р< 0,01 проти 95,1 % до 88,0 %), глюкозурія (з 31,4 % до 5,8 %, р< 0,01 
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проти з 32,0 % до 12,0 %, р< 0,05), протеїнурія (з 55,8 % до 26,9 %, р< 0,01 

проти з 58,0 % до 38,0 %, р< 0,05), кальційурія (з 57,7 % до 28,8 %, р< 0,01 

проти з 56,0 % до 38,0 %р< 0,05) та редуковані цукри (з 38,5 % до 11,5 %,        

р< 0,01 проти з 38,0 % до 18,0 %, р< 0,05) у підгрупи дітей, котрим до 

протокольного лікування було включено метаболічну терапію.  

Отже, проведене дослідження довело позитивний ефект від включеної до 

базисного лікування метаболічної терапії у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом, асоційованим з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини, оскільки це призвело до покращення функціонального стану нирок, 

що може зменшити прогресування диспластикозалежної патології органів 

сечовидільної системи, попередити ймовірність хронізації патологічного 

процесу та підвищити якість життя. 

Ключові слова: діти, міхурово-сечовідний рефлюкс, дисплазія сполучної 

тканини, молекулярно-генетичні дослідження, лікування.  
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ABSTRACT 

 

N. A. Petritsa. Functional state of kidneys in infants children with 

vesicoureteral reflux depending on the presence of undifferentiated connective tissue 

dysplasia. – Scientific work for obtaining a degree, for prior acquaintance.  

Thesis for obtaining a science degree of a Candidate of Medical Science 

(doctor of philosophy) in the specialty 14.01.10 "Pediatrics" (228 – Pediatrics) – 

State institution "Institute of Hereditary Pathology of the National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine", Lviv, 2019.  

The thesis presents a new way of solving the urgent problem of timely and 

early diagnostics of deterioration of the functional state of renal parenchyma in 

infants children with vesicoureteral reflux associated with undifferentiated connective 

tissue dysplasia, as well as substantiation and testing of effective correction of 

detected changes by including metabolic therapy in treatment.  

Every year there is a tendency to the increase in the number of children with 

birth defects, which are formed and progress on the background of various connective 

tissue disorders. They are manifested in a number of phenotypic features and are 

interpreted as undifferentiated connective tissue dysplasia. In connection with the 

prolonged nature and chronicity of the inflammatory process in genitourinary organs 

in infants children with vesicoureteral reflux, practicing pediatricians and pediatric 

nephrologists wonder whether this pathology is associated with undifferentiated 

connective tissue dysplasia and whether this is a dysplastic dependent pathology. 

The aim of the study was to improve early diagnostics of deterioration of the 

functional state of kidneys and correction of metabolic changes in infants children 

with vesicoureteral reflux and undifferentiated connective tissue dysplasia by 

determining the function of proximal tubule, structural changes in kidney tissue, 

connective tissue metabolites, and molecular and genetic markers of undifferentiated 

connective tissue dysplasia.  

In order to achieve the set aim and to accomplish the tasks, 138 young children 

with unilateral or bilateral vesicoureteral reflux of various degrees were examined. 
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The examined children were divided into the following two groups by the signs of 

undifferentiated connective tissue dysplasia: group I (main group) – young children 

with vesicoureteral reflux associated with undifferentiated connective tissue dysplasia 

– 102 children (first-degree vesicoureteral reflux with dysplasia), group II (control 

group) – children with vesicoureteral reflux with no signs of undifferentiated 

connective tissue dysplasia – 36 children (second-degree vesicoureteral reflux 

without dysplasia). The results of the examination of children from both groups were 

compared with the results of examination of 40 apparently healthy children. 49 young 

children with vesicoureteral reflux associated with undifferentiated connective tissue 

dysplasia underwent molecular and genetic tests (determination of type IV collagen 

(COL4A1 gene)), and frequency of polymorphic loci of GSTM1 and GSTT1 

susceptibility genes was determined in 35 children with vesicoureteral reflux.  

The results of molecular and genetic determination of carriage of polymorphic 

alleles of GSTM1 and GSTT1 biotransformation genes were compared with those of 

29 children from the general population control group; carriage of type IV collagen 

COL4A1 genes was compared with the results of 42 children from the general 

population control group. 

In order to compare the results of treatment, 102 children from the main group 

were divided into two subgroups: subgroup I – young children with vesicoureteral 

reflux and undifferentiated connective tissue dysplasia, in whose basic treatment 

metabolic therapy was included (solution of vitamin E in 10 % oil and L-carnitine ) – 

52 children; subgroup II – young children with vesicoureteral reflux and 

undifferentiated connective tissue dysplasia, who were receiving only basic treatment 

– 50 children.  

In order to detect phenotypic features of undifferentiated connective tissue 

dysplasia, all children were examined according to the criteria of T. Milkovskaya-

Dimitrova and A. Karkashev. 

In addition to routine clinical and diagnostic examinations, all children 

underwent a series of special biochemical tests: determination of partial functions of 

nephron based on the results of anticrystallization properties of urine and urinary 
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excretion of salts and the level of excretion of inorganic phosphates, proteinuria, 

amino acids, reducing sugars – maltose, sucrose, fructose (with the help of the 

Benedict's test), and glucose (with the help of the Haines test), calcium; structural 

changes in kidney tissue (excretion of creatinine, urinary excretion of products of 

peroxidation of lipids and polar lipids) and connective tissue metabolites (urinary 

excretion of hydroxyproline and glycosaminoglycans).  

Analysis of the results of the study showed that phenotypic features of 

undifferentiated connective tissue dysplasia were definitely significantly more 

frequently observed in children with vesicoureteral reflux in comparison with 

children from the control group, in particular: eye disorders – in 79,7 % of the 

examined children (in the control group – 2,5 %), skin disorders and gastrointestinal 

disorders – in 73,9 % of the examined children (in the control group – 7,5 % and 

5,0 % respectively), abnormalities of physical development – 75,4 % (in the control 

group – 5,0 %), changes of the auricle were observed in 35,5 % of the examined 

children (in the control group – 2,5 %), changes in hair – in 33,3 % (in the control 

group – 0,0 %), nails – 24,6 % (in the control group – 2,5 %), changes in the 

musculoskeletal system – 21,0 % (in the control group – 2,5 %).  

Based on the data of scientists, the presence of 3 to 4 dysembryogenic stigmas 

is considered to be a diagnostic level for the diagnosis of connective tissue dysplasia. 

73,9 % of children with vesicoureteral reflux and only 5,0 % of children from the 

control group had expressed phenotypic features of undifferentiated connective tissue 

dysplasia, which differs by 14,8 times. 

The obtained clear difference in the frequency of phenotypic features of 

undifferentiated connective tissue dysplasia in children with vesicoureteral reflux and 

those from the control group inclined us to the confirmation of connective tissue 

disorder with the help of determination of the content of hydroxyproline in 24-hour 

urine of the examined children.  

It was found that in case of 78,3 % of children with vesicoureteral reflux, the 

test for urine hydroxyproline was positive, which was 15,7 times more frequent than 

in case of children from the control group. It should be noted that all (100,0 %) 
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children with vesicoureteral reflux who had 3 or more phenotypic features of 

undifferentiated connective tissue dysplasia and only 16,7 % of children with 

vesicoureteral reflux without phenotypic features of undifferentiated connective 

tissue dysplasia had increased urinary hydroxyproline excretion. 

The results obtained are indicative of the importance of undifferentiated 

connective tissue dysplasia in the formation of vesicoureteral reflux in children. 

During re-examination of children, and after they were divided into groups 

based on the presence of connective tissue dysplasia, it was found that phenotypic 

features of undifferentiated connective tissue dysplasia were more common in 

children from the main group: changes in the organs of vision – 97,1 % versus 

30,6 % in children with vesicoureteral reflux without the signs of undifferentiated 

connective tissue dysplasia, abnormalities of physical development – 93,1 % versus 

25.0 %, gastrointestinal disorders – 94,1 % versus 16,7 %, skin disorders – 92,2 % 

versus 22,2 %, auricle – 42,2 % versus 16,7 %, hair– 41,2 % versus 11,1 %, 

musculoskeletal system – 25,5 % versus 8,3 %, skeletal anomalies – 7,8 % versus 

5,6 %, cardiovascular and nervous systems – 6,9 % versus 5,6 % of children 

respectively. The results obtained are clearly indicative of a relationship between 

vesicoureteral reflux and undifferentiated connective tissue dysplasia. 

Teratogenic effects of occupational hazards and parents' bad habits on the 

formation of dysplastic dependent pathology was detected in 89,2 % of examined 

children from the main group and are significant in comparison with children from 

the control group (63,9 %). 

The impact of gestosis in the first half of pregnancy in 57,8 % of children from 

the main group, in contrast to 25,0 % of children from the control group, presence of 

nephropathies in the mother's medical history (46,1 % versus 25,0 %, p <0,05) and 

work of a pregnant woman with a computer (17,6 % versus 5,6 %, p <0,05) were no 

less important factors in the formation of dysplastic dependent pathology and 

vesicoureteral reflux in children during the antenatal period.  

When analyzing medical history of young children with vesicoureteral reflux, 

it was found that undifferentiated connective tissue dysplasia plays a crucial role 
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(48,93 %) in the formation of vesicoureteral reflux in young children, according to 

the G. Edward’s model.  

It was found that 95,1 % of young children with vesicoureteral reflux 

associated with undifferentiated connective tissue dysplasia definitely had a 

significant decrease in the anticrystallization properties of urine with regard to 

calcium phosphates (0,28±0,04 RU versus 0,17±0,03, p<0,05), and 66,6 % of 

children had a decrease in the 24-hour urinary calcium phosphate excretion (3,1±0,15 

mmol/day versus 5,24±0,7 mmol/day, p<0,05) in comparison with children with 

vesicoureteral reflux with no signs of undifferentiated connective tissue dysplasia. As 

a result, maximally increased excretion of polar lipids (55,0 % versus 27,8 %, 

p<0,01) was significantly expressed in children from the main group in comparison 

with children from the control group. All the above changes are indicative of the 

presence of tissue hypoxia of renal parenchyma in young children with vesicoureteral 

reflux associated with undifferentiated connective tissue dysplasia.  

Disorder of the renal proximal tubule was more pronounced in children with 

vesicoureteral reflux associated with undifferentiated connective tissue dysplasia due 

to the increased incidence of proteinuria (55,9 % versus 33,3 %, p<0,05) and calciuria 

(56,9 % versus 30,5 %, p<0,05) in comparison with children from the control group. 

It was found that there is a dependence of a decrease in the level of 24-hour 

urinary creatinine excretion on the manifestations of undifferentiated connective 

tissue dysplasia in children with vesicoureteral reflux based on the incidence of 

abnormalities (65,7 % versus 36,1 %, р< 0,01) (0,25±0,08 g/l versus 0,33±0,06 g/l) in 

comparison with children with no signs of dysplastic dependent pathology. This is 

indicative of a direct dependence of the development of connective tissue 

hyperproduction on the presence of connective tissue dysplasia. 

There is a tendency to an increase in the excretion of glycosaminoglycans 

based on the average values and incidence of their detection in the urine of children 

with vesicoureteral reflux associated with undifferentiated connective tissue dysplasia 

depending on age (GAG in 84,1 % of 3-6 month old children – 312,6± 41,51 CPC 

units per 1 g of creatinine; GAG in 86,3 % of 6-12 month old children – 347,47 ± 
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42,45 CPC units per 1 g of creatinine; GAG in 94,1 % of 1-3 year old children – 

402,91 ± 63,45 CPC units per 1 g of creatinine, р< 0,01) which was not observed in 

children with vesicoureteral reflux without the signs of undifferentiated connective 

tissue dysplasia (GAG in 50,0 % of 3-6 month old children – 250,37± 32,53 CPC 

units per 1 g of creatinine; GAG in 69,4 % of 6-12 month old children – 255,18± 

35,32 CPC units per 1 g of creatinine; GAG in 58,3 % of 1-3 year old children – 

237,66 ± 34,45 CPC units per 1 g of creatinine). This directly demonstrates 

progression of dysplastic dependent pathology with age and confirms that this 

process is slow due to the increase in average values of excretion of 

glycosaminoglycans in the urine of children with age.  

The conducted study of the frequency of carriage of deficiency polymorphic 

loci of GSTM10/0 and GSTT10/0 susceptibility genes in the genotype of children 

with vesicoureteral reflux is indicative of the fact that carriage of the GSTM10/0 

deficiency allele is associated with the tendency to the formation of vesicoureteral 

reflux (51,4 % versus 31,0 % of children from the general population control group, 

p<0,05). Carriage of a combination of GSTT10/0, GSTM10/0 null alleles in the 

genotype of a child (22,9 % versus 10,3 % of children from the general population 

control group) is also associated with the high probability of formation of 

vesicoureteral reflux (p for 
2
 <0,05).  

It was found that children with vesicoureteral reflux and confirmed 

undifferentiated connective tissue dysplasia had a higher incidence of the 

combination of GSTM1 0/0 and GSTT1 0/0 null alleles than children with 

vesicoureteral reflux with no signs of undifferentiated connective tissue dysplasia 

(30,0 % versus 13,3 %, p<0,05) and in comparison with children from the general 

population control group (10,3 %). These results allow one to state that combination 

of functionally defective alleles of the GSTM1 0/0 and GSTT1 0/0 genes is associated 

with vesicoureteral reflux combined with undifferentiated connective tissue 

dysplasia. 

Thus, the combination of null alleles GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 in child's 

genotype is associated with a tendency to the formation of vesicoureteral reflux, 
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whereas the combination of two deficiency alleles GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 in the 

genotype of a child with vesicoureteral reflux is definitely associated with the 

presence of undifferentiated connective tissue dysplasia in the patient. 

As a result of the conducted molecular and genetic analysis of the polymorphic 

locus rs565470 of the COL4A1 gene in young children with vesicoureteral reflux, it 

was found that this СТ genotype increases the risk of formation of vesicoureteral 

reflux in young children by three times (OR = 3,00; СІ 95 %: 1,08 – 8,37), in 

comparison with the general population control group. It was also found that the 

presence of this genotype in children increases the risk of vesicoureteral reflux with 

the manifestations of undifferentiated connective tissue dysplasia by 6,75 times (OR 

= 6,75; СІ 95 %: 1,40 – 32,55). 

The obtained results allow us to assume that rs565470 polymorphism of the 

COL4A1 gene is associated with the development of vesicoureteral reflux in young 

children and may serve as one of the main molecular genetic markers of 

undifferentiated connective tissue dysplasia in young children. 

Six months after conservative treatment with the use of metabolic therapy was 

administered to children, it was found that there was an increase in anticrystallization 

properties of urine with regard to calcium phosphates in terms of intensity (0,28±0,04 

RU, p<0,05 versus 0,18±0,02 RU in the course of treatment, p<0,05) and incidence 

(95,1 % versus 78,8 %, p<0,05) in the subgroup of children with vesicoureteral reflux 

associated with undifferentiated connective tissue dysplasia, in whose basic treatment 

metabolic therapy was included, in comparison with children who were only 

receiving basic treatment (0,28±0,04 RU versus 0,24±0,04 RU and 95,1 % versus 

82,0 %).  

As for the phosphate excretion in a subgroup of children with vesicoureteral 

reflux associated with undifferentiated connective tissue dysplasia, in whose basic 

treatment metabolic therapy was included, according to average values, there was a 

significantly better effect of treatment (3,1±0,15 mmol/day versus 8,9±2,3 mmol/day, 

p<0,05), in comparison with a subgroup of children who were only receiving basic 

treatment (3,1±0,15 mmol/day versus 7,4±2,8 mmol/day, p<0,05).  
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The study of 24-hour urinary excretion of polar lipids in the course of 

treatment showed that the share of children with vesicoureteral reflux with negative 

results increased (from 10,8 % to 44,4 % versus from 10,8 % to 24,0 %, p<0,01), and 

incidence of maximal excretion of polar lipids in 24-hour urine decreased (from 

50,0 % to 21,0 % versus from 50,0 % to 30,0 %, р< 0,01), in comparison with 

children who were only receiving basic treatment. This is indicative of a slowdown in 

structural changes in kidney tissue and restoration of renal epithelial cells due to 

reduction of renal parenchymal hypoxia. 

As a result of treatment administered to children with vesicoureteral reflux 

associated with undifferentiated connective tissue dysplasia, based on the frequency 

of reduction of all pathologic results of urinalysis, there was a more pronounced 

positive result of the received therapy in the subgroup of children in whose basic 

treatment metabolic therapy was included. Incidence of hypophosphaturia in children 

in whose basic treatment metabolic therapy was included (from 95,1 % to 71,1 %, 

p<0,01) and children who were receiving basic treatment (from 95,1 % to 88,0 %), 

incidence of glucosuria (from 31,4 % to 5,8 %, p<0,01 versus from 32,0 % to 12,0 %, 

p<0,05), proteinuria (from 55,8 % to 26,9 %, p<0,01 versus from 58,0 % to 38,0 %, 

p<0,05), calciuria (from 57,7 % to 28,8 %, p<0,01 versus from 56,0 % to 38,0 % 

p<0,05), reducing sugars (from 38,5 % to 11,5 %, p<0,01 versus from 38,0 % to 

18,0 %, p<0,05). 

Thus, the study confirmed a positive effect of the inclusion of metabolic 

therapy in basic treatment of children with vesicoureteral reflux associated with 

undifferentiated connective tissue dysplasia due to membrane protection and 

reduction of tissue hypoxia, for the purpose of slowing hardening of renal 

parenchyma, which, in turn, leads to the improvement of functional capacity of 

connective tissue, which may reduce progression of dysplastic dependent pathology 

of genitourinary organs, prevent the possibility of chronic inflammatory process, and 

improve quality of life. 

Key words: children, vesicoureteral reflux, connective tissue dysplasia, 

molecular and genetic studies, treatment.  
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ПОЛ - перекисне окислення ліпідів 

СТ - сполучна тканина 

СТД - сполучнотканинна дисплазія 

УЗД- ультразвукове дослідження  

ХХН - хронічна хвороба нирок 

ЧМС - чашково-мискова система 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Особливу увагу сучасних науковців та 

практикуючих лікарів привертає проблема формування та прогресування 

різноманітних природжених вад розвитку, зокрема органів сечовидільної 

системи, що стають підґрунтям для виникнення інфекційно-запальної патології 

зі схильністю до затяжного її перебігу та хронізації, а відповідно негативно 

впливає на якість життя. Провідне місце в структурі природжених вад розвитку 

органів сечовидільної системи займає міхурово-сечовідний рефлюкс який 

діагностується в 1,0-2,0 % дитячого населення, а діти в котрих виявлено 

інфекцію органів сечовидільної системи можуть мати дану патологію 

практично в 70,0 % випадків [202]. За рахунок закиду бактерій із сечею в нирку, 

морфологічної незрілості ниркової тканини та недиференційованості нефронів 

в функціональному відношенні відбувається ушкодження нирки [222, 247].  

За даними Т. І. Кадуриної [114, 115, 116, 117, 118, 119, 120] одним із 

основних підґрунть природжених вад розвитку є мікроаномалії внутрішніх 

органів, які можуть формуватись та збільшуватись в залежності від 

особливостей структури сполучної тканини.  

Щоденно у своїй практичній діяльності кожному лікарю доводиться 

зустрічатися з проявами диспластикозалежної патології, що є вираженням 

недиференційованої форми дисплазії сполучної тканини, на противагу 

захворюванням сполучної тканини, причиною яких є генні порушення з чітким 

типом успадкування. 

За даними Земцовского Е. В. [104, 178], Кадуриної Т. І. [114, 177] та ряду 

ін. науковців [47, 64, 78, 82, 116], недиференційована дисплазія сполучної 

тканини характеризується різноманіттям клінічних проявів - від доброякісних 

субклінічних форм до поліорганної і полісистемної патології, нерідко з 

прогредієнтним перебігом та може розвиватися внаслідок різних мутагенних 

впливів умов зовнішнього середовища.  

В основі патогенезу недиференційованої дисплазії сполучної тканини 
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лежить спадкова особливість структури колагену, основного елементу 

сполучної тканини, що зумовлює більшу, ніж у нормі, його еластичність. Проте 

механізми розвитку сполучнотканинної неповноцінності досі залишаються не 

вивченими [189, 214].  

Згідно з літературними даними, основними факторами розвитку хронічної 

хвороби нирок та уропатій у дітей раннього віку є гіпоксія та інфекції, які 

можуть виникати внаслідок морфофункціональної незрілості нирок, дисфункції 

імуногенезу, дисбактеріозу, своєрідністю перебігу перинатального періоду, 

впливом генетичних факторів, неадекватною терапією соматичних захворювань 

[32, 69]. Тому, одним із найважливіших завдань, при виявленні міхурово-

сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку є своєчасна та безпосередня оцінка 

відповідності даної вади недиференційованій дисплазії сполучної тканини та 

порушенню функціонального стану паренхіми нирок.  

Проте, враховуючи неможливість проведення існуючих променевих та 

інших методів обстежень, з метою оцінки ступеня порушення функції нирки, у 

дітей раннього віку, виникає потреба у впровадженні точних, неінвазивних та 

недороговартісних методів діагностики початкових змін функціонального стану 

паренхіми нирок [39, 193]. Це можуть бути методи визначення екскреції із 

сечею оксипроліну та показників тубулярного і гломерулярного апарату 

ниркової паренхіми [125, 159, 160].  

Також, доволі важливим питанням є з’ясування зв’язків 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та міхурово-сечовідного 

рефлюксу у дітей раннього віку з поліморфізмом алелів генів схильності, таких 

як GSTM1 та GSTT1 шляхом молекулярно-генетичних досліджень [10]. 

Беручи до уваги те, що одним з найважливіших факторів у формуванні 

патології органів сечовивідної системи є природжений дефект фібрилогенезу, в 

основі якого лежить дефект або дефіцит колагену IV типу, необхідним є 

встановлення асоціації між поліморфізмами rs605143 і rs565470 гена COL4A1 та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом для з’ясування генетичних факторів ризику виникнення 
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захворювання [35]. 

Невирішеними питаннями теж є пошук середників для корекції 

виявлених гіпоксичних та мембранотропних порушень у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, які зумовлюють необхідність проведення додаткової терапії 

із застосуванням препаратів для покращення метаболічних процесів в 

сполучній тканині нирок.  

Отже, своєчасне виявлення недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом за допомогою 

чутливих маркерів надасть можливість якнайшвидше провести корекцію 

дисфункції сполучної тканини та загальмувати подальший розвиток хвороби, 

що є вкрай актуальним та відповідає новітнім підходам медицини в Україні та 

закордоном.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною планової комплексної науково-дослідної 

роботи Державної Установи «Інститут спадкової патології НАМН України» 

«Пошук шляхів ранньої діагностики природжених вад розвитку, асоційованих 

із недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (№ держреєстрації 

0114U001549)  

Мета роботи: удосконалення ранньої діагностики порушень 

функціонального стану нирок та корекція виявлених метаболічних змін у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, асоційованим з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини шляхом встановлення 

показників функції проксимального відділу канальцевого апарату, структурних 

змін клітинних мембран нирок, метаболітів сполучної тканини та молекулярно-

генетичних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини.  

Задачі дослідження:  

1. Встановити частоту недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

дітей раннього віку із міхурово-сечовідним рефлюксом. 

2. Встановити фактори формування недиференційованої дисплазії 
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сполучної тканини у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, 

шляхом аналізу даних перебігу антенатального періоду та генеалогічного 

анамнезу за моделлю G. Edward’s. 

3. Встановити особливості розподілу алелів генів GSTM1, GSTT1 та гена 

COL4A1, як генів схильності до міхурово-сечовідного рефлюксу та 

молекулярно-генетичних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у дітей раннього віку. 

4. Провести дослідження функціонального стану нирок у дітей раннього 

віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від наявності 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, шляхом визначення 

показників функції проксимального відділу канальцевого апарату та 

структурних змін клітинних мембран нирок і метаболітів сполучної тканини у 

сечі.  

5. Розробити, науково обґрунтувати доцільність проведення та визначити 

ефективність метаболічної терапії у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на 

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Об’єкт дослідження: міхурово-сечовідний рефлюкс у дітей раннього 

віку, асоційований з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. 

Предмет дослідження: молекулярно-генетичні, неінвазивні біохімічні 

маркери недиференційованої дисплазії сполучної тканини і функціонального 

стану паренхіми нирок у сечі, лікування, метаболічна терапія.  

Методи дослідження: загальноклінічні, генеалогічні, ультразвукове та 

рентгенологічне дослідження (мікційна цистографія, екскреторна урографія), 

біохімічні (визначення парціальних функцій нефронів за результатами 

показників антикристалоутворюючої здатності сечі та екскреції солей з сечею і 

рівнем екскреції неорганічних фосфатів, протеїнурії, амінокислот, редукованих 

цукрів – мальтози, сахарози, фруктози (за пробою Бенедикта) та глюкози (за 

пробою Гайнеса), кальцію (за пробою Сулковича), структурних змін клітинних 

мембран нирок (екскреції креатиніну, продуктів перекисного окислення ліпідів 

та полярних ліпідів з сечею) та метаболітів сполучної тканини (екскреції 
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оксипроліну і глікозоаміногліканів з сечею)), молекулярно-генетичні (аналіз 

поліморфізмів rs605143 (1286-1269G>A) та rs565470 (1897+86T>C) гена 

COL4A1 та розподіл поліморфних варіантів генів GSTM1і GSTT1 за допомогою 

мультилокусної полімеразної ланцюгової реакції), медико-статистичний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено частоту 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом. Визначені неінвазивні маркери 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку, які 

включають клінічні та лабораторні показники. Встановлено, що найбільш 

інформативними фенотипічними ознаками дисплазії сполучної тканини у 

обстежених дітей були порушення з боку органів зору, шкіри, шлунково-

кишкового тракту та відхилення у фізичному розвитку. Визначено, що 

інформативним діагностичним критерієм недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, крім підвищеного рівня оксипроліну в сечі, є наявність 

глікозаміногліканів. 

Доведена висока значимість обтяженості антенатального періоду та 

генетичного анамнезу за недиференційованою дисплазією сполучної тканини у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом за моделлю G. Edward’s (48,93 %). 

Підтверджено можливість діагностики порушення функціонального стану 

нирок при міхурово-сечовідному рефлюксі, асоційованому з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини у дітей раннього віку за 

допомогою неінвазивних біохімічних маркерів проксимального відділу 

канальцевого апарату, структурних змін клітинних мембран нирок, метаболітів 

сполучної тканини та використання даних показників з метою контролю за 

ефективністю лікування. 

Встановлено статистично достовірний асоціативний зв’язок формування 

міхурово-сечовідного рефлюксу з наявністю в генотипі дитини нульового алеля 

GSTM10/0 та поєднання функціонально неповноцінних алелів генів GSTM1 0/0 

та GSTT1 0/0 , а носійство комбінації нульових алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом достовірно асоціюється із наявністю 
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недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Вперше отримані дані щодо розподілу алелів та генотипів поліморфних 

локусів rs605143 та rs565470 гену колагену IV типу (COL4A1) при міхурово-

сечовідному рефлюксі, асоційованому з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини у дітей раннього віку. Визначено алельний поліморфізм гена 

колагену IV типу (COL4A1) у поєднанні з біохімічними дослідженнями 

функціонального стану паренхіми нирок у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Встановлено, що генотип СТ поліморфізму rs565470 гена COL4A1 

збільшує ризик міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку втричі 

(OR = 3,00), а при наявності даного генотипу у дітей ризик виникнення 

міхурово-сечовідного рефлюксу з проявами недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини збільшується у 6,75 разів (OR = 6,75).  

Доведена ефективність включення в комплекс лікування метаболічної 

терапії, під впливом якої відбувається покращення функціонального стану 

нирок, що проявляється вираженою позитивною динамікою показників 

функціонального стану проксимальних відділів тубулярного апарату нефронів 

за показниками екскреції неорганічних фосфатів, протеїнурії, кальцію у добовій 

сечі та підвищенням антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів 

кальцію, підвищенням екскреції фосфатів з сечею, зниженням екскреції 

полярних ліпідів та глікозоаміногліканів з добовою сечею. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено новий 

комплексний неівазивний спосіб діагностики недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом 

шляхом визначення фенотипічних ознак дисплазії сполучної тканини та 

дослідження оксипроліну і глікозоаміногліканів у сечі.  

Запропонований неінвазивний метод оцінки функціонального стану 

нирок у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, за допомогою визначення біохімічних показників 

функції проксимального відділу канальцевого апарату нефронів, структурних 
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змін клітинних мембран нирок, метаболітів сполучної тканини у добовій сечі 

дітей. 

В системі медико-генетичного консультування сімей для встновлення 

наявності НДСТ у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом рекомендовано 

використовувати молекулярно-генетичні дослідження поліморфізмів rs605143 

та rs565470 гена COL4A1, а також розподіл поліморфних варіантів генів GSTM1 

і GSTT1.  

Розроблений та впроваджений новий спосіб комплексної метаболічної 

корекції недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку 

з міхурово-сечовідним рефлюксом, спрямований на підвищення 

біоенергетичних процесів сполучної тканини. Рекомендовано застосування 

вітамін Е 10% олійний розчин та L-карнітин, оскільки їх ефективність доведена 

нормалізацією показників функціонального стану ниркової паренхіми. 

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати 

дослідження впроваджені у практику роботи ІІ-го дитячого відділення «Матері 

та дитини» КНП ЛОР Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

«ОХМАТДИТ», Бродівській, Золочівській, Миколаївській та Пустомитівській 

центральних районних лікарнях, Новороздільській міській лікарні 

Миколаївського району Львівської області. За результатами дослідження 

видано інформаційний лист № 75-2018. «Спосіб поєднаної діагностики 

маркерів порушення фібрилогенезу та індивідуальної чутливості організму до 

чинників екологічного забруднення у дітей» та інформаційний лист № 345-2016 

«Спосіб діагностики тканинної гіпоксії паренхіми нирок при 

недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку» у 

системі охорони здоров’я України. Результати роботи впроваджено у 

педагогічний процес кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Дисертант особисто провів патентно-інформаційний пошук та 

аналіз наукової літератури за цією проблемою, самостійно обрав напрямок і 
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визначив контингент хворих, обґрунтував актуальність обраної теми та 

відповідність її сучасним тенденціям педіатрії, визначив мету і завдання 

роботи. Автор провів обстеження пацієнтів, що включало збір анамнестичних 

даних та генеалогічного анамнезу, клінічний огляд, проводив забір крові для 

молекулярно-генетичних досліджень, виконував інструментальні методи 

дослідження (мікційна цистографія та екскреторна урографія), проводив 

консервативне лікування хворих. Дисертантом особисто проаналізовані 

одержані результати проведених досліджень, сформулювані висновки, 

запропоновані практичні рекомендації. Дисертант обґрунтував та розробив 

комплекс метаболічної терапії. Оформлення дисертаційної роботи, 

автореферату і наукових статей здійснено дисертантом самостійно.  

У публікаціях, які видані сумісно зі співавторами, основні ідеї, матеріали 

та участь здобувача є провідною. Автор приймав активну участь у 

представленні результатів роботи в матеріалах конференцій та доповідях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

досліджень обговорені на наукових конференціях, зокрема на: науково-

практичній конференції «Нефрологія і діаліз: up to date» (Чернівці, 2015), 

науково-практичній конференції «Паліативна нефрологія» (Кам’янець-

Подільський, 2016), Українській науково-практичній конференції лікарів-

педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування 

дітей з соматичною патологією» (Харків, 2017).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 6 

статей - у наукових фахових виданнях, які рекомендовані ДАК України для 

публікації результатів дисертаційних робіт; 7 нововведень, опублікованих у 

інформаційних бюлетнях, 1 стаття - у закордонному виданні та 1 тези у 

матеріалах конференції.  

Об’єм та структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено 

українською мовою на 202 сторінках комп’ютерного друку (з них основного 

тексту 141 сторінка). Вона включає вступ, огляд літератури, матеріали та 

методи дослідження, три розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення 
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результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації та перелік 

посилань. Перелік використаних літературних джерел складає 260 посилань, з 

них 58 іноземних авторів. Текст дисертації ілюстрований 31 таблицею та 8 

рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЛЬ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В 

ПАТОГЕНЕЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. 

МІСЦЕ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНОГО РЕФЛЮКСУ У СТРУКТУРІ 

ПАТОЛОГІЇ НИРОК В ДІТЕЙ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Сполучна тканина, як основа будови органів в організмі, роль 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у формуванні захворювань нирок 

у дітей раннього віку 

Сполучна тканина (СТ) – це тканина внутрішнього середовища організму, 

яка присутня в ньому в 4-х видах: волокнистому (зв’язки), твердому (кістки), 

гелеподібному (хрящі, очні кришталики) й рідкому (кров, лімфа, а також 

міжклітинна, спинномозкова, синовіальна та інші рідини). 

Універсальність сполучної тканини багато в чому пояснюється 

властивостями колагену, що являється її основним елементом. Частка колагену 

в загальній масі білків тіла складає більш ніж третину, причому 40,0 % його 

знаходиться в шкірі, 50,0 % припадає на кісткову тканину і сухожильно-м'язову 

систему, 10,0 % - в стромі внутрішніх органів [138, 139, 192, 225, 253].  

У різних шарах нирки сполучна тканина розвинена неоднаково [34, 122, 

131, 233]. У кірковій речовині строма в основному ретикулярна і представлена 

досить бідно, клітинні елементи також нечисленні [42]. Стромальні 

фібробласти розглядаються як контрактильні клітини, які приймають участь у 

функціях канальців. Велике значення для функції нирок мають інтерстиціальні 

клітини мозкової речовини, які продукують простагландини і впливають на 

обмін електролітів і води [260]. Ці клітини здатні до синтезу 

глікозаміногліканів і колагену [104, 114, 178, 260]. Функціональна специфіка 

сполучної тканини пірамід пояснює вибіркову уразливість строми мозкової 

речовини нирки при різних патологічних процесах (склероз, гіаліноз, 

амілоїдоз); в кірковій речовині слабкий розвиток сполучної тканини обумовлює 
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вразливість ниркової паренхіми при травмі, набряку, запаленні. Інтерстицій 

нирки служить «ареною» для клітинних імунних реакцій [181, 255]. 

Вивченням проблеми сполучної тканини та її патології почали займатися 

на початку ХХ сторіччя. У 1901 р., Е. Елерс, а в 1906 р. А. А. Данлоо детально 

описали симптомокомплекс (звичні вивихи суглобів, вразливість шкіри й 

кровоносних судин, м’язову та офтальмологічну патологію), який було названо 

на їх честь і свідчить про генералізовану слабкість, або дисплазію, сполучної 

тканини [105, 176, 177, 178, 179, 181]. 

У літературі немає єдиного підходу до визначення дисплазії сполучної 

тканини. Автори використовують різні терміни: «сполучнотканинна дисплазія», 

«спадкова колагенопатія», «мезенхімальна дисплазія», які з патогенетичного 

погляду відбивають системність змін сполучної тканини, але не дають змоги 

диференціювати різні клінічні варіанти патології [176, 204, 214].  

Дисплазія сполучної тканини (dis – порушення, рlasia – розвиток) – це 

генетично детермінований стан, який веде до порушення розвитку сполучної 

тканини в ембріональному і постнатальному періодах, характеризується 

дефектами волокнистих структур і основної речовини сполучної тканини, і як 

наслідок спричиняє порушення гомеостазу на тканинному, органному і 

організмовому рівнях у вигляді різних морфофункціональних порушень 

вісцеральних і локомоторних органів з прогредієнтним перебігом [114 - 118, 

120, 176 - 179, 181]. 

Розрізняють диференційовані дисплазії сполучної тканини (ДДСТ) та 

недиференційовані дисплазії сполучної тканини (НДСТ) [114, 115, 116, 117, 

118, 120, 122, 132, 176, 177, 178, 179, 181].  

У той час як популяційна частота моногенних дефектів сполучної 

тканини порівняно невелика, надзвичайно поширені так звані 

недиференційовані дисплазії сполучної тканини. НДСТ можуть бути не тільки 

генетично детермінованими, а й розвиватися внаслідок різних мутагенних 

впливів умов зовнішнього середовища. Безперечно й те, що крім важких, 

клінічно значущих форм існують і доброякісні форми дисплазії (наприклад, 
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"доброякісна гіпермобільність суглобів"). 

Відповідно, дисплазія, яка виявлена на клінічному рівні, може 

відповідати численним змінам в структурі тканини. У разі дефекту сполучної 

тканини, дисплазія може відбуватися внаслідок: порушеного синтезу або збірки 

колагену; синтезу абнормального колагену; надмірної деградації колагену; 

порушень структури колагенових волокон, внаслідок недостатньої поперечної 

зшивки; аналогічних аномалій, пов'язаних з еластиновими волокнами; 

руйнування тканини внаслідок аутоімунних реакцій; багатьох інших, не 

вивчених на сьогоднішній момент механізмів [47, 51, 64, 70, 71, 75, 82, 96, 104, 

114, 124, 165, 177, 178].  

Мабуть, в клініці внутрішніх хвороб немає більш суперечливої та 

заплутаної проблеми, ніж проблема дисплазії сполучної тканини.   

З огляду на різноманіття мутагенних впливів, складності структури і 

функції, а також повсюдної присутності сполучної тканини, диспластичні зміни 

можуть носити як поширений (генералізований), так і досить локальний 

характер [102, 107, 114 - 118, 120, 129, 176 - 179, 181]. Найчастіше лікар, не 

знайомий з різноманіттям клінічних проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, за окремими симптомами або синдромами не в змозі 

побачити єдиного системного дефекту сполучної тканини, і хворий змушений з 

приводу різних клінічних проявів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини звертатись до різних спеціалістів [76, 127, 128, 136, 241].  

Для позначення дисплазії сполучної тканини, яка не вкладається в жодну 

спадкову моногенну патологію у літературі використовують терміни 

«недиференційована», «первинна», «малі форми дисплазії», «легка 

генералізована патологія». M. J. Glesby і R. E. Pyertz пропонують говорити про 

існування сполучнотканинної дисплазії (СТД) із змішаним фенотипом, 

застосовуючи акумулятивний «MASS-фенотип» за першими буквами найбільш 

частих фенотипових ознак (Mitral valve, Aorta, Skeleton, Skin) [75, 96, 105, 107, 

114]. Е. В. Земцовський виділяє цю групу захворювань як нозологічно 

самостійний синдром сполучнотканинної дисплазії полігено-
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мультифакторіальної природи, що проявляється зовнішніми фенотиповими 

ознаками з диспластичними змінами сполучної тканини і клінічно значимої 

дисфункції одного або декількох внутрішніх органів [104, 178, 250]. 

За сучасними уявленнями недиференційована дисплазія сполучної 

тканини морфологічно характеризується змінами колагенових, еластичних 

фібрил, глікопротеїдів, протеогліканів і фібробластів, в основі яких лежать 

успадковані мутації генів, що кодують синтез і просторову організацію 

колагену, структурних білків і білково-вуглеводних комплексів, а також мутації 

генів ферментів і кофакторів до них [189, 214, 256]. 

Недиференційована дисплазія сполучної тканини діагностується, коли в 

пацієнта набір клінічних ознак не вкладається в жодне спадкове моногенне 

захворювання [114]. Ця патологія поширена достатньо широко [114, 177, 215, 

234]. За даними літератури, частота дисплазії сполучної тканини складає 35,0 % 

–  64,0 %. Частота виявлення синдрому недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини за даними інших авторів ще більша – від 26,0 % до 80,0 % залежно від 

віку, місця проживання, расової належності та інших факторів [212, 214, 253]. 

Так, за даними деяких науковців, від 74,0 % до 85,0 % дітей шкільного віку 

мають різні ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини [212, 214, 

224, 253]. Разом з тим, Нечаєва Г.І. у своїх працях демонструє поширеність 

окремих ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей 

шкільного віку в залежності від статі, тобто відсоток хлопчиків із наявністю 

НДСТ становить у середньому 20,0 %, а дівчаток – 43,0 % [179, 183].  

Інтерес до ролі сполучної тканини у формуванні різноманітної патології 

зріс настільки, що на початку нового тисячоліття вчені створили нову 

сполучнотканинну теорію біології та медицини [104, 112, 178]. ЇЇ зміст полягає 

в тому, що порушення міцності компонентів сполучної тканини в результаті 

спадкового або набутого порушення обміну речовин веде до розвитку 

різноманітних захворювань. Розуміння цього дозволило б об'єднати сотні 

нозологічних одиниць в наднозологію – під назвою "сполучнотканинна 

недостатність" [114, 228]. 
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Формування диспластикозалежної патології (ДЗП) створює додатковий 

тягар у перебігу різних захворювань дитини, який впливає на якість життя [114, 

178].  

Недиференційована дисплазія сполучної тканини пов’язана як із 

генетичними змінами, що детермінують синтез компонентів сполучної тканини, 

і виникають внаслідок багатофакторного впливу на плід під час вагітності [66, 

114, 178, 179]. Внаслідок впливу несприятливих чинників навколишнього 

середовища в останні два десятиріччя спостерігається зростання кількості дітей 

з ознаками цієї патології [176, 177].  

Проте необхідно зазначити, що частота діагностування 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини значною мірою залежить від 

методичних підходів до оцінки дисморфогенезу, що їх використовують 

дослідники [13, 31, 52, 57, 58, 138, 187, 232]. Так, за даними Леженко Г.О. зі 

співав., Мінькова І.В., діагностичним рівнем вважається наявність 3-4-х стигм 

дисембріогенезу для встановлення діагнозу дисплазії сполучної тканини [168, 

227]. На сьогодні майже відсутні дані щодо частоти та тяжкості проявів різних 

фенотипових варіантів синдрому недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у дітей [7, 42, 212, 214]. 

Враховуючи все вище сказане, генералізованою формою 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини слід називати випадки, при 

яких вдається виявити ознаки клінічно значимого залучення в 

сполучнотканинний дефект трьох і більше органів або систем [168, 227]. Такий 

підхід до діагностики клінічних форм недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини сьогодні не є загальновизнаним і вимагає широкого обговорення 

фахівців. 

Уважний лікарський огляд членів родини пробанду, клініко-

інструментальні та лабораторні дослідження, виконані за єдиною програмою, 

дозволяють виявити у родичів хворого I або II ступеня споріднення симптоми 

ураження сполучної тканини, які не відповідають жодному з диференційованих 

захворювань. Клінічні спостереження дозволяють вести мову про сімейні не 
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спадкові форми недиференційованої дисплазії сполучної тканини [97, 138, 214]. 

Для скринінг-діагностики сполучнотканинної дисплазії (на етапі клініко-

анамнестичного обстеження) застосовуються критерії Т. Мілковська-

Димитрової і А. Каркашова [167].  

Дослідженнями ряду науковців встановлено найбільш характерні 

фенотипові ознаки, що дозволяють запідозрити дисплазію сполучної тканини 

[28, 112, 114, 121, 158, 167, 181, 218, 240, 251, 256]. Так, зовнішніми 

фенотиповими маркерами недиференційованої дисплазії сполучної тканини є 

астенічна будова тіла, зміни шкіри - тенденція до гіперрозтягнення, стоншення, 

стрії (смуги розтягу на шкірі), схильність до утворення колоїдних рубців та 

синяків, ділянки гіпо-гіперпігментації, виражена венозна сітка, м'язова 

гіпотонія, зміни зі сторони хребта у вигляді сколіозу, кіфозу, синдрому прямої 

спини, деформація грудної клітки, гіпермобільність суглобів, плоскостопість 

[112, 114, 121, 158, 167, 181, 240, 251, 256].  

Внутрішніми ознаками є різні аномалії розвитку внутрішніх органів: 

аномальні хорди в порожнині лівого шлуночка, пролапс мітрального клапану, 

розширення кореня аорти, ангіодисплазії артеріальні, венозні та змішані, 

аневризми судин, спланхноптоз (опущення внутрішніх органів), подвоєння 

нирки та інші анатомічні вади розвитку органів сечовидільної системи, кісти 

нирок, перетинки в жовчному міхурі, перегини жовчевого міхура, міопія, 

астигматизм, множинний карієс, аномалії розвитку зубів, аномалії розвитку та 

розташування статевих органів. Чим більше зовнішніх фенотипових ознак 

виявляється при огляді, тим більше підстав очікувати диспластичні зміни у 

внутрішніх органах [112, 114, 167, 181, 218, 251, 256]. 

В розрізі проблеми недиференційованої дисплазії сполучної тканини Е. В. 

Земцовский рекомендує використовувати наступні дефініції та діагностичні 

критерії: 

1. Малі аномалії розвитку (МАР) - спадкові чи вроджені відхилення 

розвитку органів від нормальної анатомічної будови, які не супроводжуються 

клінічно значущими порушеннями функції. Частина МАР зникає з віком, інша, 
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за певних умов, здатна стати причиною розвитку патології. 

2. Вада розвитку - відхилення розвитку органу від нормальної 

анатомічної будови, що приводить до клінічно значущих порушень його 

функції [104, 176, 178]. 

Потрібно зазначити, що багато диспластичних ознак близькі за своїми 

фенотипічними проявами до моногенних захворювань (синдром Елерса - 

Данлоо, синдром Марфана), але клінічні симптоми при цих станах менш 

значимі [75, 105]. В поняття недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

прийнято включати такі найбільш поширені синдроми і фенотипи: пролапс 

мітрального клапана (ПМК), марфаноподібний фенотип, елерсоподібний 

фенотип, синдром гіпермобільності суглобів (СГМС), синдроми зі змішаним 

фенотипом, некласифікований фенотип ДСТ [12, 50, 168, 178, 227]. 

Фенотипи 1-2 частково збігаються за клінічними проявами з синдромом 

Марфана. Фенотипи 3-4 мають багато спільних рис з класичним і 

гіпермобільним типами синдрому Елерса - Данлоо. Загалом, для оцінки 

залученості тієї чи іншої системи слід спиратися на підходи, викладені у 

наступних рекомендаціях: Гентські критерії діагностики синдрому Марфана, 

Вілльфраншскі критерії діагностики синдрому Елерса - Данлоо, Брайтонські 

критерії діагностики СГМС [75, 96, 105, 114]. 

При обстеженні хворого необхідно зважати не лише на число 

фенотипових прояв, але й ступінь їх вираженості та клінічну значущість [7, 97, 

114, 138]. Однак, оскільки маніфестація фенотипових маркерів сполучної 

тканини дезорганізації відбувається у дошкільному і молодшому шкільному 

віці, діагностика НДСТ у новонароджених та дітей раннього віку на підставі 

лише фенотипових маркерів важка [80, 114, 253].  

Оскільки диференціювання багатьох структур організму відбувається в 

одні і ті ж терміни фетального розвитку, частота поєднання диспластичних змін 

в хребті, клапанах серця, судинах, шкірі та нирках дуже висока, що 

погоджується з даними В.А. Гаврилової, яка виявила особливості перебігу 

різних захворювань нирок (різних варіантів гломерулонефриту, пієлонефриту, 
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хронічного циститу) на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини і 

взаємозв’язок змін серця у дітей з захворюваннями сечовивідної системи [85].  

З фенотипових ознак для дітей із недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини нирок найбільш характерні такі мікроаномалії: другий 

палець на стопі більший першого, клинодактилія, сандалевидна щілина на 

стопі, готичне піднебіння, діастема, порушення прикусу, «третій» тип мочки 

вуха, голубі склери, розширене перенісся, епікант. У грудних дітей найбільш 

частими маркерами недиференційованої дисплазії сполучної тканини є 

вентральні кили [112, 114, 167, 181, 218, 251, 256].  

За даними Кадуриної Т.И. та Земцовского Э. В. [104, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 176, 178] синдром недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини досить часто на тлі вад і аномалій розвитку внутрішніх органів 

поєднується з патологією нирок, такою як:аномалії структури (полікістоз, 

прості (солітарні) кісти); аномалії кількості (аплазія, неповне подвоєння нирок 

та/або сечовивідних шляхів), величини (гіпоплазія нирок), положення 

(дистопія), дивертикульоз сечового міхура, нефроптоз, атонія чашково-

мискової системи, міхурово-сечовідний рефлюкс, ортостатична протеїнурія, 

обмінна нефропатія. У таких пацієнтів при ангіографічному дослідженні судин 

нирок нерідко спостерігається пошкодження артерій середнього та мілкого 

калібру – множинні крупні аневризми ниркових судин з високим ризиком 

розвитку вазоренальної гіпертензії [195].  

Важливо пам'ятати, що будь-яка з перерахованих ознак може бути як 

ізольованим дефектом розвитку сполучної тканини, який діагностовано на 

сьогоднішній день (locus minоris resistencia), так і виступати проявом системної 

патології, враховуючи проградієнтність перебігу диспластичних процесів до 35-

річного віку [52, 63, 212]. Системна патологія може впливати на функцію 

органу, викликаючи або посилюючи патологічний процес в ньому. Так, 

переважання гіпокінетичного типу кровообігу, наявність вегетативної 

дисфункції за симпатикотонічним типом, збільшення жорсткості судинної 

стінки при ДСТ можуть призводити до порушення внутрішньониркової 
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гемодинаміки [49, 64, 68, 93, 131]. Поєднання нефроптозу і/або аномалій 

розвитку нирок з хронічним пієлонефритом супроводжується при ДСТ 

формуванням венозної гіпертензії, підвищенням лінійних швидкісних 

параметрів кровотоку в основній нирковій та інтраренальній артеріях [110]. 

Погіршує ці зміни прогресування ендотеліальної дисфункції при ДСТ [83, 84]. 

В цілому тривала гіперперфузія і гіперфільтрація розглядаються в даний час як 

основний неімунний механізм прогресування хронічної хвороби нирок [85, 

137]. 

При проведенні повного нефрологічного обстеження дітей, що мають 5 та 

більше фенотипових ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини, 

захворювання нирок виявляється у 39,0 % дітей, а поєднання високої 

стигматизації з патологією органів сечової системи в сімейному анамнезі 

свідчить про захворювання нирок в 90,0 % випадків [109, 112].  

Нечаєва Г. И. та Земцовский Э.В. вважають, що природжені вади 

розвитку органів сечової системи в поєднанні з множинними стигмами 

дизембріогенезу є внутрішніми фенами (ознаками) недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини [104, 178, 183, 189], на тлі якого порушення 

уродинаміки викликає спочатку адаптивні гемодинамічні, біохімічні, клітинні 

та молекулярні зміни, що ведуть до ремоделювання інтерстиціальної тканини. 

Надалі розвиваються вторинні ускладнення у вигляді пієлонефриту, 

тубулоінтерстиціального компоненту, нефросклерозу, що визначають в 

кінцевому рахунку несприятливий прогноз для пацієнта [104, 183, 228]. 

1.2 Анатомо-функціональні особливості органів сечовидільної системи у 

дітей раннього віку як підґрунтя для запальних процесів нирок 

Природжені вади розвитку органів сечовидільної системи формуються 

переважно у період ембріонального морфогенезу (3-10-тий тижні гестації) 

внаслідок порушення процесів гаметогенезу, запліднення, ембріонального 

морфогенезу, постембріонального розвитку, тератогенезу. Ці процеси 

відбуваються на внутрішньоклітинному, екстраклітинному, тканинному, 



44 

 

міжтканинному, органному і міжорганному рівнях [83, 84, 93].  

У дітей раннього віку наявні анатомічні та структурно-морфологічні 

особливості нирок, зокрема - нирки відносно більші за масою та розміром. 

Розміщуються вони нижче: у новонароджених на рівні I-V поперекових 

хребців, а у дітей старшого віку між XI грудним і IV поперековим. Фіброзна 

капсула дуже тонка. Жирова капсула відсутня. Фіксуючий апарат 

недорозвинений. Коркова речовина недорозвинена (1/4 мозкового шару), лише 

до семи років встановлюється співвідношення дорослих (1/2) [87, 95, 101, ]. 

Нефрони морфологічно незрілі. Діаметр клубочків малий, епітелій клубочка не 

плоский, а циліндричний. Розвиток ниркових канальців незакінчений: вони 

мають відносно малу довжину й ширину; поперечник у два рази менший ніж у 

дорослого. Петля Генле недорозвинена і має вигляд невеликого завороту. 

Інтерстиціальна тканина розвинена слабо. Ниркові миски відносно більші, 

стінки гіпотонічні внаслідок слабкого розвитку м'язових та еластичних волокон 

[87, 109, 143, 146].  

Сечоводи ширші та довші, покручені, мають перегини. Слизова оболонка 

має характерну складчастість, яка зникає наприкінці першого року життя. 

Внутрішньоміхуровий сегмент сечоводу короткий (0, 5 см), що може сприяти 

розвитку міхурово-сечовідного рефлюксу. Сечовий міхур розміщується вище, 

м'язовий шар та еластичні волокна розвинені слабо, слабо розвинені м'язові 

волокна в ділянці гирла сечоводів, що також сприяє виникненню міхурово-

сечовідного рефлюкса. Слизова оболонка відносно товста, що сприяє розвитку 

запального процесу. Сечовипускний канал коротший і ширший [83,84, 93].  

У дітей кількість м’язових волокон у стінці сечоводу з віком поступово 

збільшується, причому збільшення площі м’язової тканини відбувається менш 

інтенсивно [195]. Будова стінки сечоводу в області вічка має ряд особливостей. 

У юкставезикальному відділі сечоводу у дітей до 9 років м’язова оболонка 

складається з 2-х шарів: внутрішнього, представленого поздовжніми й 

косоорієнтованими гладком’язовими волокнами, й зовнішніми, що складаються 

із циркулярно розташованих пучків [225].  
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Морфофункціональна незрілість тканин у ранньому віці спричиняє до 

розвитку уражень нирок, особливо при наявності у дитини обструктивної 

уропатії, інфекції, гіпоксичного стану, проте неспецифічність клінічної 

симптоматики, низька інформативність існуючих методів обстеження дітей 

раннього віку ускладнюють своєчасну діагностику ниркової патології в 

неонатальному періоді [19, 32, 195].  

У літературі окреслені деякі фактори ризику розвитку уропатій у дітей 

раннього віку [145]. Показано, що основними патогенетичними механізмами 

розвитку захворювання нирок у дітей перинатального періоду є гіпоксія та 

інфекція [69].  

Діагностика природжених вад розвиток органів сечової системи у дітей 

раннього віку ґрунтується на даних вивчення сімейного анамнезу, урахуванням 

особливостей перебігу вагітності, даних ультразвукового дослідження плода, а 

також комплексного об'єктивного обстеження, що включає результати 

лабораторного контролю та використання спеціальних методик [43].  

Таким чином, особливості захворювань нирок у дітей раннього віку 

пов'язані з двома основними причинами: морфологічною незрілістю ниркової 

тканини та недиференційованістю нефронів в функціональному відношенні. 

Згадані анатомо-гістологічні особливості сприяють частому інфікуванню 

сечових шляхів і паренхіми нирок [89].  

1.3 Частота міхурово-сечовідного рефлюксу та клінічні прояви у дітей 

раннього віку 

Упродовж останнього десятиріччя поширеність захворювань органів 

сечовидільної системи серед дітей раннього віку в Україні не зменшується, 

незважаючи на успіхи, які досягнуті у розвитку методів діагностики [77, 201]. 

Згідно з офіційною статистикою, в Україні щорічно народжується 

близько 10 тис. дітей з природженими вадами розвитку і спадковими 

захворюваннями. [111, 205]. У 40,0 % - 60,0 % дітей причини природжених вад 

розвитку невідомі. Це спорадичні дефекти, що виникають випадково і 
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практично не повторюються у майбутніх поколіннях. Для 20,0 % - 25,0 % 

аномалій більш вірогідна сукупність причин, що відображають комплексну 

взаємодію різних генетичних дефектів і факторів ризику навколишнього 

середовища, у 10,0 % - 13,0 % аномалій пов'язують виключно з впливом 

зовнішнього середовища, а для 12,0 % - 25,0 % аномалій доведено наявність 

лише генетичних причин [93]. 

В структурі природжених вад розвитку частка природжених вад розвитку 

органів сечовидільної системи складає 26,0 % - 35,0 % [142]. Природжені 

аномалії нирок і сечовивідних шляхів складають 9,3 % - 24,0 % від всіх 

пренатально діагностованих вад розвитку, будучи причиною хронічної хвороби 

нирок у  40,0 % -50,0 % випадків у всьому світі [11, 43]. За даними вітчизняних 

авторів, природжені вади розвитку органів сечовидільної системи в структурі 

хронічної хвороби нирок у дітей досягають 65,0 %. В Україні близько 17 тис. 

дітей щорічно вперше стають інвалідами дитинства, що складає 2,0 % - 2,1 % 

дитячого населення. Серед них 1,8 % дітей знаходиться на обліку з 

природженими вадами розвитку органів сечовидільної системи та отримують 

соціальну допомогу [83, 84]. 

Однією з найбільш поширених природжених вад розвитку органів 

сечовидільної системи у дітей раннього віку є міхурово-сечовідний рефлюкс, 

який спостерігається в 1,0 % - 2,0 % дитячої популяції, а його частота в дітей з 

інфекціями органів сечовидільної системи сягає 70,0 % [202]. Міхурово-

сечовідний рефлюкс спричинений порушенням нормального анатомо-

функціонального механізму міхурово-сечовідного сегмента сечових шляхів, в 

результаті чого сеча, що транспортується по сечоводу в сечовий міхур, під 

впливом внутрішньоміхурового тиску постійно або періодично повертається у 

верхні сечові шляхи в напрямку нирки [83, 84, 141]. 

Внаслідок тривалої дії міхурово-сечовідного рефлюксу, відбувається 

функціональна декомпенсація сечоводу, який не здатний випорожнитися до 

кінця. Явище уростазу поступово розповсюджується на чашково-мискову 

систему, що викликає підвищення внутрішньониркового тиску, відбувається 
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дилатація сечоводу та порожнинної системи нирки, що створює підґрунтя для 

виникнення й прогресування мікробно-запального процесу. В результаті 

підвищеного внутрішньониркового тиску та приєднання вторинної інфекції 

запускається процес зморщування паренхіми нирки, який призводить до 

хронічної ниркової недостатності та артеріальної гіпертензії [40, 48, 141, 205].  

Висока частота міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку 

обумовлена відносною морфофункціональною незрілістю міхурово-сечовідного 

сегмента, особливостями якого в цьому віці є відносно короткий 

внутрішньоміхурний відділ сечоводу, відсутність фасції Вальдейра та третього 

шару м’язів нижньої третини сечоводів, низький коефіцієнт відношення 

довжини до ширини внутрішньоміхурного відділу сечоводу, слабкість м’язових 

елементів тазового дна [244, 245]. Серед причин виникнення міхурово-

сечовідного рефлюксу виділяють аномалії розвитку міхурово-сечовідного 

сегменту та нейрогенну дисфункцію сечового міхура, в 75,0 % випадків за 

гіперрефлекторним типом [245, 254]. Діагноз міхурово-сечовідний рефлюкс 

встановлюється тільки після проведення цистографії. З’явившись у ранньому 

віці, рефлюкс загрожує розвитком інфекційних ускладнень, рефлюкс-

нефропатії, уретерогідронефрозу, гіпертонії, хронічної ниркової недостатності 

[83, 84, 141]. 

Міхурово-сечовідний рефлюкс поділяється на активний та пасивний вид 

рефлюксу [222]. Пасивний вид рефлюксу характеризується зворотнім 

надходженням сечі з сечового міхура в нирку, сечовід, весь процес 

загострюється під час сечовипускання, а також між позивами. Активний вид 

рефлюксу характеризується надходженням сечі в нирку, яке відбувається тільки 

при сечовипусканні [40, 48, 141, 205].  

За ступенем вираженості закидання рентген контрастної речовини 

найпоширенішою класифікацією міхурово-сечовідного рефлюксу на сьогодні є 

класифікація Хейкеля-Парккулайнена (1966) [173, 174].  

Клінічні прояви міхурово-сечовідного рефлюксу найчастіше обумовлені 

приєднанням інфекції сечовивідних шляхів і рефлюксуючої уропатії. Першими 
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клінічними проявами міхурово-сечовідного рефлюксу є рецидивування 

хронічного пієлонефриту [221]. При міхурово-сечовідному рефлюксі часто 

відзначається підвищення температури тіла, що з’являється під час загострень 

хронічного пієлонефриту. Дані клінічні прояви характерні для пасивного й 

пасивно-активного МСР [222]. Характерними й першочерговими ознаками 

активного міхурово-сечовідного рефлюксу є лейкоцитурія й протеїнурія у 

загальних аналізах сечі. У таких дітей відмічається лейкоцитурія без 

підвищення температури тіла, відставання у фізичному розвитку. Дані клінічні 

прояви говорять про глибокі патологічні зміни у паренхімі нирок [99, 145]. 

Характерною особливістю дітей раннього віку є висока пластичність 

сечовидільної системи, що, як правило, при ранній діагностиці і своєчасній 

корекції вади дозволяє попередити розвиток і прогресування незворотних 

наслідків [247]. 

1.4 Методи діагностики функціонального стану нирок та недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку 

Причинами недиференційованої дисплазії сполучної тканини прийнято 

вважати мультифакторні впливи на плід у період його внутрішньоутробного 

розвитку [80, 106, 126, 162, 163, 203]. 

В основі патогенезу цього захворювання лежить спадкова особливість 

структури колагену, що зумовлює більшу, ніж у нормі, його еластичність. 

Проте механізми розвитку сполучнотканинної неповноцінності досі 

залишаються не вивченими [175].  

Колаген – це білок, який активно оновлюється, а швидкість його 

метаболізму залежить як від біосинтезу, так і від процесів біодеградації [7]. 

Захворювання на тлі дисплазії сполучної тканини протікають з чергуванням 

інтенсивності процесів катаболізму і біосинтезу колагену в організмі хворих 

[175].  

Слід зазначити, що дисплазії сполучної тканини найчастіше виникають не 

стільки через генетичні дефекти в колагені, скільки внаслідок дефектів в 
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десятках генів, що впливають на біосинтез, посттрансляційні модифікації, 

секрецію, самозбірку і ремоделювання колагенових волокон [68, 94, ]. 

Утворені, в результаті деградації колагену, пептиди або виводяться з 

сечею, або розщеплюються специфічними ферментами до амінокислот. 

Наприклад, оксипролін, звільнений з цих пептидів, виявляється в крові, сечі, а 

частина його окислюється в печінці [155, 258]. Зростання оксипролінемії і 

оксипролінурії спостерігається при тих захворюваннях, де має місце явище 

слабкості сполучної тканини [114, 155]. Зрушення в метаболізмі колагену 

найчастіше викликані порушенням співвідношення «синтез/розпад», що 

супроводжується накопиченням колагену або, навпаки, зменшенням його - 

деградацією. Визначення концентрації оксипроліну в біологічних рідинах може 

бути використано для оцінки ступеня компенсації обмінних процесів, 

ефективності лікувальних і реабілітаційних заходів [75, 130, 181, 213]. 

Оксипролін (ОП) є однією з основних амінокислот колагену, яка дозволяє 

вважати її маркером, що відображає катаболізм цього білка [114]. Основна 

частина ОП сечі (90, 0 %) є компонентом пептидів низької молекулярної маси, 

практично 9,0 % - великої молекулярної маси. У вільному вигляді знаходиться 

тільки 1,0% ОП [75, 130, 181, 194].  

Генетичні дефекти синтезу колагену приводять до зменшення його 

поперечних зв'язків та зростання кількості легкорозчинних фракцій. Саме тому 

у хворих з вродженою дисплазією сполучної тканини відзначається достовірне 

збільшення кількості вільного оксипроліну в добовій сечі, виразність якого 

корелює з тяжкістю патологічного процесу [124, 259]. 

Однак при дослідженні оксипролінурії існують ускладнення, як з набором 

матеріалу, так і з підготовкою його до дослідження. Зібрати добову сечу у 

новонародженої дитини просто лише при наявності установленого сечового 

катетеру. Французькими вченими була запропонована методика разового збору 

сечі, що відпрацьована для колагену I типу. Це набагато легше у виконанні 

[194]. 

В процесі вторинних тканинних порушень у паренхімі нирок на фоні 
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недиференційованої дисплазії сполучної тканини можуть бути застосовані 

маркери метаболітів сполучної тканини, яким є показник структурного 

компоненту сполучної тканини – глікозоаміноглікани (ГАГ) у добовій сечі [90].  

Глікозаміноглікани (ГАГи) – це основний компонент нефіброзного 

матриксу сполучної тканини. Накопичення частково деградованих ГАГів в 

лізосомах призводить до порушення життєдіяльності та поступової загибелі 

клітин і, відповідно, до дисфункції паренхіми нирок [90]. Порушення синтезу 

сполучної тканини, призводить до підвищення рівня ГАГів в сечі людини за 

рахунок гіперсекреції основного метаболіту сполучної тканини – 

хондроїтинсульфату [171, 193, 249]. 

Про катаболізм міжклітинної речовини судять також по величині 

екскреції ГАГів. У хворих з різними клінічними варіантами сполучнотканинної 

дисплазії (СТД) спостерігається підвищене їхнє виведення із сечею. З огляду на 

наявність характерних змін у співвідношенні колагенів різних типів і 

порушення структури колагенового волокна при СТД, заключним етапом 

діагностики патології сполучної тканини є молекулярне підтвердження діагнозу 

сполучнотканинної дисплазії [182, 249]. 

Після народження дитини з природженою вадою розвитку органів 

сечовидільної системи, зокрема з міхурово-сечовідним рефлюксом, в 

клінічному аспекті одним з питань, яке потребує своєчасного вирішення, є 

безпосередня оцінка того, наскільки вада відповідає недиференційованій 

дисплазії сполучної тканини, тобто, наскільки остання порушує 

функціональний стан паренхіми нирок та призводить до тканинної гіпоксії 

паренхіми нирок [39, 68, 81, 188]. 

Діагностичні заходи, в своїй більшості носять інвазивний характер, мають 

обмеження у використанні у дітей раннього віку [125, 169]. 

Вважається, що порушення внутрішньониркової гемодинаміки 

знаходяться в прямій залежності від вираженості структурно-функціональних 

змін ниркової паренхіми та можуть бути визначені за допомогою 

ультразвукових методів, наприклад ультразвукової доплерографії [85]. Проте 
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точна оцінка можлива тільки при порівняльному дослідженні результатів 

доплерографії з радіоізотопними методами, котрі дозволяють точно визначити 

вираженість структурних змін та об’єм функціонуючої ниркової тканини, але їх 

не можна провести у дітей раннього віку [169]. 

Найменш вивченими до теперішнього часу є функціональні методи 

дослідження, які дозволяють верифікувати ступінь порушення 

функціонального стану ниркової тканини при природжених вадах розвитку 

органів сечовидільної системи, особливо міхурово-сечовідному рефлюксі на 

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини на найбільш ранніх 

етапах їх розвитку та оцінити результат проведених лікувальних заходів щодо 

відновлення функції нирок. 

В останні роки при обговоренні проблеми ниркової недостатності у дітей 

з міхурово-сечовідним рефлюксом наявність вторинних тканинних порушень у 

паренхімі нирок розглядається як одні з найважливіших у ґенезі хронічної 

хвороби нирок (ХХН) [68]. 

Тому перспективною є діагностика початкових змін у функціональному 

стані тубулярного і гломерулярного апарату ниркової паренхіми шляхом 

визначення певних показників у сечі [73]. 

Провідне місце у розвитку хронічної хвороби нирок у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом відводиться гіпоксичним порушенням метаболізму 

клітин – тканинній та клітинній гіпоксії [160, 220]. Синонімом тканинної 

гіпоксії є термін «біоенергетична гіпоксія», який розкриває механізм її 

походження, вказуючи на локалізацію порушень у системі дихального ланцюга 

мітохондрій [156].  

Отже, гіпоксія, яка викликана як гемодинамічними порушеннями, так і 

порушеннями тканинного дихання при міхурово-сечовідному рефлюксі 

асоційованому з недиференційованою дисплазією сполучної тканини є 

провідним патогенетичним фактором у порушенні функції нирок [41, 94, 156, 

160, 170]. Подібні порушення проявляються торпідністю перебігу процесів. 

Вони обумовлені пероксидацією, підвищенням екскреції з сечею 
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гідроксипроліну та інших амінокислот, що характеризують порушення обміну 

сполучної тканини [234].  

Відомо, що маркером тканинної гіпоксії паренхіми та 

мембранопатологічного стану паренхіми нирок є оксалатно-кальцієва 

кристалурія з розвитком дизметаболічної нефропатії [60, 125]. Дизметаболічна 

нефропатія при збереженні тканинної гіпоксії трансформується в 

інтерстиціальний нефрит, що приводить до ХХН [206]. 

Гіпоксія ниркової тканини спричиняє ушкодження ліпідного компоненту 

мембран епітелію ниркової тканини [160]. Наслідком ушкодження ліпідної 

фази цитомембран ниркових канальців є кальціурія, фосфатурія, ліпідурія, 

підвищення екскреції полярних ліпідів [62]. 

До показників, які характеризують як наявність тканинної гіпоксії, так і 

стабільність цитомембран ниркового епітелію, яка напряму залежить від 

кількості аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) у клітинах ниркового епітелію 

і, відповідно, від ступеню гіпоксії паренхіми нирок, відносять тести на 

антикристалоутворюючу здатність сечі (АКЗС) та добову екскрецію солей з 

сечею [72, 91, 230].  

Особливий інтерес біологів та медиків привертає порушення обміну 

речовин і енергії, накопичення активних агентів (вільні радикали, 

прооксиданти, активні форми кисню (АФК)), що призводять до пошкодження 

клітин та розвитку різних патологічних станів, отримало назву оксидативного 

стресу. Його основу складає вільно радикальне окислення жирних кислот, або 

так зване перекисне окислення ліпідів (ПОЛ), що є універсальним механізмом 

реалізації тканинної гіпоксії на клітинному рівні [67, 199]. 

Активація ПОЛ супроводжується зміною конформації ліпідів, що, в свою 

чергу, призводить до порушення структурних і функціональних властивостей 

біологічних мембран, підвищення їх лабільності та проникності, 

розбалансування мембранолокалізованих ферментних систем, порушення 

електротранспортних ланцюгів мітохондрій. Перекисне окислення ліпідів може 

бути пов’язане також зі зменшенням антиоксидантного захисту клітини [103]. 



53 

 

Показники ПОЛ є найбільш вагомими серед біохімічних показників, які 

відображають ступінь тяжкості захворювання [191, 198, 199]. Продукти ПОЛ 

володіють біотоксичною дією, мають здатність до зв’язування з аміногрупами 

білків, фосфоліпідів, нуклеїнових кислот, підвищують проникність біомембран, 

посилюючи проліферацію, а також володіють вазоконстрикторною дією, 

завдяки чому підсилюють порушення місцевої гемодинаміки [209, 242, 249]. 

Активація ПОЛ при ниркових дисплазіях може реалізовуватись кількома 

шляхами. Перший шлях – це місцеве порушення гемодинаміки, що приводить 

до зменшення посткапілярного відтоку, накопичення продуктів (НАД·Н, 

НАДФ·Н2, ФАДН), підвищення рівня лактату та розвитку метаболічного 

ацидозу, що в свою чергу викликає індукцію активних форм кисню. Другий 

шлях – виникнення лактоацидозу, наслідком присутності якого є зниження рН, 

а також енергодефіцит, що призводить до гальмування активності 

антиоксидантних ферментів, особливо супероксиддисмутази та каталази. Крім 

того, дослідниками виявлений дефіцит α-токоферолу за рахунок розпаду на 

пластифікацію біомембран при аутоімунних процесах та вітамін Е 

дефіцитзалежному ПОЛ [191, 198, 209, 242]. 

Креатинін — речовина, що виділяється із сечею, а рівень його вмісту в 

сечі зумовлюється в основному видільною здатністю нирок. Збільшення рівня 

креатиніну в крові, як правило, свідчить про зниження фільтраційної функції 

гломерулярного апарату нирок, а зменшення рівня креатиніну в сечі, як 

правило, свідчить про зниження функціональної активності нирок. Визначення 

концентрації креатиніну в сечі використовують для розрахунку величини 

клубочкової фільтрації, оцінки функції нирок та показником структурних змін 

клітинних мембран нирок [171]. 

З метою діагностики початкових змін у функціональному стані 

тубулярного апарату ниркової паренхіми у дітей раннього віку застосовують 

комплекс тестів уринолізису. Рівень протеїнурії є одним з найбільш значимих 

симптомів, що відображають ураження органів сечовидільної системи, в 

основному, нирок [68, 80, 182, 203]. 
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Канальцева реабсорбція, як парціальна функція проксимального відділу 

нефронів, оцінюється за рівнем неорганічних фосфатів, амінокислот, глюкози 

(за пробою Гайнеса), кальцію (за пробою Сулковича) та протеїнурії, що входить 

до комплекс тестів уринолізису [62].  

Етіопатогенез природженої неповноцінності сполучної тканини у світі до 

кінця не вивчений, але дані численних досліджень показують, що клінічні 

прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини обумовлені аномалією 

колагенових структур [3, 35]. 

Недиференційовані форми дисплазії сполучної тканини мають полігенно-

мультифакторну природу [33, 114]. В їх виникненні відіграють роль як 

поліморфізм або мутації великого числа генів в різних поєднаннях, так і вплив 

різноманітних факторів зовнішнього середовища [114, 149].  

Генетичний маркер, що детермінує дисплазію, наразі не відомий, проте 

припускають, що первинне відхилення спостерігається в одному або кількох 

генах колагену, при цьому генетичні дослідження виявили генетичну 

гетерогенність природженої сполучнотканинної дисплазії [3, 9, 35]. 

Молекулярні дефекти при спадкових хворобах сполучної тканини 

породжують зміни колагенових та еластичних фібрил, глікопротеїдів, 

протеогліканів, фібробластів та інших компонентів сполучної тканини [114]. 

Структурні трансформації фібрил ведуть до порушень на рівні тканин та 

органів, що реалізується у гетерогенному фенотипі та поліморфній органній 

патології [23, 47, 114].  

Успіхи в області молекулярної генетики дозволили досягти значного 

прогресу у вивченні генетичної природи спадкових захворювань сполучної 

тканини [166]. Так, з’ясовано, що колаген належить до сімейства позаклітинних 

матриксних білків. На даний час ідентифіковано більш ніж 20 типів 

колагенових білків, що включають понад 30 видів поліпептидних ланцюгів, 

гени яких розподілені на 12-ти хромосомах [35, 37]. 

Колагени розрізняють по їх положенню в тканинах і за своїм 

функціональним значенням [8, 59]. Чотири основних типи колагену (I-IV) 
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включають такі гени: колаген I типу (гени COL1A1, COL1A2) - основний 

компонент кістки, який також присутній в рубцях, сухожиллях і хрящах; 

колаген II (ген COL2A1) - основний компонент хряща; колаген III (ген COL3A1) 

формує ретикулярні волокна, які тримають разом позаклітинну матрицю; 

колаген IV (гени COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6) 

формує базальну мембрану внутрішніх органів та судин, в основному нирок, на 

якому розташований епітелій [65, 70, 216]. 

Патогенетичною основою морфологічних змін при недиференційованій 

дисплазії сполучної тканини нирок є дефіцит колагену IV типу у базальних 

мембранах клубочків та канальців. Колаген IV типу COL4A1, який є головним 

компонентом базальної мембрани, являє собою спіральну молекулу з шести 

альфа ланок. COL4A1 гена відображається на теломерній області 13q (13q34) і 

складається з 52 екзонів, присутній в усіх базальних мембранах і виявляється з 

11 тижня гестації в нирках [2, 3, 9, 23, 53]. 

В останні роки У. Ямада та інші вчені виявили новий поліморфізм з 

COL4A1, який значною мірою пов'язаний з переважанням інфаркту міокарда [2, 

3, 35]. Тим не менш, зв’язок між генетичним поліморфізмом COL4A1 та 

природженими вадами розвитку органів сечовидільної системи, асоційованої з 

недеференційованою дисплазією сполучної тканини залишається невиясненим 

[2, 3, 9, 35, 53].  

Під дією факторів навколишнього середовища в процесі еволюції з одної 

сторони та постійно виникаючих нових факторів, із другої, формується 

генетичний та фенотипічний поліморфізм популяцій та індивідів [98, 144]. 

Відомо, що всі люди відрізняються один від одного не тільки зовнішньо, але й 

своїми внутрішніми біохімічними, фізіологічними, психічними 

характеристиками, що складають фенотип людини, який є відображенням 

індивідуальних особливостей генотипу, що реалізується в певних умовах 

довкілля [26, 231]. 

Виявлення біомаркерів та біоіндикаторів дозволяють встановити 

чутливість та сприйнятливість геномних структур до зовнішньої агресії та її 
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ранні наслідки [20].  

Більшість токсинів, що попадають в організм, не мають прямого 

біологічного впливу, але підлягають різноманітним перетворенням, так званій 

біотрансформації. Всі ксенобіотики в процесі детоксикації, як правило, 

трансформуються в менш активні та більш інертні метаболіти [108, 140]. 

Система захисту включає активацію (фаза 1), детоксикацію (фаза 2) та 

виведення (фаза 3). Саме генетично запрограмована система біотрансформації, 

деградації та виведення ксенобіотиків, в тому числі токсинів інфекційних 

агентів, робить унікальним кожного індивідуума у відношенні його 

адаптаційних властивостей, тобто стійкості або чутливості до ушкоджуючих 

факторів. Причиною генетичних та фенотипових відмінностей «екогенетичних 

реакцій» є поліморфізм відповідних генів, генів «зовнішнього середовища» [10, 

108, 140]. 

Фаза 1 біотрансформації забезпечується багаточисельним сімейством 

ферментів – цитохромів Р450, мікросомальною епоксидгідролазою, 

алкогольдегідрогеназою, альдегіддегідрогеназою та інш. Основні функції цієї 

фази полягають в утворенні в молекулі субстрату (ксенобіотика) гідрофільних 

груп, завдяки чому відбувається детоксикація десятків тисяч речовин [88]. 

Ферменти 2-ї фази біотрансформації, головним призначення якої є 

нейтралізація (дезактивація, детоксикація) гідрофільних та часто токсичних 

продуктів Фази 1 за допомогою різних гідролаз та трансфераз здійснюють або 

завершують детоксикацію, а інколи виправляють помилки першої фази. В цій 

фазі приймають участь глутатіонтрансферази, глюкуронілтрансферази, 

сульфотранс-ферази, ацетилтрансферази, метилтрансферази, які перетворюють 

токсичні продукти метаболізму Фази 1 в полярні, водорозчинні, нетоксичні 

сполуки, що належать виведенню з організму [25, 27, 30].  

До генів детоксикації 2-ї фази відноситься суперсімейство 

глутатіонтрансфераз GST, які каталізують реакції кон’югації відновленого 

глутатіону з електрофільними субстратами [24, 38]. Детоксикація при допомозі 

глутатіону відіграє ключову роль в забезпеченні резистентності клітин до 
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перекисного окислення ліпідів, вільних радикалів, алкілування білків та у 

попередженні поломок ДHК [208]. Синтез GST контролюється генами (GSTM, 

GSTТ, GSTР), що розміщені на різних хромосомах.  GSTM1 існує в трьох 

алельних варіантах, два з яких кодують білки, що різняться між собою дещо 

зміненою активністю, і GSTM10 – в якому, внаслідок протяжної делеції РНК і 

фермент взагалі не синтезуються [88].  

Фаза 3 біотрансформації – евакуація – виведення з організму продуктів 

детоксикації здійснюється через легені, нирки, кишківник. Більшість 

гідрофільних ксенобіотиків після біотрансформації та деградації через каскад 

детоксикації поступають з клітин в кров, звідки вони виводяться з сечею [88, 

108].  

Функціонально неповноцінні варіанти генів схильності створюють 

схильність до різних захворювань. Тестування генів схильності дозволяє 

встановити асоціацію між функціонально неповноцінними алелями та реакцією 

організму на вплив зовнішніх токсинів, в тому числі інфекційних сечею [4, 10].  

GSTM1 виступають в якості модифікатора і фактору ризику при багатьох 

захворюваннях, що, як доведено, пов’язано з впливом несприятливого довкілля: 

різноманітні пухлини (рак легенів, сечового міхура, яйників, шкіри, грудей), 

доброякісні новоутвори (ендометріоз, аденома прямої кишки), хронічні 

захворювання. Наявність «нульового» генотипу є фактором ризику до зниженої 

функції легенів при палінні, що призводить до хронічного обструктивного 

захворювання легенів, а також до розвитку астми [4, 88].  

Встановлена кореляція між частотою хромосомних аберацій і наявністю 

генотипу GSTM1 0/0 [21]. У осіб, що гомозиготні за «нульовим» алелем гену 

GSTT1 (GSTT1 0/0), при якому, як і у випадку GSTM1 делетована значна 

частина структурної частини гену, зареєстрована підвищена схильність до 

бронхіальної астми та онкопатології [6, 22, 36, 54], у жінок до народження дітей 

з природженими вадами розвитку [1, 208].  

Отже, вивчення біохімічних особливостей процесів біотрансформації і 

детоксикації ксенобіотиків в організмі доцільно скеровувати у бік розробки 
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інформативних критеріїв для прогностичних оцінок стану молекулярних 

механізмів детоксикації [217].  

Таким чином, ефективність детоксикації ксенобіотиків, в тому числі 

токсинів інфекційних агентів, в організмі залежить від функціональної 

повноцінності ферментних систем, що відповідають за їх біотрансформацію. 

Продукція цих ферментів кодується відповідними генами. Наявність в генотипі 

певних алелів може спричиняти зниження активності ферменту, що робить 

носіїв таких алелів більш чутливими до несприятливого екзогенного впливу 

[55, 207].  

Роблячи висновок з вищевказаного, можна сказати, що точними, 

чутливими, а також неінвазивних методами динамічної оцінки 

функціонального стану ниркової паренхіми є, як свідчать літературні дані, 

показники тканинної гіпоксії - антикристалутворюючої здатності сечі та 

екскреції солей з сечею, показники мембранодеструкції - активність процесів 

ПОЛ у сечі, наявність полярних ліпідів у сечі, дані, що свідчать про стан 

тубулярної парціальної функції паренхіми нирок – показники уринолізису, які 

свідчать про стан проксимального відділу нефрону, рівень креатиніну у сечі, за 

значенням якого можна судити про стан гломерулярної фільтрації. При 

неповноцінності сполучної тканини, значній мембранодеструкції сполучної 

тканини нирок, а також посиленні процесів склерозування ниркової тканини у 

сечі з’являється підвищений рівень продуктів неповного розпаду 

сульфатованих мукополісахаридів – глікозоаміногліканів [60, 73, 159, 186, 243]. 

Міхурово-сечовідний рефлюкс асоційований з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини має у своїй основі передусім гіпоксичні та 

структурні зміни внаслідок генетичного дефекту будови колагену ІV типу, які 

спричиняють наявність тканинної гіпоксії та проявляються характерними 

клініко-лабораторними ознаками і дозволяють здійснити їх ранню діагностику 

та своєчасно провести лікувально-профілактичні заходи [100, 211, 257]. 
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1.5 Методи лікування пієлонефриту на фоні міхурово-сечовідного рефлюксу 

та недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

Своєчасне впровадження профілактичних та лікувальних заходів, які 

сприяють покращенню механізмів адаптації, володіють цитопротекторним та 

імуномодулюючим ефектами, зменшують ступінь запального процесу, а також 

відзначаються антиоксидантними і антигіпоксантними властивостями слід 

визнати актуальним [120, 157, 189].  

Лікування гострого пієлонефриту, або загострення хронічного 

пієлонефриту та міхурово-сечовідного рефлюксу I й II ступеня проводилося 

згідно наказів МОЗ України від 12.05.2010 № 394 "Про внесення змін до наказу 

МОЗ України від 29.12.03 № 624 "Про затвердження Протоколів лікування 

дітей зі спеціальності "Дитяча урологія" та наказу МОЗ України від 29.12.2003 

№ 624 «Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності «Дитяча 

урологія» [113, 172, 173, 174]. 

При відсутності ефекту від проведеного лікування впродовж одного року 

та при виявленні міхурово-сечовідного рефлюксу III - V ступенів ставиться 

питання про проведення хірургічного лікування згідно показань дитячого 

уролога. 

Не менш значимим є своєчасне впровадження профілактичних та 

лікувальних заходів, які сприяють покращенню механізмів адаптації, володіють 

цитопротекторним та імуномодулюючим ефектами, зменшують ступінь 

запального процесу, а також відзначаються антиоксидантними і 

антигіпоксантними властивостями слід визнати актуальним [120, 157, 189]. 

Встановлення провідної ролі дисфункції сполучної ткинини, тканинної гіпоксії 

та порушень окисно-відновних процесів на клітинному рівні в патогенезі 

зниження функції паренхіми нирок при міхурово-сечовідному рефлюксі, 

асоційованому з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, 

обумовлює їх терапевтичну корекцію середниками, що здатні нормалізувати 

показники функціонального стану ниркової паренхіми [96, 114, 120, 147, 246]. 

За даними M. Malaguarnera та Н. Б. Губергриц при дисплазії сполучної 
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тканини доведено наявність мітохондріальної недостатності, зниження окисно-

відновних процесів в мітохондріях, недостатність L-карнітину [29, 92]. 

Карнітин відноситься до незамінних вітаміноподібних речовин [29, 92]. 

Основні метаболічні функції левокарнітину пов'язані з процесами перетворення 

біологічної енергії, тому в особливо великих кількостях він міститься в 

тканинах, які потребують високого енергетичного забезпечення - скелетних 

м'язах, міокарді, головному мозку, печінці та нирках [5, 6, 29, 56]. Транспорт 

довголанцюгових жирних кислот через мітохондріальну мембрану, в 

мітохондріях вони піддаються окисленню і подальшому метаболізму з 

утворенням АТФ. Карнітин здійснює модуляцію внутрішньоклітинного 

гомеостазу коферменту А в матриксі мітохондрій, таким чином регулюючи 

інтенсивність біоенергетичного метаболізму [56, 61]. Також він сприяє 

зниженню рівня тригліцеридів, загального холестерину, холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності в крові, приймає участь в метаболізмі 

фосфоліпідів, що є важливим для цитопротекторної дії. Участь левокарнітину в 

енергетичному метаболізмі та продукції фосфоліпідів вказує на його важливу 

роль в підтримці життєздатності клітини. Встановлено, що карнітин в різних 

біологічних системах надає регулюючу дію на апоптоз [56, 61]. 

L-Карнітин (L-3-Гидрокси-4-N-(Тремтілиамоній) масляна кислота) 

розглядають як похідне γ- аміномасляної кислоти [120]. Потреба в L-Карнітині 

у дорослих складає 200-500 мг/доб. При підвищених енерговитратах ця 

кількість збільшується до 2000 мг і більше. З їжею зазвичай надходить тільки 

100-300 мг/доб. При різних захворюваннях, вагітності, лактації потреба в ньому 

зростає в 4-20 разів [14, 120, 189, 200] 

Ендогенний синтез L-Карнітину відбувається переважно в печінці та 

нирках шляхом трансформації лізину, а донатором метильних груп є метіонін 

[120, 189]. У синтезі L-карнітину беруть участь вітаміни С, В3, В6, фолієва 

кислота, залізо і деякі ферменти [120, 189]. Джерелом лізину і метіоніну є 

харчові продукти, а також власні білки м'язової тканини. Ендогенний синтез 

забезпечує лише чверть добової потреби в L- карнітині, а решта кількість 
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надходить в організм при споживанні риби (переважно червоної), м'яса, в тому 

числі птахів, молочних продуктів, у грудних дітей - з грудним молоком [114, 

120, 189].  

Незважаючи на те, що L-карнітин синтезується в печінці та нирках, він 

транспортується в усі органи і тканини. 

Карнітинова недостатність може бути як первинною так і вторинною [61, 

114, 120]. Первинна карнітинова недостатність успадковується за аутосомно-

рецесивним типом. Вважають, що вона пов'язана з порушенням транспорту 

карнітину з крові в клітини тканин. При цьому відбувається виділення 

карнітину з сечею, що викликає динамічне зниження його рівня в тканинах. 

Вторинна карнітинова недостатність може бути вродженою або набутою, але в 

обох випадках вона характеризується зниженням біодоступності вільного 

карнітину [29, 46, 92]. Вроджена недостатність викликається різними 

метаболічними захворюваннями, наприклад, порушенням окислення жирних 

кислот або розщепленням амінокислот, викликаючи органічну ацидурію. В 

основі вторинної набутої карнітинової недостатності лежать захворювання 

нирок або печінки, в яких синтезується карнітин, недостатнє надходження з 

їжею карнітину або амінокислот, необхідних для його синтезу, порушення 

засвоєння карнітину (при мальабсорбції), підвищена витрата карнітину 

(фізичне навантаження, вагітність, стрес та ін.) [5, 46, 116, 180]. 

Антиоксиданти - це з'єднання, які перешкоджають утворенню вільних 

радикалів і, таким чином, запобігають розвитку хвороб, що викликаються 

пошкодженням вільними радикалами структур клітин організму [170, 218]. 

Антиоксидантом також називають будь-яку речовину, яка міститься в 

низьких концентраціях, порівнянних з концентраціями окислюваного 

субстрату, і при цьому значно затримує або пригнічує його окислення. 

Основним таким субстратом в біологічних системах є ненасичені жирні 

кислоти клітинних мембран і ліпопротеїдів [170, 218]. Антиоксидантними 

властивостями можуть володіти такі ферменти, як каталаза, 

супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидази; з'єднання, що зв'язують іони 



62 

 

металів змінної валентності, відновники гідроперекисів, в тому числі тіолові 

сполуки і, нарешті, перехоплювачі (пастки) вільних радикалів, наприклад 

альфа-токоферол [170, 218].  

Вітамін Е (токоферол) серед жиророзчинних антиоксидантних 

мембранопротекторів відіграє найважливішу роль, маючи здатність 

підвищувати рівень природних ліпідних антиоксидантів та регулює клітинне 

дихання і впливає на формування небілкової частини гемоглобіну (гема) [60]. 

Вітамін Е захищає поліненасичені жирні кислоти і ліпіди клітинних мембран 

від перекисного окислення і пошкодження вільними радикалами. Токоферол 

може виконувати структурну функцію, взаємодіючи з фосфоліпідами 

біологічних мембран. Таким чином нормалізує функцію кори наднирників, 

стимулює ферменти клітинного метаболізму, інгібує негативну дію гіпоксії на 

мітохондрії [60, 170].  

Окисно-відновні процеси в організмі складають важливу частину будь-

якої ланки метаболізму і необхідні як для забезпечення енергетичних потреб, 

так і для доставки та утилізації кисню в тканинах [60, 67, 73, ].  

Токоферол є універсальним модифікатором біологічних мембран [81]. 

Під його впливом змінюються склад, ступінь окислення ліпідів і структурні 

характеристики ліпідного біослою і пов'язані з цим активність мембранних 

білків (ферментів, рецепторів, каналоутворюючих білків), відбувається зміна 

проникності і заряду мембран. Вплив токоферолу призводить до якісної 

системної зміни стану клітини в цілому. Токоферол гальмує перекисне 

окислення ліпідів (ПОЛ), попереджаючи пошкодження мембран [91, 103]. 

Безперервні процеси окислення ліпідів є важливою умовою стабільності 

та функціонування мембран, оскільки встановлено, що при інтенсифікації ПОЛ 

змінюється як жирно-кислотний склад мембрани, так і їх фізико-хімічні 

властивості (мікров'язкість, плинність, мембранний потенціал, полярність 

внутрішніх областей мембрани і т.п.). Наслідком цього є зміна транспортних 

властивостей мембрани і активності мембранозв'язаних ферментів [120, 170]. 

Альфа-токоферол, це єдина форма речовини, яку кров може 
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транспортувати до клітин [170, 218]. За сучасними даними добова потреба в 

токоферолі для дорослих (в перерахунку на альфа - токоферол) - 12-15 MО. Для 

жінок - 12 MО, чоловіків, вагітних жінок і жінок, що годують - 15 MО (1 MО 

відповідає активності 1 мг альфа-токоферолацетату), для дітей першого року 

життя - 5 MО. [170, 218] 

Отже, своєчасне виявлення дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини дозволяє провести найбільш 

раціональне лікування, що має виражений позитивний медико-соціальний 

ефект. На сьогодні у літературі недостатньо запропоновано способів 

відновлення зниженої функції нирок у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом, асоційованому з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини. Пошук нових, патофізіологічних методів лікування 

пацієнтів з вказаною патологією може загальмувати розвиток хронічної 

хвороби нирок. Стратегія нефропротекції у дітей раннього віку з проявами 

міхурово-сечовідного рефлюксу на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини повинна будуватись на принципах раннього виявлення як 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, так і порушень функції 

нирок, адекватної діагностики та раціональної лікувальної тактики з 

урахуванням особливостей перебігу запального процесу нирок у дітей раннього 

віку з диспластикозалежною патологією [156, 246]. 

Підсумовуючи результати вивчення літератури, можна сказати, що не 

дивлячись на те, що велика кількість наукових робіт присвячена проблемі 

міхурово-сечовідного рефлюксу та недиференційованій дисплазії сполучної 

тканин у дітей, багато питань залишаються ще не вивченими. До теперішнього 

часу діагностика функціонального стану паренхіми нирок при міхурово-

сечовідному рефлюксі, особливо в дітей раннього віку, достатньо складна і 

неправильне трактування або тактика лікування призводить до розвитку 

хронічної хвороби нирок [251]. Не вивченим залишається вплив 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини на функціональний стан 

нирок при міхурово-сечовідному рефлюксі [133]. 
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В теперішній час не виникає сумніву, що у формуванні міхурово-

сечовідного рефлюксу суттєва роль належить генетичним факторам, оскільки 

будь-яке захворювання є результатом взаємодії генетичних та середовищних 

факторів [251]. Генетичні компоненти є не тільки фактором схильності до 

патологічних станів, але й впливають на перебіг та прогноз захворювання. 

Проте в літературі практично відсутні повідомлення про роль генів схильності, 

якими є поліморфні делеційні гени GSTM1 та GSTT1 у виникненні і важкості 

перебігу міхурово-сечовідного рефлюксу на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дітей раннього віку.  

Літературні дані про методи ранньої діагностики тканинної гіпоксії та 

функціонального стану паренхіми нирок, а також відомості про можливість 

прогнозування перебігу міхурово-сечовідного рефлюксу, асоційованому з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини, що основані на 

дослідженні молекулярно-генетичних маркерів схильності до них, 

малочисельні та суперечливі.  

Усе зазначене дозволило дійти висновку про актуальність та доцільність 

проведення досліджень, присвячених ранній діагностиці міхурово-сечовідного 

рефлюксу на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, аналізу їх 

клініко-генетичного поліморфізму, методам встановлення функціонального 

стану паренхіми нирок та розробки на підставі отриманих даних методів 

покращення лікування із наступною оцінкою його ефективності та розробки 

принципів прогнозування перебігу захворювання у дітей раннього віку. 

 

Основні результати наукового дослідження, викладені у даному розділі, 

оприлюднені у публікаціях [151]. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Обсяг досліджень  

Для виконання поставленої мети та завдань обстежено 138 дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом, які знаходилися на стаціонарному обстеженні 

та лікуванні в ІІ дитячому відділі «Матері та дитини» та I хірургічному 

відділенні Львівської обласної дитячої клінічної лікарні (ЛОДКЛ) «Охматдит» 

протягом 2013 - 2017 років. Віковий розподіл пацієнтів становив від 3-х місяців 

до 3 років. Ці діти були розподілені на дві групи дослідження – І група 

(основна) - діти раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини – 102 дитини (І-МСР з 

дисплазією); ІІ група (порівняння) - діти з міхурово-сечовідним рефлюксом без 

ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини – 36 дітей (ІІ-МСР без 

дисплазії).  

Результати дослідження дітей обох груп порівнювали з результатами 

обстеження дітей контрольної групи : 40 практично здорових дітей, 

репрезентативних за віком, які поступали в хірургічні відділення Львівської 

обласної дитячої клінічної лікарні для усунення незначних природжених 

аномалій розвитку – пахова кила, пупкова кила, гемангіоми – група Здорові.  

З метою порівняння результатів молекулярно-генетичного дослідження 

дітей основної групи, було проведено обстеження 42 дітей 

загальнопопуляційної групи контролю. 

Усім хворим дітям проводилося комплексне клініко-лабораторне 

обстеження згідно зі стандартними, загальноприйнятими у дитячій нефрології 

та педіатрії методами клінічного, лабораторного та інструментального 

обстеження [252, 172, 173, 174]. 

З метою проведення підрахунку частки генетичних та середовищних 

факторів пієлонефриту та міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей та 

коефіцієнту успадкування схильності до цих захворювань за моделями, 
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запропонованими G. Edward’s та D. Falkoner було вивчено дані генеалогічного 

анамнезу в 138-ти сім’ях дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом та зібрано 

дані про 1683 родичів. В 40 сім’ях таких дітей, що були взяті рандомізованим 

методом випадкової вибірки [226], зібраний генетичний та анамнез життя про 

676 родичів, що склали загальнопопуляційну групу контролю (ЗПГК). 

З метою визначення впливу генів схильностіGSTM1 та GSTT1 було 

проведено встановлення особливостей розподілу серед дітей раннього віку 

поліморфних варіантів генів GSTM1 та GSTT1, які можуть виступати генами 

схильності перебігу соматичної патології для обґрунтування причин схильності 

до міхурово-сечовідного рефлюксу, який розвинувся у дітей на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. За допомогою методу 

мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції (МПЛР) [1] обстежено 35 

дітей із міхурово-сечовідним рефлюксом, на предмет наявності в них 

делеційних алелів генів GSTМ1 та GSTТ1, продукти яких ферменти глутатіон–

S–трансферази класу М і Т, відповідають за детоксикаційну здатність організму 

[88]. Отримані дані порівнювали з частотою розподілу делеційних алелів генів 

GSTM1 та GSTT1 у дітей із загальнопопуляційної групи контролю (29 осіб) 

[190]. Також визначали частоту нульових алелів GSTM10/0 та GSTT10/0, при 

яких не виробляються ферменти глутатіон–S–трансферази класу М і Т, що 

забезпечують детоксикацію токсинів.  

З метою визначення молекулярно-генетичних маркерів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини проведено встановлення 

частоти і розподілу генотипів поліморфних локусів rs605143 GA (1286-

1269G>A) та rs565470 (1897+86T>C) гена COL4A1 у 49 дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом. Контролем слугувала група з 42 здорових 

дітей - жителів Львівської області, в яких також було проведено визначення 

алельного поліморфізму гена COL4A1. Вони створили групу 

загальнопопуляційного контролю для молекулярно-генетичних досліджень 

(ЗПГК-МГД).  

Дітям, в яких була діагностована недиференційована дисплазія сполучної 
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тканини, до загальноприйнятого, рекомендованого протоколом лікування 

пієлонефриту та міхурово-сечовідного рефлюксу в періоді повної ремісії 

пієлонефриту [172, 173, 174] був рекомендований прийом препаратів 

метаболічної дії для покращення біоенергетичних процесів в паренхімі нирок: 

вітамін Е 10 % (вітамін Е розчин в олії 10 %) та L-карнітин у вікових дозах 

протягом 1 місяця. 

З 102 обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 52 дослідження проведено в 

динаміці запропонованої метаболічної терапії. Результати в катамнезі у цих 

дітей порівнювали з даними дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини, які не отримували 

запропонованої метаболічної терапії. Дослідження проводились через 5-6 

місяців після першого обстеження, в тому числі після 1- го місяця після 

отримання метаболічної терапії.  

2.2 Методи дослідження 

Основним джерелом інформації про перебіг хвороби у обстежених дітей 

були «Медична карта стаціонарного хворого» ( Ф. 003/О ) та «Історії розвитку 

дитини» (Ф. 112/О). Збирали дані анамнезу, клінічних та лабораторних 

показників, рентгенологічного, нейросонографічного та ультразвукового 

дослідження. 

Всім дітям проводили збір скарг, анамнезу хвороби та життя (у тому 

числі генеалогічного), фіксувалася інформація щодо акушерсько-

гінекологічного анамнезу матері, професійні та побутові шкідливості батьків, 

генеалогічного анамнезу, клінічний огляд. Зібрану інформацію заносили в 

спеціально розроблені дисертантом «Індивідуальні тематичні карти обстеження 

дитини з захворюванням сечовидільної системи та НДСТ». 

Також проводився комплекс лабораторного дослідження, який містив 

загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові для 

визначення вмісту у сироватці крові сечовини, креатиніну, іонів калію, натрію, 
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холестерину, загального білірубіну, загального білку, активності 

аланінтрансферази та аспартаттрансферази, наявності С-реактивного протеїну, 

глюкози. Визначали бактеріологічне дослідження крові, групу та резус-фактор, 

посів сечі на стерильність, та калу – на флору та грибки, аналіз на яйця 

гельмінтів. 

Всім пацієнтам проводили рентгенологічне обстеження: мікційну 

цистографію та екскреторну урографію, УЗД внутрішніх органів [161, 172, 173, 

174]. При потребі, дітям всіх груп проводилося додатково консультації вузьких 

спеціалістів: уролог, ЛОР-лікар, невролог, офтальмолог, ортопед, генетик.  

Окрім загальноприйнятих методик обстеження, проводились дослідження 

на базі лабораторій Державної Установи «Інститут спадкової патології НАМН 

України» (директор: д. мед. н., проф. Гнатейко О. З.): з метою встановлення 

наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини всім дітям 

проводився тест на наявність оксипроліну в сечі та рівень екскреції 

глікозоаміногліканів з добовою сечею, а також визначалися парціальні функцій 

нефронів та структурні зміни клітинних мембран нирок для характеристики 

стану паренхіми нирок у дітей раннього віку з пієлонефритом на фоні міхурово-

сечовідного рефлюксу, асоційованого з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини та без неї у порівнянні з даними дітей контрольної групи. 

2.2.1 Методи діагностики метаболітів сполучної тканини  

Наявність сполучнотканинної дисплазії підтверджували за допомогою 

визначення маркера метаболізму колагену – вільного оксипроліну в сечі. В 

пробірку набирали 1 мл сечі (з повної порції ранішньої сечі), додавали 0,1 мл 2 

% водного розчину купруму сульфату, збовтували і спрямовували до 

природного або штучного джерела освітлення, приставляючи пробірку до 

чорного фону. Після цього за результатами реакції візуально визначали ступінь 

помутніння "++++/+++++", "+++", "++", "+", "-" та залежно від нього 

встановлювали наявність вільного оксипроліну. Оскільки за даними літератури 

наявність оксипроліну в сечі є маркером недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини [176, 177], у хворих вважали позитивний тест на оксипролін 
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в сечі підтвердженням наявності у дитини недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та визначали ступінь її важкості [196].  

Вивчали вміст глікозоаміногліканів (ГАГ) у добовій сечі за методом Ю.Е. 

Вельтищева та А.А. Ананенко (1979) [72]. Метод визначення екскреції з сечею 

глікозоаміногліканів ґрунтується на нефелометричному тесті з цетилперідініум 

хлоридом (ЦПХ): цетилперідініум хлорид утворює з глікозоаміногліканами, що 

екскретуються при рН 4,8 стійку дрібнодисперсну суміш, помутніння, 

інтенсивність якої може бути виміряна і виражена в умовних одиницях ЦПХ – 

преципітації на грам креатиніну (Кр). 

Оптичну густину Е проби, Е контролю, Е стандарту вимірювали проти 

контролю стандарту на ФЕКу при світлофільтрі № 9 (630±10 нм) в кюветі, 

товщиною 0,5 см. Перед вимірюванням кожну пробу струшують. 

Розрахунок концентрації ГАГ проводиться за формулою: 

.
креатиніну

ЦПХОд.

креатинину

стандарта

стандарта

)контр.проби(

гC

C

E

ЕE



   (2.1) 

Глікозоаміноглікани – кислі мукополісахариди – є основним 

компонентом нефіброзного матриксу сполучної тканини. Порушення синтезу 

сполучної тканини, призводить до підвищення рівня ГАГ в сечі людини за 

рахунок гіперсекреції основного метаболіту сполучної тканини – 

хондроїтинсульфату [249]. Екскреція ГАГ знижується з віком, досягаючи 

стабільної величини до 20 років, тому отримані результати значень порівнюють 

з верхньою границею вікової норми. У випадку її перевищення констатується 

гіперекскреція ГАГ, що характерно для деструкції сполучної тканини.  

2.2.2 Методи діагностики парціальних функцій нефронів 

З метою визначення парціальних функцій нефронів виконували тест на 

визначення антикристалоутворюючої здатності сечі (АКЗС) до оксалатів 

кальцію, фосфатів кальцію та трипельфосфатів за методикою Е.О. Юр’євої 

(1985) у відповідності до методичних рекомендацій, складених Лук’яненко Н. 

С. із співавторами (2012) [62]. Принцип методу базується на нездатності водних 

розчинів утримувати оксалати кальцію в розчиненому стані, на відміну від сечі, 
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яка в нормі утримує два іони від кристалізації. В зв’язку з цим при додаванні в 

реакцію невеликих кількостей сечі, що досліджується, реєструють зниження 

помутніння реакційної суміші у порівнянні з водним розчином: сеча або 

попереджує кристалоутворення оксалатів кальцію, трипельфосфатів та 

фосфатів, або не впливає на цей процес, або ж посилює кристалоутворення 

через наявність його промоторів кристалоутворення у сечі хворих дітей. 

Проводиться дослідження добової сечі. Контролем служить аналогічна реакція, 

проведена з дистильованою водою. Інтенсивність помутніння заміряється на 

ФЕКу при синьому світлофільтрі. Відмічається зниження 

антикристалоутворення або його посилення. Результат виражається в одиницях 

екстинції. 

Тест використовується з метою виявлення зниження рівня 

антикристалутворюючої здатності сечі, що відповідає зниженню утворення 

біокомплексонів, які в нормі перешкоджають утворенню кристалів. Основна 

кількість біокомплексонів є похідною аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ), 

тобто можна вважати, що зниження АКЗС напряму залежить від зниження 

утворення АТФ у клітинах ниркового епітелію, що в свою чергу говорить про 

зниження напрацювання енергетичних ресурсів у клітинах ниркової тканини та 

призводить до тканинної гіпоксії паренхіми нирок. Все це опосередковано 

характеризує зниження стабільності цитомембран ниркового епітелію 

внаслідок тканинної гіпоксії. 

Визначали добову екскрецію оксалатів, неорганічних фосфатів та сечової 

кислоти за методикою Ю.Е. Вельтищева (1979): 

а) Метод визначення добової екскреції оксалатів кальцію за кількістю 

щавлевої кислоти в сечі базується на утворенні нерозчинної в воді та оцтовій 

кислоті солі щавлевої кислоти при її взаємодії з хлоридом кальцію. 

Розрахунок проводиться за формулою: 

,умкмоль/доб39,7мг/добу
5

04,063,0


 ДKn
  (2.2) 

де:  n – кількість перманганату в мл, що пішло на титрування; 
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0,63 – кількість оксалату в мг, що еквівалентне 1 мл 0,01 н розчину 

перманганату; 

К – коефіцієнт поправки концентрації перманганату; 

Д – добова кількість сечі в мл; 

5 – кількість мл сечі, що було взято для аналізу; 

0,04 – корекція неминучих втрат у аналізі; 

7,93 – коефіцієнт перерахунку мг/добу у мікромолі в добу. 

В нормі екскреція оксалатів з сечею для дітей раннього віку складає 0,5 

мг/добу на 1 кг маси тіла або 3,96 мкмоль/добу на 1 кг маси тіла. 

Підвищення екскреції оксалатів у сечі спостерігається при кисневій 

недостатності, виснажливому бігу, тобто в усіх випадках порушення аеробних 

окисних процесів. Підвищена екскреція тісно пов’язана з процесом 

каменеутворення та гіпоксії ниркової тканини. Визначення підвищеного рівня 

екскреції оксалатів з сечею проводилось з метою виявлення гіпоксії ниркової 

тканини.  

б) Принцип методу визначення сечової кислоти у добовій сечі за методом 

О.Р. Ейхгорна (1985) полягає в утворенні синього забарвлення сечової кислоти 

з фосфорновольфрамовим реактивом Фоліна, інтенсивність якого пропорційна 

кількості сечової кислоти. 

Розрахунок проводиться за формулою: 

ммоль/добу0059,0мг/добу
0,016стандартуЕкскреція

0,01дослідуЕкскреція





Д ,     (2.3) 

де  0,01 – кількість сечової кислоти у стандарті; 

0,016 – кількість сечі в досліді; 

Д – добова кількість сечі в мл; 

0,0059 – коефіцієнт перерахунку мг/добу у мілімолі в добу (ммоль/добу). 

В нормі екскреція сечової кислоти для дітей раннього віку складає 41-215 

мг/добу або 0,24-1,27 ммоль/добу. 

Підвищений вміст сечової кислоти у сечі спостерігається при порушеннях 

обміну пуринових основ, а її зниження відмічається при нирковій 
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недостатності, гломерулонефриті, цукровому діабеті. 

в) Принцип методу визначення неорганічного фосфору в сечі за методом 

С. К. Доозе (1985) базується на реакції неорганічного фосфору з молібденовою 

кислотою, в результаті чого утворюється фосфорномолібденова кислота, яка 

потім відновлюється амідолом до фосфорномолібденового комплексу, який має 

синє забарвлення. 

Розрахунок проводиться за формулою: 

ммоль/добу032,0мг/добу
0,1стандартуЕкскреція

0,05дослідуЕкскреція





Д ,        (2.4) 

де  0,05 – кількість фосфору в мг у стандартній пробі; 

0,1 – кількість сечі в досліді; 

Д – добова кількість сечі в мл; 

0,032 – коефіцієнт перерахунку мг/добу у мілімолі в добу (ммоль/добу). 

Референтні значення екскреції фосфатів для дітей раннього віку 

складають 0,002-0,3 мг/добу на 1 кг або 0,96 ммоль/кг/добу. Діагностичне 

значення: зниження екскреції фосфатів відмічається при гіпопаратиреозі, 

тканинній гіпоксії паренхіми нирок при обмеженні клубочкового фільтрату, 

гіперфосфатемічному нирковому рахіті, тотальній нирковій недостатності та 

нефриті. 

Проводили тести, що дозволяють оцінити функціональні можливості 

проксимального відділу нефронів ниркової паренхіми. До даного комплексу 

входять тести на визначення білку у сечі, гіпераміноацидурію, проба за 

Сулковичем, проба Гайнеса (глюкоза в сечі), проба Бенедикта (редуковані 

цукри в сечі), за методикою Ю.Е. Вельтищева (1979). 

г) Принцип якісної проби на протеїнурію полягає в осіданні білку 

сульфосаліциловою кислотою. Помутніння, що утворилось, вказує на наявність 

білку в сечі. Для цього 3- 4 мл профільтрованої сечі вливали в 2 пробірки 

(дослід та контроль). В дослідну пробірку добавляли 6-8 крапель 20% розчину 

сульфосаліцилової кислоти. Якщо в сечі є білок, то фіксується помутніння, 

інтенсивність якого пропорційна концентрації білку. Результат читають на 
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темному фоні та оцінюють за чотирьохбальною шкалою: (+) - слабке, (++) - 

середньої інтенсивності, (+++) - інтенсивне, (++++) - дуже інтенсивне. 

Наявність помутніння вказує на наявність білка в сечі, причому 

інтенсивність забарвлення пропорційна кількості білка. Білок у сечі може 

спостерігатися у невеликих кількостях при функціональних розладах нирок, 

проте найбільше діагностичне значення протеїнурії має при органічних 

ураженнях нирок: сполучнотканинної дисплазії паренхіми нирок, 

гломерулонефриті та пієлонефриті. 

д) Принцип тесту на наявність амінокислот базується на 

ацидометричному титруванні сечі 0,1 Н розчином натрієвого лугу в 

присутності фенолфталеїна (індикатор). Для цього в плоскодонну колбу на 50 

мл вносять 10 мл сечі, прибавляють 2-3 краплі 0,1% спиртового розчину 

фенолфталеїну та титрують 0,1 Н розчином їдкого натру до появи слабкого 

рожевого забарвлення. Потім доливали 5 мл формолового реактиву та, 

періодично помішуючи, ставили на 5 хвилин при кімнатній температурі. Після 

цього титрували 0,1 Н розчином їдкого натру до незникаючого протягом 30 

секунд червоного забарвлення. Помічають кількість мл 0,1 Н розчину їдкого 

натру, що пішло на титрування. Результат оцінювали за чотирьохбальною 

шкалою: (+) - слабке, (++) - середньої інтенсивності, (+++) - інтенсивне, (++++) 

- дуже інтенсивне. 

Поява забарвлення вказує на наявність амінокислот у сечі, причому 

інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації азота амінокислот. 

Підвищене виділення окремих амінокислот спостерігається при вроджених та 

спадкових захворюваннях обміну речовин, інфекційних хворобах, внаслідок 

парціальної недостатності тубулярного відділу нефронів. 

е) Для проведення тесту на глюкозу в сечі (проба Гайнеса) декілька 

крапель сечі додавали у пробірку з невеликою кількістю порошку, яка 

приготована з рівних частин сірчанокислої міді (CuSО4:7H2О) та вуглекислого 

натрію (Na2CО3). Суміш підігрівали до закипання та охолоджували. Реакція 

позитивна при зміні яскраво-голубого забарвлення порошку на жовто-зелене 
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або коричневе, в залежності від кількості глюкози в сечі. При 0,5 % глюкози 

колір проби синьо-зелений, при 2 % глюкози – жовтий, при 4 % глюкози – 

коричневий. 

Позитивна реакція спостерігається при цукровому діабеті, при нирковій 

глюкозурії та внаслідок зниження функції реабсорбції глюкози у 

проксимальних канальцях нефронів. 

є) Для проведення проби Сулковича (тест на кальцій) до 0,5 мл сечі 

доливали 0,5 мл реактиву Сулковича (2,5 г щавлевої кислоти, 2,5 г 

щавлевокислого амонію та 5 мл льодяної оцтової кислоти, розчинених у 

дистильованій воді так, що кінцевий об’єм розчину складає 150 мл). Через 1-2 

хвилини після змішування рідин, оцінювали отримане помутніння. Ступінь 

помутніння порівнювали з профільтрованою сечею цього ж пацієнта та 

оцінювали за шкалою від 0 до ++++. Легке помутніння (0 - + - ++) 

спостерігається при вмісті кальцію менше, ніж 7,5 мг %, значне – (+++ - ++++) 

– при концентраціях вище 10 мг %.  

Реакція позитивна при гіпервітамінозі Д, гіперпаратиреозі та при 

гіперкальціурії внаслідок мембранолізу клітин ниркової паренхіми. В нормі 

може бути помутніння на (+). 

ж) Принцип проби Бенедикта на редуковані цукри оснований на 

редукційних властивостях альдегідної групи глюкози у лужному середовищі. В 

якості окислювача використовували сірчанокислу мідь, яка при відновлюванні 

дає забарвлений продукт. Стабілізатором у цій пробі слугує лимоннокислий 

натрій (або калій). При наявності цукру з’являється зелене, жовте або яскраво 

червоне забарвлення рідини з осадом на дні пробірки. При зеленому 

забарвленні без осаду – проба від’ємна. Проба стає позитивною при кількості 

глюкози більше 0,05 г %. При 0,05-0,5 г % глюкози колір проби - зелений, від 

0,5-1,0 г % - жовто-зелений, при 1,0 г % - жовтий, вище 2,0 г % - червоний. 

2.2.3 Методи діагностики структурних змін клітинних мембран нирок 

Для дослідження структурних змін клітинних мембран нирок проводили 

тест на наявність сумарних продуктів перекисного окислення ліпідів у сечі 
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(ПОЛ) за методом Е.О. Юр’євої та співавт. (1985). Принцип методу базується 

на окисленні перекисом водню йодиду калію в присутності молібдату амонію з 

утворенням забарвленого йод-крохмального комплексу. Інтенсивність 

забарвлення оцінювали шляхом титрування 0, 1 М розчином тіосульфата 

натрію (Na2S2O3). Кількість розчину, що пішов на титрування, вимірювали в мл 

Na2S2O3 та приймали за умовні одиниці (ум. од.). В нормі забарвлення не 

з’являється. Незначним вважали результат – 0,01-0,05 ум. од., середнім вмістом 

– 0,05-0,2 ум. од., значний вміст в сечі продуктів ПОЛ вважали при результаті > 

0,2 ум. од. Тест відображає активацію процесів ПОЛ у клітинах ниркової 

тканини. 

Проводили тест на кальцифілаксію або на появу полярних ліпідів (ПЛ) у 

добовій сечі за методикою Е.О. Юр’євої та співавт. (1985). Принцип методу 

базується на утворенні нерозчинних кальцієвих мил при додаванні хлористого 

кальцію до сечі, яка містить значні кількості емульгованих етаноламіном 

ліпідів, що появляються у сечі при патології клітинного гомеостазу кальцію 

(кальцифілаксія). Інтенсивне помутніння, яке оцінюється колориметрично, 

свідчить про присутність у сечі значної кількості етаноламінних мил з 

різноманітними ліпідами. В нормі помутніння відсутнє. Значення оптичної 

щільності приймається за умовні одиниці (ум. од.). Даний тест дозволяє 

свідчити про порушення обміну речовин які призводять до патологічної 

кальцифілаксії в організмі людини та підтверджує появу в добовій сечі уламків 

цитомембран ниркового епітелію внаслідок їх мембранолізу. Обидві описані 

методики дозволяють оцінити характер інтенсивності процесів ПОЛ в організмі 

та структурних змін клітинних мембран нирок. Вони є доволі простими, 

високоспецифічними, недороговартісними та легко відтворюються, що і 

призвело до їх вибору. 

Також вивчали вміст креатиніну у добовій сечі за методом Ю.Е. 

Вельтищева та А.А. Ананенко (1979). Метод визначення екскреції з сечею 

креатиніну базується на утворенні хромогенного комплексу розчину пікринової 

кислоти з Кр в лужному середовищі, концентрація якого може бути виміряна у 
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вагових одиницях. Для цього супернатант відцентрифугованої сечі розводили в 

50 раз. Вміст 3-х пробірок добре перемішували і рівно через 20 хвилин після 

додавання NaOH вимірювали їх оптичну густину проти контролю проби на 

ФЕКу при світлофільтрі №5 (490±10 нм) в кюветі з товщиною стінки 0,5 см. 

Розрахунок концентрації креатиніну проводили за формулою: 

.
сечі

креатиніну

стандарту

проби

стандарту

50стандартупроби
креатиніну

л

г

E

E

E

CE
C 


   (2.5) 

Норма екскреції креатиніну в сечі 0,5 – 2,0 г/добу або 4,4 – 17,6 ммоль/л. 

Зниження екскреції Кр відмічається при захворюваннях паренхіми нирок 

із залученням клубочкового апарату, при нирковій недостатності, при м’язовій 

атрофії та аліментарній дистрофії. 

2.2.4 Молекулярно-генетичні методи діагностики  

З метою визначення генетичних маркерів формування 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом проводили молекулярно-генетичне дослідження генотипів/алелів 

поліморфного локусу rs605143 та rs565470 гена COL4A1 за допомогою методу 

поліморфізму довжин рестриктних фрагментів [3, 35]. 

Матеріалом для дослідження служила ДНК, виділена із лейкоцитів 

периферичної крові пацієнтів. Проводили виділення та очистку ДНК методом 

ферментативного розщеплення та подальшої фенольної екстракції або методом 

висолювання [164]. 

На подальших етапах дослідження проводили ампліфікацію 

послідовностей ДНК in vitro, використовуючи метод полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР). Продукт ампліфікації обробляли 10 о.а. ендонуклеази рестрикції 

DraI. Інкубували при 37°С на протязі ночі. ПЛР проводили в автоматичному 

режимі на термоциклері “Терцик”. Використовували ендонуклеазу рестрикції, 

термостабільну Taq-полімеразу та олігонуклеотидні праймери. Проводили 

електрофоретичне розділення продуктів ПЛР та аналіз ПДРФ (поліморфізму 

довжин рестриктних фрагментів) у 2% агарозному гелі. Гелі фарбували 

бромистим етидієм та сканували в ультрафіолетовому трансілюмінаторі. 
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На подальших етапах дослідження проводили ампліфікацію 

послідовностей ДНК in vitro, використовуючи метод полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР). ПЛР проводили в автоматичному режимі на термоциклері 

„Терцик” („ДНК-технология”, Росія), використовували олігонуклеотидні 

праймери („Fermentas”, Вільнюс, Литва), набір реагентів для ампліфікації 

GenePak® PCR Core (ООО "Лаборатория ИзоГен", м. Москва, РФ), що являє 

собою ліофілізовані сухі суміші, які містять інгібовану для "гарячого старту" 

Taq ДНК полімеразу, дезоксинуклеозидтрифосфати і хлорид магнію з 

кінцевими концентраціями, відповідно, 1 u, 200 мкМ і 2,5 мМ, а також 

оптимізовану буферну систему. 

Отримані сигнали порівнювали з маркерами довжин і на основі цього 

детектували розміри отриманих фрагментів. 

З метою уточнення генетичних маркерів формування міхурово-

сечовідного рефлюксу та схильності до більш важчого перебігу пієлонефриту у 

дітей раннього віку проводили молекулярно-генетичне дослідження алельного 

поліморфізму генів GSTM1 і GSTT1 за допомогою мультиплексної полімеразної 

ланцюгової реакції [1]. Матеріалом для дослідження служила ДНК, виділена із 

лейкоцитів периферичної крові пацієнтів. Виділення та очистку ДНК 

проводили методом ферментативного розщеплення та подальшої фенольної 

екстракції або методом висолювання [164]. 

На подальших етапах дослідження проводили ампліфікацію 

послідовностей ДНК in vitro, використовуючи метод полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР). ПЛР проводили в автоматичному режимі на термоциклері 

„Терцик” („ДНК-технология”, Росія), використовували олігонуклеотидні 

праймери („Fermentas”, Вільнюс, Литва), набір реагентів для ампліфікації 

GenePak® PCR Core (ООО "Лаборатория ИзоГен", м. Москва, РФ), що являє 

собою ліофілізовані сухі суміші, які містять інгібовану для "гарячого старту" 

Taq ДНК полімеразу, дезоксинуклеозидтрифосфати і хлорид магнію з 

кінцевими концентраціями, відповідно, 1 u, 200 мкМ і 2,5 мМ, а також 

оптимізовану буферну систему. Аналіз продуктів ПЛР проводили шляхом 
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електрофорезу в 2% агарозному гелі. Електрофорез проводили протягом 30-40 

хвилин при напрузі 100 V та сканували електрофореграму на 

ультрафіолетовому трансілюмінаторі. Отримані сигнали порівнювали з 

маркерами довжин і на основі цього детектували розміри отриманих 

фрагментів. Гомозиготне та гетерозиготне носійство функціональних алелів 

GSTT1 "+" і GSTM1 "+" детектували за наявністю на електрофореграмах 

продукту ампліфікації розміром 470 п.н. для GSTT1 та 271 п.н. для GSTM1. 

Відсутність відповідного фрагменту вказувала на гомозиготність за делеційним 

варіантом GSTT1 і/або GSTM1. В якості внутрішнього контролю 

використовували фрагмент гена альбуміну (330 п.н.). 

Кров для дослідження брали з периферичної вени ранком, натще. Сеча 

для дослідження збиралась протягом доби напередодні забору крові. Посів сечі 

на флору проводили в першу добу перебування дитини у стаціонарі. 

Лабораторії, в яких проведено обстеження дітей, сертифіковані. 

Дослідження біологічного матеріалу проведено з урахуванням основних 

положень Хельсинської декларації з біомедичних досліджень в яких людина 

виступає їх об’єктом, Белтмонської доповіді та GCP ІCH. Проведене 

дослідження передбачало дотримання принципу конфіденційності та поваги 

особистості дитини, як особи нездатної до самозахисту, врахування переваг 

користі над ризиком шкоди та інших етичних принципів у відношенні до 

людей, які виступають суб’єктами дослідження, ми дотримувались концепції 

інформованої згоди, коли від батьків кожної дитини ми дістали дозвіл на 

дослідження, засвідчений особистим підписом. 

Для виконання вищеперерахованих методик застосовано засоби 

вимірювальної техніки: обладнання для молекулярно-генетичної лабораторії, 

термостат МС-80М-2, центрифугу лабораторна ЗУ4.2, центрифугу 1:3000 

об/хв., рН-метр-мінівольтметр – 151 та спектрофотометр СФ-26, вагу 

аналітична ВЛА-200, холодильник «Snaіge-117-2», рН-метр-мілівольтметр рН-

150-МИ, термостат програмований «Терцик» ТП-4ПЦР-01, дозатори піпеткові 

одноканальні «Bіohіt Prolіn», дозатор піпетковий «Фінпіпет» 0024, центрифугу 
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ОПн-3.02 «Дастан». 

2.2.5 Статистичні методи 

Статистичну обробку клінічних та лабораторних показників здійснювали 

за загальноприйнятою методикою із застосуванням персонального комп’ютера 

в пакеті програми R [74, 123]. 

З метою максимального наближення клініко-лабораторних даних дітей 

контрольної групи до загальнопопуляційних, для підбору дітей в ці групи був 

використаний рандомізований метод формування вибірки [226]. 

У процесі обробки було визначено, що більшість показників має 

гаусівський розподіл, тому результати наводили у вигляді середнього значення 

М та стандартної помилки середнього арифметичного m. Середні показники 

кожної з досліджуваних груп порівнювались з показниками контрольної групи. 

Визначалась достовірність різниці між середніми показниками 

досліджуваних та контрольної груп за значеннями коефіцієнта Стьюдента t та 

кількістю спостережень n в кожному наборі. Оцінювання проводилось згідно з 

таблицями Стюдента [89, 148]. 

Для порівняння відносних чисел частоти та розподілу і оцінки значимості 

різниці між ними застосовувався критерій Пірсона (χ
2
). Ймовірність р 

визначалась за таблицею «Ймовірності р для критерію χ
2
». 

Підрахунок частки генетичних та середовищних факторів у виникненні в 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини та коефіцієнту успадковування схильності проводили за 

моделлями, запропонованими G. Edward’s та D. Falkoner [15, 16, 18, 45]. 

Відношення частоти досліджуваного результату в основній групі до 

частоти результату в контрольній групі оцінювали за допомогою величини 

відношення шансів OR (Оdds Ratio) при довірчому інтервалі (СІ), значення якої 

знаходили по формулі: 

    (2.6) 

де p1 і p2 – імовірність подій у кожній з вибірок, qх = (1 - pх ).  
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Відносний ризик (RR) розраховували за формулою: 

RR = а/(а+b) : c/ (c+d),       (2.7) 

де  а – наявність ефекту в ряді х; 

b – відсутність ефекту (–) в ряді х; 

с – наявність ефекту (+) в ряді у; 

d – відсутність ефекту (–) в ряді у.  

Всі описані методи є високочутливими, специфічними, маловартісними і 

доступними для відтворення та використання [44, 86].  
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З 

МІХУРОВО-СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ 

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ 

3.1 Дані анамнезу життя та стану здоров’я дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом залежно від наявності недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини  

З метою аналізу даних клінічного дослідження дітей раннього віку було 

обстежено 138 дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом. 

У 119 дітей з 138 (86,23 %), крім діагнозу міхурово-сечовідний рефлюкс, 

був верифікований також вторинний пієлонефрит, що дає підставу 

стверджувати, що пієлонефрит ускладнює міхурово-сечовідний рефлюкс у 

переважної більшості дітей вже у ранньому віці.  

Розподіл обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом за 

нозологічними формами супутніх природжених вад розвитку органів 

сечовивідної системи представлений в таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 – Розподіл обстежених дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом за нозологічними формами супутніх природжених вад розвитку 

органів сечовивідної системи 

 

Діти з МСР та супутніми природженими вадами розвитку органів  

сечовивідної системи ( n = 70) 

Нозологічні форми природжених вад розвитку n % 

Повне одно- або двобічне подвоєння нирок 22 15,9 

Неповне одно- або двобічне подвоєння нирок 9 6,5 

Одно- або двобічні вроджені пієлоектазії 34 24,6 

Агенезія однієї нирки 1 0,7 

Ротація нирки 3 2,2 

Інтрапаренхіматозна кіста нирки 1 0,7 

Всього  70 50,7 
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У 89 дітей (64,5 %) встановлено однобічний пасивно-активний міхурово-

сечовідний рефлюкс II-ІІІ ст., а у 49 (35,5 %) двобічний пасивно-активний 

міхурово-сечовідний рефлюкс II-ІІІ ст..  

У 70 дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом спостерігалась комбінована 

вада органів сечовивідної системи, тобто міхурово-сечовідний рефлюкс 

відмічався на фоні: однобічного або двобічного повного подвоєння нирки у 22 

дітей (15,9 %), однобічного або двобічного неповного подвоєння нирки у 9 

дітей (6,5 %), у 34 дітей однобічної або двобічні вродженої пієлоектазії 

(24,6 %), у 3 дітей із ротацією нирки (2,2 %), 1 дитини з агенезією однієї нирки 

(0,7 %) та 1 - з інтрапаренхіматозною кістою нирки (0,7 %) (табл. 3.1).  

Діти, у яких був діагностований міхурово-сечовідний рефлюкс, як 

правило, звертались з проявами гострого пієлонефриту або загострення 

хронічного. Відповідно, протягом першого звернення їм проводилось 

лікування, скероване на ліквідацію гострого запального процесу. Збір добової 

сечі для визначення сполучнотканинної дисплазії і рівнів досліджуваних 

показників проводили при покращенні стану дитини в періоді неповної клініко-

лабораторної ремісії, а комплексне нефроурологічне обстеження проводилось в 

періоді повної ремісії.  

Міхурово-сечовідний рефлюкс та його ступінь діагностувались за 

результатами ретроградної мікційної цистографії. Якщо міхурово-сечовідний 

рефлюкс І-ІІ-ІІІ ступенів був виявлений вперше – дитині призначався курс 

консервативного лікування: уроантисептики у вікових дозах протягом 1-го року 

та фізіопроцедури (ампліпульс в стимулюючому режимі на поперекову 

ділянку), по 10 процедур на місяць. Тривалість курсу становила 6 місяців. 

У обстежених дітей був проведений клінічний огляд та ультразвукове 

дослідження з підвищеною увагою до найчастіших клініко-

морфофункціональних та вісцеральних порушень, що характерні для 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у дітей діагностувалися за критеріями Т. 

Мілковської-Димитрової та А. Каркашева [167]. Отримані дані наведені у   
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табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 – Частота проявів фенотипічних ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у системах та органах дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом і контрольної групи  

Системи організму 
МСР, n = 138 Здорові, n = 40 

n % n % 

Фізичний розвиток  104 75,4* 2 5,0 

Шкіра  102 73,9* 3 7,5 

Нігті  34 24,6* 1 2,5 

Волосся  46 33,3* - - 

Вушні раковини  49 35,5* 1 2,5 

Органи зору  110 79,7* 1 2,5 

М’язова система  29 21,0* 1 2,5 

Скелетні аномалії  10 7,2 1 2,5 

Нервова система  9 6,5* - - 

Серцево-судинна система  9 6,5* 1 2,5 

Шлунково-кишковий тракт  102 73,9* 2 5,0 

Примітка 1. * – вірогідна (р<0, 01) різниця показника між даними дітей з МСР та контрольної групи 

здорових дітей 

 

Отримані дані свідчать про те, що у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом у порівнянні з даними дітей контрольної групи фенотипічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини фіксувались достовірно 

частіше, зокрема найбільш значущими виявилися порушення органів зору 

(блакитні склери, дегенеративні зміни очного дна) – у 79,7 % обстежених дітей, 

з боку шкіри (ніжна, витончення підшкірного шару, формування псевдо 

пухлинних утворень, в’ялість, підвищена еластичність, геморагічні прояви) та 

порушення шлунково-кишкового тракту (функціональні розлади 

жовчовивідних шляхів, функціональні та анатомічні дефекти жовчного міхура, 

мегаколон, доліхосигма) у 73,9 % обстежених дітей відповідно, відхилення у 

фізичному розвитку (дефіцит маси тіла) відмічалися у 75,4 % обстежених дітей.  
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Також виявлено зміни вушних раковин (м’які, відвисла мочка, збільшені 

у розмірах) відмічалися у 35,5 % обстежених дітей, зміни волосся (тонке, 

крихке, тускле, ділянки алопеції або гіпотрихозу) – в 33,33 %, нігтів (крихкі, 

розщеплюються на пластинки, з ділянками вогнищевої аплазії, лейконіхія) – 

24,6 %, м’язова система (аплазія, атрофія; діастаз м’язів черевної стінки; 

грижові випинання; гіпотонія м’язів; атонія; збільшення обсягу пасивних рухів) 

– 21,0 %, скелетні аномалії (подовження та витончення кінцівок; деформації 

грудної клітки, хребта, кінцівок; різні кістково-хрящові дисплазії, 

плоскостопість; гіпермобільність суглобів, деформація та викривлення 

кінцівок, деформація стоп) – в 7,24 % дітей, серцево-судинна система (пролапси 

клапанів, хибні хорди) та нервова система (вегетосудинна дистонія, вроджені 

мальформації судин головного мозку, гемікранія, енурез, міатонічний синдром) 

– в 6,5 % обстежених дітей відповідно. (табл. 3.2).  

Частота проявів фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у системах та органах дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом і контрольної групи зображені на рисунку 3.1. 

За даними Г. О. Леженко і співав. [168, 227], для встановлення діагнозу 

дисплазії сполучної тканини, діагностичним рівнем вважається наявність 3 - 4-х 

стигм дизембріогенезу [85, 112]. Якщо брати за основу дану кількість стигм 

дизембріогенезу, тоді виражені фенотипічні ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини були у 73,9 % дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом і лише в 5,0 % дітей з групи контролю, що відрізняється в 15 разів 

(табл. 3.2). Одержані результати дають змогу стверджувати, що у 2/3 дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом виявлено ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини. 

Як вже було сказано вище, генетичні дефекти синтезу колагену 

призводять до зменшення кількості його поперекових зв’язків та підвищенню 

кількості легкорозчинних фракцій. Саме тому у хворих з вродженою 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини відмічається достовірне 

підвищення оксипроліну в добовій сечі, вираженість якого корелює з важкістю 
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патологічного процесу. Тому було проведено обстеження дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом, з та без ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, визначення біохімічного маркеру синдрому недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини – вмісту оксипроліну в добовій сечі (табл. 3.3).  
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Рисунок 3.1 – Частота проявів фенотипічних ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у системах та органах дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом і контрольної групи  

Одержані результати вказують на суттєве значення недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу в 

дітей. В здорових дітей тест на оксипролін в сечі виявився позитивним тільки в 

2-х обстежених, що склало 5,0 % (табл. 3.3). 

Беручи до уваги отримані дані виявилось доцільним порівняти 

фенотипічні ознаки та ультразвукові дані, що характерні для 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей основної групи та 

групи порівняння (табл. 3.4).  
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Таблиця 3.3 – Розподіл обстежених дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом залежно від наявності недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та контрольної групи за присутністю оксипроліну в їх добовій сечі  

Показник 

Групи дітей 

МСР, n=138 

МСР, n=138  

МСР з 
дисплазією, 

n=102 

МСР без 
дисплазії, 

n=36 

Здорові, 
n=40 

n % n % n % n % 

Оксипролін 

«позитивний» (ОП +) 
108 78,3* 102 100,0

#
 6 16,7 2 5,0 

Оксипролін 

«від’ємний» (ОП –) 
30 21,7* - 0,0

#
 30 83,3 38 95,0 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,01) різниця показника між даними дітей з МСР та контрольної групи 

здорових дітей; 

2. # – вірогідна (р< 0,01) різниця показника між даними дітей основної групи та групи порівняння. 

Таблиця 3.4 – Частота проявів фенотипічних ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у системах та органах дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом основної групи та групи порівняння α  

Системи організму 

МСР, n=138 

МСР з дисплазією,  

n=102 

МСР без дисплазії,  

n=36 

n % n % 

Фізичний розвиток  95 93,1* 9 25,0 

Шкіра  94 92,2* 8 22,2 

Нігті  32 31,4* 2 5,6 

Волосся  42 41,2* 4 11,1 

Вушні раковини  43 42,2* 6 16,7 

Органи зору  99 97,1* 11 30,6 

М’язова система  26 25,5* 3 8,3 

Скелетні аномалії  8 7,8  2 5,6 

Нервова система  7 6,9 2 5,6 

Серцево-судинна система  7 6,9 2 5,6 

Шлунково-кишковий тракт  96 94,1* 6 16,7 
Примітки: 1. α – у однієї дитини може бути декілька ознак клініко-морфофункціональних та 

вісцеральних порушень, характерних для недиференційованої дисплазії сполучної тканин;  

2. *– вірогідна (р< 0,05) різниця показника між даними дітей основної групи та групи порівняння. 
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При порівнянні даних дітей відмічено, що фенотипічні та клінічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини достовірно частіше 

зустрічалися у дітей основної групи. У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

та проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини найбільш 

вираженими клініко-морфофункціональними та вісцеральними порушеннями, 

що характерні для недиференційованої дисплазії сполучної тканини були зміни 

з боку: органів зору (блакитні склери, дегенеративні зміни очного дна) – 97,1 % 

проти 30,6 % у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, відхилення у фізичному 

розвитку (дефіцит маси тіла) – 93,1 % проти 25,0 %, порушення шлунково-

кишкового тракту (функціональні розлади жовчовивідних шляхів, 

функціональні та анатомічні дефекти жовчного міхура, мегаколон, 

доліхосигма) – 94,1 % проти 16,7 %, шкіри (ніжна, витончення підшкірного 

шару, формування псевдо пухлинних утворень, в’ялість, підвищена 

еластичність, геморагічні прояви) – 92,2 % проти 22,2 %, вушних раковин 

(м’які, відвисла мочка, збільшені у розмірах) – 42,2 % проти 16,7 %, волосся 

(тонке, крихке, тускле, ділянки алопеції або гіпотрихозу) – 41,2 % проти 11,1 %, 

м’язової системи (аплазія, атрофія; діастаз м’язів черевної стінки; грижові 

випинання; гіпотонія м’язів; атонія; збільшення обсягу пасивних рухів) –      

25,5 % проти 8,3 %, скелетних аномалій (подовження та витончення кінцівок; 

деформації грудної клітки, хребта, кінцівок; різні кістково-хрящові дисплазії, 

плоскостопість; гіпермобільність суглобів, деформація та викривлення 

кінцівок, деформація стоп) – 7,8 % проти 5,6 %, серцево-судинної системи 

(пролапси клапанів, хибні хорди) та нервової системи (вегетосудинна дистонія, 

вроджені мальформації судин головного мозку, гемікранія, енурез, міатонічний 

синдром) – 6,9 % проти 5,6 % дітей відповідно.  

Частота проявів фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у системах та органах дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом і контрольної групи зображені на рисунку 3.2. 
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Розподіл обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

різної за нозологічними формами патології сечовидільної системи в залежності 

від наявності чи відсутності недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

представлений у табл. 3.5.  
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Рисунок 3.2 – Частота проявів фенотипічних ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у системах та органах дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом основної групи і групи порівняння. 

У ¾ обстежених дітей, одно- та двобічний міхурово-сечовідний рефлюкс 

діагностується на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що 

підтверджує тісний зв’язок міхурово-сечовідного рефлюксу з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини у дітей раннього віку. 

У всіх дітей, в яких було діагностовано агенезію однієї нирки, ротацію 

нирки та інтрапаренхіматозну кісту нирки, також були відмічені ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що підтверджує 

взаємозв’язок з даною патологією.  

У дітей, в яких міхурово-сечовідний рефлюкс поєднувався з повним одно- 

або двобічним подвоєнням нирок, ознаки недиференційованої дисплазії 
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сполучної тканини діагностувалися з частотою 86,4 %.  

При неповному одно- або двобічному подвоєнні нирок та одно- або 

двобічній вродженій пієлоектазії міхурово-сечовідний рефлюкс на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини встановлювався у 77,8 % та 

70,6 % дітей відповідно, що практично втричі більше від даних дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини (22,2 % та 29,4 %).  

Таблиця 3.5 – Характеристика груп обстежених дітей за нозологічними 

формами  

Нозологічна форма 

Кількість дітей: 

Всі 

обстежен

і з МСР 

МСР з 

дисплазією 

МСР без 

дисплазії 

n n % n % 

МСР, 

n = 138 

Однобічний пасивно-активний 

міхурово-сечовідний рефлюкс 

II-ІІІ ст. 

89 66 
74,2 

** 
23 25,8 

Двобічний пасивно-активний 

міхурово-сечовідний рефлюкс 

II-ІІІ ст. 

49 36 
73,5 

** 
13 26,5 

В тому 

числі: 

Повне одно- або двобічне 

подвоєння нирок 
22 19 

86,4 

** 
3 13,6 

Неповне одно- або двобічне 

подвоєння нирок 
9 7 77,8* 2 22,2 

Одно- або двобічні вроджені 

пієлоектазії 
34 24 70,6* 10 29,4 

Агенезія однієї нирки 1 1 100,0 - - 

Ротація нирки 3 2 66,7* 1 33,3 

Інтрапаренхіматозна кіста 

нирки 
2 2 100,0 - - 

Примітки: 1. * – вірогідна (р < 0, 05) різниця показника між даними дітей з дисплазією та без 

дисплазії; 

2. ** – вірогідна (р < 0, 01) різниця показника між даними дітей з дисплазією та без дисплазії. 
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Отже, з одержаних результатів випливає, що ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини виявлялися в переважної більшості обстежених 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в поєднанні з комбінованими 

природженими вадами розвитку органів сечовидільної системи, що 

підтверджує зв’язок природжених вад розвитку нирок із сполучнотканинною 

дисплазією (табл. 3.5).  

Майже половину (47,1%) обстежених, становили діти від 1-го до 3-х 

років, 37, 0% дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом було у віці від 6-и до 12-

ти місяців та 15, 9% дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом - менше 6-и 

місяців. Це вказує на пізню діагностику міхурово-сечовідного рефлюксу (табл. 

3.6).  

Таблиця 3.6 – Розподіл обстежених дітей за віком і статтю 

Групи дітей: 

Кіль-

кість 

Вік Стать 

3 – 6 міс 6-12 міс 
1 – 3 

роки 
хлопці дівчата 

n n % n % n % n % n % 

МСР,  

n = 138 

МСР з 

дисплазією 
102 16 15,7 35 34,3 51 50,0 42 

41,2

* 
60 

58,8

* 

МСР без 

дисплазії 
36 6 16,7 16 44,4 14 38,9 12 

33,3

* 
24 

66,7

* 

Всього 138 22 15,9 51 37,0 65 47,1 54 
39,1

* 
84 

60,9

* 

Примітка: * – вірогідна (р<0,05) різниця показника між даними дітей основної групи та групи 

порівняння. 

 

Слід звернути увагу, що в групі дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини переважну кількість 

(50,0%) складали більш старші діти від 1-го до 3-х років, а діти від 6-и до 12-и 

місяців склали 34,3%. Це вказує на більш латентний перебіг міхурово-

сечовідного рефлюксу на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Очевидно, що пізно діагностований міхурово-сечовідний рефлюкс у 
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дітей після року є наслідком приєднання запального процесу нирок, а пізня 

діагностика міхурово-сечовідного рефлюксу на пряму залежить від наявності 

дисплазії сполучної тканини, яка прогресує з віком та стає підґрунтям для 

неконтрольованого збільшення частоти захворювань.  

Проведений аналіз розподілу за віком вказує на коректність порівняння 

даних у дітей обраних груп, оскільки за віком діти всіх груп мало відрізнялись 

між собою [119, 253]. Проведений аналіз скарг обстежених дітей при 

поступленні в стаціонар (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 – Характер та частота скарг обстежених дітей в момент 

поступлення на стаціонарне лікування 

Скарги дітей на 

Частота скарг в групах дітей: 

МСР, n = 138  

МСР, n = 138 

МСР з дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії, n = 36 

n % n % n % 

Підвищення 

температури тіла 
81 58,7 57 55,9 24 66,7 

Зміни у заг. аналізі 

сечі  
119 86,2 90 88,2 29 80,6 

Загальний неспокій 71 51,4 51 50,0 20 55,6 

Болі в животі 39 28,3 34 33,4* 5 13,9 

Блідість шкірних 

покровів 
113 81,9 86 84,3 27 75,0 

Відставання в масі 

тіла  
104 75,4 95 93,1* 9 25,0 

Затруднене 

сечовипускання 
7 5,1 7 6,9* - - 

Зміни при УЗД нирок 

в анамнезі, що 

передували клінічним 

проявам  

96 69,6 72 70,6 24 66,7 

Примітка: * – вірогідна (р<0,05) різниця показника між даними дітей основної групи та групи 

порівняння. 
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Аналіз одержаних результатів показав, що батьки обстежених дітей 

основної групи достовірно частіше у порівнянні з батьками дітей групи 

порівняння пред’являли більше скарг. У дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

достовірно частіше, ніж у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини діагностувались зниження 

маси тіла (93,1 % проти 25,0 %), болі в животі (33,4 % проти 13,9 %) та 

утруднене сечовипускання (6,9 %). 

Основними скаргами практично у більшості дітей, які і обумовили їх 

перебування у стаціонарі, були скарги на зміни в загальному аналізі сечі та 

зміни при УЗД нирок, що були виявлені на догоспітальному етапі і викликали 

необхідність нефроурологічного обстеження. 

У таблиці 3.8 наведені дані первинного клінічного огляду дітей, який 

показав, що більше половини дітей поступали в стаціонар у середньотяжкому 

та тяжкому стані. Достовірно частіше зниження маси тіла відповідно до вікової 

норми було яскраво виражено у дітей основної групи 93, 1 % проти 25, 0 % 

групи порівняння (табл. 3.8). 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, ймовірно, були відсутні 

яскраві клінічні прояви гострого пієлонефриту, у зв’язку з тим, запальний 

процес виник на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 

природженої вади розвитку сечовидільних шляхів (табл. 3.8).  

Приглушеність тонів серця, зниження апетиту, в’ялість, сонливість, болі 

при пальпації живота зустрічалися практично з подібною частотою в основній 

групі та групі порівняння, що може свідчити про загально-інтоксикаційний 

синдром у дітей.  

Слід звернути увагу на те, що наявність інших природжених вад, зокрема 

вади серця, спостерігали лише у дітей основної групи, що відповідає 

внутрішнім фенотипічним маркерам недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та співпадає з літературними даними [71, 119, 126, 178, 192]. 
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Таблиця 3.8 – Клінічні особливості патології органів сечовидільної 

системи у дітей при поступленні на стаціонарне лікування 

Клінічні прояви 

Частота (q) клінічних проявів в групах дітей: 

МСР, n = 138 

МСР, n = 138 

МСР з дисплазією, 

n = 102 

МСР без 

дисплазії, n = 36 

n % n % n % 

Загальний стан при поступленні: 

- задовільний 37 26,8 29 28,4 8 22,2 

- середньої 

важкості 
90 65,2 63 61,8 27 75,0 

- важкий 11 7,9 10 9,8 1 2,8 

Зниження маси тіла  104 75,4 95 93,1* 9 25,0 

Утруднення при 

сечовипусканні 
7 5,1 7 6,9* - - 

Зниження апетиту 89 64,5 66 64,7 23 63,9 

В’ялість, 

сонливість 
87 63,0 67 65,7 20 55,6 

Біль при пальпації 

живота 
34 24,6 28 27,5 6 16,7 

Приглушеність 

тонів серця 
89 64,5 69 67,6 20 55,6 

Наявність хрипів 

при аускультації 

легень 

7 5,1 7 6,9* - - 

Наявність вульвіту 

у дівчат/фімозу у 

хлопців 

14 10,1 11 10,8 3 8,3 

Наявність 

вроджених вад 

серця 

4 2,9 4 3,9* - - 

Зниження рівня гемоглобіну: 

100 – 80 г/л 85 61,6 64 62,7 21 58,3 

Менше 80 г/л 6 4,3 6 5,9* - - 
Примітка: * – вірогідна (р<0, 05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з 

МСР без дисплазії. 
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З лабораторних показників привертає до себе увагу висока частота анемії 

у багатьох обстежених дітей основної групи та групи порівняння. Проте у 5,9 % 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, діагностувалась важча анемія, ніж у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, що, ймовірно, пов’язано з недостатньою еритропоетичною функцією 

нирок у таких дітей.  

Результати ультразвукового огляду дітей основних груп в момент 

поступлення на стаціонарне лікування представлені у таблиці 3.9.  

Таблиця 3.9 – Результати ультразвукового огляду обстежених дітей в 

момент поступлення на стаціонарне лікування 

Клінічні прояви 

частота (q) клінічних проявів в групах дітей: 

МСР,  

n = 138 

МСР, n = 138 

МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії, n = 36 

n % n % n % 

- ознаки гострого 

запальногопроцесу 

нирок 

117 84,8 89 87,3 28 77,8 

- збільшення розмірів 

нирок 
56 40,6 45 44,1 11 30,6 

- наявність 

одно/двобічних 

пієлоектазій 

96 69,6 72 70,6 24 66,7 

- ознаки подвоєння 

нирок 
32 23,2 26 25,5 6 16,7 

- дизмет. ознаки 10 7,2 7 6,9 3 8,3 

Примітка: * – вірогідна (р<0,05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з 

МСР без дисплазії. 

 

У обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом при УЗД з 

високою частотою відмічались ознаки запального стану нирок (84,8 %) та 
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пієлоектазій (69,6%) (табл. 3.9). Ультразвукові ознаки дисметаболічної 

нефропатії спостерігались у незначної кількості дітей 7,2 %.  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини при 

УЗД нирок незначно частіше діагностувалися ознаки запального процесу (87,3 

% проти 77,8 %), збільшення розмірів нирок (44,1 % проти 30,6 %) та наявність 

одно- або двобічних пієлоектазій (70,6 % проти 66,7 %). 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини при 

УЗД нирок незначно частіше діагностувалися ознаки запального процесу (87,3 

% проти 77,8 %), збільшення розмірів нирок (44,1 % проти 30,6 %) та наявність 

одно- або двобічних пієлоектазій (70,6 % проти 66,7 %). 

Найчастіше це були саме шкідливі звички (вживання алкоголю та 

тютюнопаління – 21,0 % дітей), контакт з промисловим пилом – 15,2 % дітей та 

робота вагітної на комп’ютері – 14,5% обстежених (табл. 3.10).  

Аналіз даних про наявність професійних шкідливостей у батьків 

обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом продемонстрував, що у 2/3 

дітей батьки зазнавали впливу професійних шкідливостей та мали шкідливі 

звички (табл. 3.10). 

Спостереження показало, що найбільш значущим контакт з 

шкідливостями був у батьків дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Тератогенний вплив 

професійних шкідливостей та шкідливих звичок батьків у формуванні 

диспластикозалежної патології був виявлений у 91 особи, що склало 89,2 % 

обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини і є вагомим в порівнянні з 

даними дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини (23 особи, що склало 63,9 %). В основному це був 
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вплив роботи вагітної з комп’ютером (17,6 %). Цей факт говорить на користь 

значного тератогенного впливу професійних шкідливостей на плід, що 

розвивається, який в кінцевому привів до формування вади розвитку органів 

сечовидільної системи. 

Таблиця 3.10 – Професійні шкідливості в батьків обстежених дітей 

Професійна шкідливість у 

батьків 

Групи дітей: 

МСР,  

n = 138 

МСР, n = 138 

МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії,  

n = 36 

n % n % n % 

Контакт з хімічними 

сполуками 
9 6,5 6 5,9 3 8,3 

Контакт з промисловим 

пилом 
21 15,2 15 14,7 6 16,7 

Вплив промислового 

шуму 
15 10,9 11 10,8 4 11,1 

Робота вагітної на 

комп’ютері 
20 14,5 18 17,6* 2 5,6 

Вплив неіоніз. радіації 1 0,70 1 1,0 - - 

Вплив ультразвуку 1 0,7 1 1,0 - - 

Важкий фізичний труд 17 12,3 15 14,7 2 5,6 

Вплив вібрації 1 0,7 1 1,0 - - 

Вживання алкоголю, 

куріння батьків 
29 21,0 23 22,5 6 16,7 

Всього 114 82,6 91 89,2* 23 63,9 
Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та 

дітей з МСР без дисплазії; 

2. У батьків однієї дитини може бути декілька проф. шкідливостей та шкідливих звичок. 

 

Був проаналізований ряд несприятливих анте- та постнатальних факторів, 

які впливають на ембріогенез та знижують захисні сили організму в 

постнатальному періоді і можуть призводити до більш ранньої маніфестації 

запального процесу нирок (табл. 3.11). 

При проведенні дослідження було виявлено, що найбільш значущим для 

формування міхурово-сечовідного рефлюксу у плода був гестоз І половини 
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вагітності (49,3 %), обтяжений генеалогічний анамнез матері за нефропатіями 

(40,6 %), загроза викидню під час вагітності (31,2 %) і нефропатія вагітних – у 

24,6 % обстежених дітей. Важливим є факт високого відсотку анемій у вагітних 

матерів дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом (16,7 %), крім того чверть 

обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом була народжена з малою 

масою тіла. Високий відсоток дітей із обтяженим сімейним анамнезом за 

патологією нирок вказує на досить високу значущість спадкових факторів у 

формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу. Можна зробити припущення, що 

наявність міхурово-сечовідного рефлюксу у дитини є результатом адитивної дії 

як спадкових, так і тератогенних впливів на ембріон.  

Раннє штучне вигодовування (35,5 %) було однією з важливих причин 

ранньої маніфестації пієлонефриту на фоні міхурово-сечовідного рефлюксу 

серед постнатальних факторів.  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини при аналізі несприятливих анте- та постнатальних 

факторів, які впливають на ембріогенез та знижують захисні сили організму в 

постнатальному періоді, достовірно частіше, ніж у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини, 

відмічались обтяжений генеалогічний анамнез матері за нефропатіями (46,1 % 

проти 25,0 %) та гестоз І половини вагітності (57,8 % проти 25,0 %) (табл. 3.11). 

Умовно патогенна флора (Morganella, Klebsiella, Сandida albicans, 

Citrobakter, Proteus) з калу висівалась в 15,9 % обстежених дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом, що вказує на значимість гематогенного та 

лімфогенного шляхів інфікування паренхіми нирок. 

Отже, узагальнюючи дані анамнезу та аналізу клінічного стану 

обстежених дітей раннього віку, можна зробити висновок, що у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом у порівнянні з даними дітей контрольної 

групи фенотипічні ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

фіксувались достовірно частіше. Найбільш значущими виявилися порушення 

органів зору – у 79,7 % обстежених дітей, з боку шкіри та порушення 
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шлунково-кишкового тракту у 73,9 % обстежених дітей відповідно, відхилення 

у фізичному розвитку відмічалися у 75,4 % обстежених дітей. Також виявлено 

зміни вушних раковин відмічалися у 35,5 % обстежених дітей, зміни волосся – 

в 33,33 %, нігтів – 24,6 %, м’язова система – 21,0 %, скелетні аномалії – в 7,24 

% дітей, серцево-судинна система та нервова система – в 6,5 % обстежених 

дітей відповідно. 

Таблиця 3.11 – Частота анте- та постнатальних факторів ризику 

формування патології у обстежених дітей із захворюваннями сечовидільної 

системи  

Неспецифічні фактори ризику 

Частота неспецифічних факторів ризику в 

групах дітей: 

МСР,  

n = 138  

МСР, n = 138 

МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії,  

n = 36 

n % n % n % 

Обтяжений генеалогічний 

анамнез матері за нефропатіями  
56 40,6 47 46,1* 9 25,0 

Загроза викидню 43 31,2 31 30,4 12 33,3 

Гестоз І половини вагітності 68 49,3 59 57,8** 9 25,0 

Нефропатія вагітних 34 24,6 28 27,5 6 16,7 

Пренатальна діагностика 17 12,3 12 11,8 5 13,9 

Анемія матері під час вагітності 23 16,7 17 16,7 6 16,7 

Маса при народженні менше 3, 

0 кг 
36 26,1 27 26,5 9 25,0 

Раннє штучне вигодовування 49 35,5 36 35,3 13 36,1 

Наявність патогенної флори в 

посіві калу 
22 15,9 15 14,7 7 19,4 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та 

дітей з МСР без дисплазії; 

2. ** – вірогідна (р<0,01) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР 

без дисплазії; 

3. У одної дитини може бути декілька неспецифічних факторів ризику формування патології. 
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Взявши за основу дані науковців для встановлення діагнозу дисплазії 

сполучної тканини, діагностичним рівнем вважається наявність 3 - 4-х стигм 

дизембріогенезу. В такому разі виражені ознаки недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини були виявлені у 102 дітей (73,9 %) з міхурово-сечовідним 

рефлюксом.  

Така значна частота фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини в обстежених дітей вимагала підтвердження наявності 

дисфункції сполучної тканини. Тому було вирішено провести в обстеженої 

групи дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом визначення біохімічного 

маркеру синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини – вмісту 

оксипроліну в добовій сечі.  

У всіх обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, в яких було 

виявлено фенотипічні ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

відмічається підвищена екскреція оксипроліну з сечею та лише у 16, 7 % дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом без фенотипічних ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, що демонструє провідну роль недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу в 

дітей. 

При проведенні розподілу обстежених дітей із патологією сечовидільної 

системи за нозологічними формами в залежності від ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини було відмічено, що у дітей, в яких міхурово-

сечовідний рефлюкс поєднувався з повним одно- або двобічним подвоєнням 

нирок, ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

діагностувалися з частотою 86,4 %.  

При неповному одно- або двобічному подвоєнні нирок та одно- або 

двобічній вродженій пієлоектазії міхурово-сечовідний рефлюкс на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини встановлювався у 77,8 % та 

70,6 % дітей відповідно, що практично втричі більше від даних дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії 
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сполучної тканини (22,2 % та 29,4 %). 

Отже, з одержаних результатів випливає, що ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини виявлялися в переважної більшості обстежених 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в поєднанні з комбінованими 

природженими вадами розвитку органів сечовидільної системи, що 

підтверджує зв’язок природжених вад розвитку нирок із сполучнотканинною 

дисплазією. 

У групі дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини переважну кількість (50,0%) 

складали більш старші діти від 1-го до 3-х років, а діти від 6-и до 12-и місяців 

склали 34,3%. Це вказує на більш латентний перебіг міхурово-сечовідного 

рефлюксу на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Очевидно, 

що пізно діагностований міхурово-сечовідний рефлюкс у дітей після року є 

наслідком приєднання запального процесу нирок, а пізня діагностика міхурово-

сечовідного рефлюкс на пряму залежить від наявності дисплазії сполучної 

тканини, яка прогресує з віком та стає підґрунтям для неконтрольованого 

збільшення частоти захворювань. 

У дівчаток міхурово-сечовідний рефлюкс зустрічався майже в 2 рази 

частіше ніж у хлопчиків (60,9 % проти 39,1 %), що співпадає з даними 

літературних джерел. 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини достовірно частіше, ніж у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини діагностувались зниження маси тіла (93,1 % проти 25,0 %), болі в 

животі (33,4 % проти 13,9 %) та утруднене сечовипускання(6,9 %). 

Наявність інших природжених вад, зокрема вад серця, спостерігалась 

тільки у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини (3,9 %), що вказує на зв’язок природжених вад 

розвитку органів сечовидільної системи з вродженими вадами розвитку та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини і відповідає комбінації 
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внутрішніх фенотипічних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та співпадає з літературними даними. 

З лабораторних показників привертає до себе увагу висока частота анемії 

у багатьох обстежених дітей основної групи порівняння. Проте у 5,9 % дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, діагностувалась важча анемія, ніж у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, що, ймовірно, пов’язано з недостатньою еритропоетичною функцією 

нирок у таких дітей. 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини при 

УЗД нирок незначно частіше діагностувалися ознаки запального процесу (87,3 

% проти 77,8 %), збільшення розмірів нирок (44,1 % проти 30,6 %) та наявність 

одно- або двобічних пієлоектазій (70,6 % проти 66,7 %). 

Аналіз даних про наявність професійних шкідливостей у батьків 

обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом продемонстрував, що у 2/3 

дітей батьки зазнавали впливу професійних шкідливостей та мали шкідливі 

звички, причому найчастіше це були саме шкідливі звички (вживання алкоголю 

та тютюнопаління – 21,0 % дітей), контакт з промисловим пилом – 15,2 % дітей 

та робота вагітних на комп’ютері – 14,5% обстежених. 

Тератогенний вплив професійних шкідливостей та шкідливих звичок 

батьків, у формуванні диспластикозалежної патології, був виявлений у 91 

особи, що склало 89,2 % обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини і є вагомим в 

порівнянні з даними дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (23 особи, що склало 63,9 %). 

В основному це був вплив роботи вагітної з комп’ютером (17,6 %). Цей факт 

говорить на користь значного тератогенного впливу професійних шкідливостей 

на плід, що розвивається, який в кінцевому привів до формування вади 



102 

 

розвитку органів сечовидільної системи. 

Одним із важливих факторів формування міхурово-сечовідного рефлюксу 

у плода був гестоз І половини вагітності (49,3 %), обтяжений генеалогічний 

анамнез матері за нефропатіями (40,6 %), загроза викидню під час вагітності 

(31,2 %) і нефропатія вагітних – у 24,6 % обстежених дітей. Високий відсоток 

дітей із обтяженим сімейним анамнезом, за патологією нирок, вказує на досить 

високу значущість спадкових факторів у формуванні міхурово-сечовідного 

рефлюксу. Можна зробити припущення, що наявність міхурово-сечовідного 

рефлюксу у дитини є результатом адитивної дії як спадкових, так і 

тератогенних впливів на ембріон.  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини при аналізі несприятливих анте- та постнатальних 

факторів, які впливають на ембріогенез та знижують захисні сили організму в 

постнатальному періоді, достовірно частіше ніж у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

відмічався обтяжений генеалогічний анамнез матері за нефропатіями (46,1 % 

проти 25,0 %) та гестоз І половини вагітності (57,8 % проти 25,0 %).  

3.2 Дані генеалогічного анамнезу дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом залежно від наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини  

З метою з'ясування факторів, які можуть призводити до формування 

міхурово-сечовідного рефлюксу, асоційованого з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини у дітей раннього віку, було проаналізовано 

генеалогічний анамнез 138 сімей. Всього зібрано дані про 1683 родича І–ІІ–ІІІ 

ступеню спорідненості. 

Для порівняння даних генеалогічного анамнезу дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом, асоційованим з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини із даними дітей загальнопопуляційної групи контролю, в 40 

сімей, взятих методом випадкової вибірки. був зібраний генеалогічний анамнез. 

Вони склали загальнопопуляційну групу контролю (ЗПГК), зібрано дані про 
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745 родичів І-ІІ-ІІІ ступеню спорідненості. 

Проаналізована кількість родичів, які мали фенотипічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в сім'ях дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом. В кожній родині була можливість оглянути тільки 

родичів І ступеня спорідненості. У загальнопопуляційній групі контролю, в 

зв’язку з неможливістю оглянути особисто родичів, можливими проявами 

міхурово-сечовідного рефлюксу вважалась наявність у члена сім'ї будь-якої 

природженої вади розвитку органів сечовидільної системи. Це були достовірно 

доведені подвоєння нирок (3 особи), аномалії положення нирок (1особа) та 

гідронефроз (2 особи) (табл. 3.12).  

Аналіз показав, що фенотипічні ознаки недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини зустрічались достовірно частіше у родичів І ст. 

спорідненості дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом (6,9% проти 2,0% дітей 

загальнопопуляційній групі контролю) (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 – Частота фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у родичів І ст. спорідненості дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом у порівнянні зі загальнопопуляційними даними  

Ступінь 

спорідненості 

родичів 

Кількість родичів, в яких виявлені фенотипічні ознаки 

НДСТ, у дітей з: 

МСР ЗПГК 

Заг. Хв. % Заг. Хв. % 

Родичі І ст. всього 189 13 6,9* 101 2 2,0 

В т.ч. батьки 152 7 4,6 80 1 1,3 

В т.ч. сібси 37 6 16,2 21 1 4,8 

Примітка: * – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР та даними дітей ЗПГК. 

 

Наступним етапом була проаналізована частота фенотипічних ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у родичів І ступеня 

спорідненості дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в залежності від ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у пробанда (табл. 3.13). 
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Проаналізувавши отримані дані можна відмітити, що у родичів І ст. 

спорідненості дітей з патологією нирок фенотипічні ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини визначались частіше, ніж в родичів дітей 

загальнопопуляційної групи контролю (7,6 % проти 2,0 %).  

Оцінку ризику при мультифакторній патології, до якої належить 

міхурово-сечовідний рефлюкс проводять за методом, запропонованим 

G. Edward’s та G. Smіth [15, 16, 45], використовуючи інформацію про 

популяційну частоту цього захворювання: якщо частота патології в популяції – 

p, то частота хворих серед родичів (ризик появи захворювання) за моделлю 

G. Edward’s та G. Smіth’s – p . 

Таблиця 3.13 – Частота фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у родичів І ст. спорідненості дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом у порівнянні зі загальнопопуляційними даними залежнсті від 

наявності ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини у пробанда  

Ступінь 

спорідненості 

родичів 

Кількість родичів, в яких виявлені фенотипічні ознаки НДСТ, у 

дітей з: 

МСР ЗПГК 

МСР з дисплазією МСР без дисплазії  

Заг. Хв. % Заг. Хв. % Заг. Хв. % 

Родичі І ст. 

всього 
119 9 7,6* 70 4 5,7 101 2 2,0 

В т.ч. батьки 98 5 5,1 54 2 3,7 80 1 1,3 

В т.ч. сібси 21 4 19,0 16 2 12,5 21 1 4,8 

Примітка: *– вірогідна (р<0,05) різниця показника між даними дітей з МСР та даними дітей ЗПГК. 

 

Слід зазначити, що специфічний генетичний ризик до 5,0 % прийнято 

вважати низьким, від 5,0 до 10,0 % – легкого ступеня, від 10,0 до 20,0 % – 

середнім і понад 20,0 % – високим. 

Популяційна частота фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини за нашими даними становить 2,0 %, тобто Р = 0,02. Таким 
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чином, ризик виникнення фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дитини з загальнопопуляційної групи контролю 

відповідно становить = 0,02 = 0,141 або 14,1 % . 

Проведено оцінку генетичної компоненти у формуванні самої 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в сім'ях обстежених дітей за 

G. Edward’s та G. Smіth. Отже, частка спадковості у формуванні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в сім’ях дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом за моделлю G. Edward’s складає = (6,9·100) : 14,1 % = 

48,93 %. Тобто за моделлю G. Edward’s саме недиференційована дисплазія 

сполучної тканини відіграє визначальну роль (48,93 %) у формуванні міхурово-

сечовідного рефлюксу в дітей раннього віку. 

Отримані підрахунки достовірно вказують на визначальну роль 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в формуванні міхурово-

сечовідного рефлюксу – частка спадковості в такому випадку дорівнює 

48,93 %. 

 

Основні результати наукового дослідження, викладені у даному розділі, 

оприлюднені у публікаціях [210]. 
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РОЗДІЛ 4 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕРІВ 

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ 

РАННЬОГО ВІКУ 

4.1 Частота поліморфних локусів генів схильності GSTM1 і GSTT1 (глутатіон-

S-трансфераз) у генотипі дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом 

Одним із потенційних генів схильності для міхурово-сечовідного 

рефлюксу є гени метаболізму ксенобіотиків. Система метаболізму 

ксенобіотиків, в тому числі токсинів, бере участь як в захисті організму від 

наслідків розгортання запальних реакцій, так і може виступати генами 

схильності до природжених аномалій [10, 140].  

Для встановлення особливостей розподілу поліморфних варіантів генів 

GSTM1 та GSTT1, які можуть виступати генами схильності перебігу соматичної 

патології [88] та для обґрунтування причин схильності до міхурово-сечовідного 

рефлюксу за допомогою методу мультиплексної полімеразної ланцюгової 

реакції (МПЛР) [1] було обстежено 35 дітей раннього віку.  

Отримані дані порівнювали з частотою розподілу делеційних алелів генів 

GSTM1 та GSTT1 у дітей із загальнопопуляційної групи контролю (29 осіб) 

[190]. Визначали частоту нульових алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0, носійство 

яких призводить до зниження активності ферментів глутатіон–S–трансферази 

класу М і Т, що забезпечують детоксикацію токсинів, в дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом (табл 4.1). 

Відсотковий розподіл поліморфізму алелів генів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 

в групі загальнопопуляційного контролю був однаковим – по 31 % обстежених, 

а їх поєднання виявлено у 10 % дітей (табл. 4.1). Ці дані відповідали частоті 

нуль-алелів, встановлений для європеоїдної раси для GSTM1 - 30-45 % і для 

GSTT1 – 15-30 % (за даними ОМІМ). 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом нульовий алель GSTT1 0/0 

було зареєстровано у 34,3 % обстежених, що статистично не відрізнялось від 
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даних дітей загальнопопуляційної групи контролю (табл. 4.1). Частота 

делеційного алелю GSTM1 0/0 у дітей основної групи (51,4 %) достовірно та 

суттєво відрізнялась від даних дітей загальнопопуляційної групи контролю 

(31,0 %) (табл. 4.1). Тобто можна зробити висновок про асоціацію міхурово-

сечовідного рефлюксу з наявністю делеційного алеля GSTM1 0/0 у генотипі 

дитини.  

Таблиця 4.1 – Розподіл делеційних алелів GSTT10/0 та GSTM10/0 гену 

GST серед дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом у порівнянні з даними дітей 

загальнопопуляційної групи контролю 

Розподіл аллелів: 

Групи дітей: 

Всі обстежені з МСР ЗПГК 

n= 35  % n = 29  % 

GSTT1 0/0 генотип 12 34, 3  9 31, 0 

GSTM1 0/0 генотип 18 51, 4* 9 31, 0 

GSTT1 0/0 + GSTM1 0/0 генотип 8 22, 9* 3 10, 3 

Примітка: * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР порівняно зі здоровими 

дітьми з загальнопопуляційної групи контролю.  

 

Виявлено також статистично достовірну відмінність у частоті реєстрації 

комбінації нульових алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом у порівнянні з даними дітей загальнопопуляційної 

групи контролю (табл. 4.1). Отримані дані дозволяють зробити висновок про 

асоціацію комбінації функціонально неповноцінних алелів генів GSTM1 0/0 та 

GSTT1 0/0 саме з міхурово-сечовідним рефлюксом. 

Отже, аналіз отриманих даних виявив статистично достовірні 

закономірності асоціативного зв’язку носіїв нульових алелів GSTT1 0/0, 

GSTM1 0/0 у їх поєднанні, із встановленою високою ймовірністю формування 

міхурово-сечовідного рефлюксу (p за 
2
 <0,01).  

На підставі встановленого взаємозв’язку між розвитком міхурово-

сечовідного рефлюксу та наявністю нульових алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у їх 
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поєднанні видалось доцільним провести розподіл дітей в залежності від 

наявності у них проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Визначення частоти нульових алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 в дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом в залежності від наявності чи відсутності 

проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (табл. 4.2). 

Провівши аналіз отриманих результатів у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини із 

результатами дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини виявлено, що достовірної 

різниці частоти делеційних алелей GSTT1 0/0 та GSTM1 0/0 не встановлено в 

порівнянні між цими показниками (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 – Особливості розподілу алелів генів GSTT1 та GSTM1 серед 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом у порівнянні з даними дітей 

контрольної групи залежно від наявності проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини  

Розподіл алелів: 

Групи дітей: 

МСР, n= 35 
ЗПГК, n = 29 

МСР з дисплазією МСР без дисплазії 

n=20 % n=15 % n = 29 % 

GSTT1 0/0 генотип 7 35,0 5 33,3 9 31,0 

GSTM1 0/0 генотип 10 50,0 8 43,3 9 31,0 

GSTT1 0/0 + 

GSTM1 0/0 генотип 
6 30,0*

#
 2 13,3

#
 3 10,3 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР порівняно зі 

здоровими дітьми з загальнопопуляційної групи контролю;  

2. # – вірогідна (p<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР без 

дисплазії. 

 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в яких підтверджено наявність 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, виявлено достовірно вищу 

частоту реєстрації комбінації нульових алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0, ніж в 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в яких ознаки недиференційованої 
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дисплазії сполучної тканини відсутні (30,0 % проти 13,3%) та у порівнянні з 

даними дітей загальнопопуляційної групи контролю (10,3%). Ці результати 

дозволяють стверджувати про асоціацію комбінації функціонально 

неповноцінних алелів генів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Фактично це є підтвердженням негативного впливу зовнішніх токсинів на 

синтез та нормальний розвиток сполучної тканини, що в кінцевому результаті 

призводить до прогресування сполучнотканинної дисплазії, яка в свою чергу 

ускладнює перебіг захворювання, особливо якщо воно виникло внаслідок 

природженої вади розвитку.  

Таким чином, проведене дослідження частоти поліморфних локусів генів-

модифікаторів GSTM1 і GSTT1 (глутатіон-S-трансфераз) у генотипі дітей ран-

нього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом дозволило зробити висновок, що 

носійство комбінації нульових алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у генотипі дитини 

асоціюється із схильністю до формування міхурово-сечовідного рефлюксу. 

Наявність у генотипі дитини з міхурово-сечовідним рефлюксом поєднання двох 

делеційних алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 достовірно асоціюється із наявністю 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворого.  

4.2 Молекулярно-генетичні маркери недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини - однонуклеотидні поліморфізми rs605143 та rs565470 гена COL4A1 у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом  

Основна гіпотеза, висунута у дисертаційній роботі, що одним з найважли-

віших факторів у формуванні патології нирок та сечових шляхів є природжений 

дефект фібрилогенезу, в основі якого лежить дефект або дефіцит колагену, а 

саме колагену IV типу, який розташований в базальних мембранах клубочків та 

канальців. Колаген IV типу включає в себе гени: COL4A1, COL4A2, COL4A3, 

COL4A4, COL4A5, COL4A6, які і відповідають за формування базальної 

мембрани внутрішніх органів та судин, в основному нирок. 

Як вже було сказано вище, достатньо новими та перспективними є 
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молекулярно-генетичні дослідження, які спрямовані на вивчення взаємозв’язку 

патології внутрішніх органів, в тому числі міхурово-сечовідного рефлюксу, 

який асоційований з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, із 

генетичними факторами ризику виникнення захворювання [3, 35]. Видалось 

доцільним провести дані дослідження з акцентом на патологію органів 

сечовидільної системи, а саме, міхурово-сечовідний рефлюкс.  

Одним із таких досліджень являється визначення генотипів/алелів 

поліморфних локусів rs605143 та rs565470 гена COL4A1 методом ПДРФ 

(поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів) у дітей раннього віку із 

міхурово-сечовідним рефлюксом. Тому, проводилося визначення генетичних 

маркерів формування недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом.  

У результаті ПДРФ аналізу поліморфізму rs605143 гена COL4A1на 

електрофореграмі візуалізувалися фрагменти: GG-генотип, GА-генотип та АА-

генотип відповідно [20] (розміри фрагментів не відповідають таким на 

електрофореграмі). Електрофореграму молекулярно-генетичного дослідження 

поліморфізму rs605143 генаCOL4A1 представлено на рис. 4.1.  

 

 

1 2 3 4 5 

 

Рисунок 4.1 – Електрофореграма рестрикційних фрагментів продукту 

ампліфікації послідовності поліморфізму rs605143 (1269G>A) гена COL4A1 (2 

% агарозний гель): 1, 2, 3 – генотип rs605143 AG; 3 - генотип rs605143 GG, 5 – 

генотип rs605143 AA. 

Аналіз поліморфізму rs565470 гена COL4A1 на електрофореграмі 

362 п.н. 

258 п.н 

220 п.н. 
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візуалізувалися фрагменти: СС-генотип, СТ-генотип та ТТ-генотип відповідно 

[20] (розміри фрагментів не відповідають таким на електрофореграмі). 

Електрофореграму молекулярно-генетичного дослідження поліморфізму 

rs565470 гена COL4A1 представлено на рис. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

 

Рисунок 4.2 – Електрофореграма рестрикційних фрагментів продукту 

ампліфікації послідовності поліморфізму rs565470 (86T>C) гена COL4A1 (2% 

агарозний гель): 1– генотип 86 CC; 2 - генотип 86CT; 3 - генотип 86 TT. 

 

Слід зазначити, що дослідження даних показників проведено вперше в 

Україні і отримані результати є важливими для генетичної характеристики 

досліджуваної популяції.  

З метою встановлення асоціації між поліморфізмами гена COL4A1та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом було проведено обстеження 49 дітям раннього віку, в 

яких після повного нефро-урологічного обстеження було виявлено природжену 

ваду розвитку органів сечовидільної системи, а саме міхурово-сечовідний 

рефлюкс. Отримані дані порівнювали з результатами розподілу генотипів 

поліморфізмів rs605143 та rs565470 гена COL4A1 у дітей загальнопопуляційної 

групи (42 осіб).  

Встановлена частота та розподіл генотипів поліморфізму rs605143 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом у порівнянні з 

контрольною групою. Отримані результати представлені у таблиці 4.3. 

416 п.н. 

324 п.н 
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У дослідній та контрольній групах з найвищою частотою зустрічались 

носії гетерозиготного генотипу за даним поліморфізмом (65,3 % та 66,7 % 

відповідно). Частота генотипу GG в групі дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом дещо перевищувала таку у дітей загальнопопуляційної групи 

контролю (32,7 % та 28,6 % відповідно). Тоді як частота генотипу АА у дітей 

дослідної групи була нижча у порівнянні з дітьми контрольної групи (2,0 % та 

4,8 % відповідно) (табл 4.3). 

Таблиця 4.3 – Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs605143 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом в порівнянні з 

даними дітей загальнопопуляційної групи контролю  

Генотипи: 

Групи дітей: 

χ
2
 р OR(CI) МСР, n = 49 ЗПГК, n = 42 

n % HWE n % HWE 

GG 16 32,7 0,426 12 28,6 0,383 0,237 >0,05 
1,21 (0,49 – 

2,97) 

AG 32 65,3 0,453 28 66,7 0,472 0,019 >0,05 
0,94 (0,39 – 

2,25) 

АА 1 2,0 0,120 2 4,8 0,145 0,525 >0,05 
0,42 (0,04 – 

4,77) 

Примітка: р – значимість відмінностей між контрольною і дослідною групами, OR (odds ratio) – 

коефіцієнт відношення шансів. 

 

За критерієм Пірсона (χ
2
) не виявлено вірогідних різниць в частоті 

генотипів поліморфізму rs605143 гена COL4A1 у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом у порівнянні з контрольною групою (табл 

4.3).  

Коефіцієнт шансів (OR) з 95 % достовірним інтервалом (СІ). Цей 

показник продемонстрував відсутність достовірного зростання ризику або 

протективного ефекту у жодного з генотипів локусу rs605143.  

Проте, враховуючи отримані дані виявилось доцільним провести розподіл 



113 

 

генотипів поліморфізму rs605143 гена COL4A1 у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом в залежності від наявності проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей 

загальнопопуляційної групи контролю. Результати розподілу генотипів 

поліморфізму rs605143 гена COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини представлені у таблиці 4.4.  

Таблиця 4.4 – Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs605143 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними 

дітей загальнопопуляційної групи контролю  

Генотипи 

МСР з 

дисплазією, n = 

29 

ЗПГК, n = 42 
χ

2
 р OR(CI) 

n % HWE n % HWE 

GG 12 41,4 0,476 12 28,6 0,383 1,258 >0,05 
1,76 (0,65 – 

4,78) 

AG 16 55,2 0,428 28 66,7 0,472 0,962 >0,05 
0,62 (0,23 – 

1,63) 

АА 1 3,4 0,096 2 4,8 0,145 0,073 >0,05 
0,71 (0,06 – 

8,27) 

 

З одержаних результатів можна відмітити, що розподіл генотипів 

поліморфного локусу rs605143 гена COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини практично не відрізняється від такого у дітей контрольної 

групи.  

За критерієм Пірсона (χ
2
) не виявлено вірогідних різниць в частотах 

генотипів поліморфізму rs605143 гена COL4A1 у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у порівнянні з контрольною групою (табл. 4.4). 
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Коефіцієнт шансів (OR) з 95 % достовірним інтервалом (СІ) 

продемонстрував відсутність достовірного зростання ризику виникнення 

міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку при наявності генотипів 

локусу rs605143 гена COL4A1.  

Результати розподілу генотипів поліморфізму rs605143 гена COL4A1 у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини представлені у таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5 – Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs605143 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей 

загальнопопуляційної групи контролю  

Генотипи 

МСР без дисплазії, 

n = 20 
ЗПГК, n = 42 

χ
2
 р OR(CI) 

n % HWE n % HWE 

GG 4 20,0 0,360 12 28,6 0,383 0,52 >0,05 
0,63 (0,17 – 

2,26) 

AG 16 80,0 0,480 28 66,7 0,472 1,169 >0,05 
2,00 (0,56 – 

7,12) 

АА 0 0 0,160 2 4,8 0,145 0,984 >0,05 
0,40 (0,02 – 

8,62) 

 

Одержані результати не показали значних відмінностей у розподілі 

генотипів локусу rs605143 гена COL4A1 у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

порівнянні з показниками дітей загальнопопуляційної групи контролю.  

При розподілі дітей дослідної групи за наявністю у них проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини можна також відмітити, що 

гетерозиготний генотип (AG) за поліморфізмом rs605143 гена COL4A1 за 

частотою зустрічався частіше у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без 

проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (80,0 % проти 55,2 %) 

проте достовірної різниці частоти в порівнянні з дітьми контрольної групи 
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(66,7 %) не виявлено. Частота гомозиготного генотипу за алелем (G) 

поліморфізму rs605143 гена COL4A1 у дітей міхурово-сечовідним рефлюксом 

на фоні проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини була вища 

(41,4 %) в порівнянні з дітьми з міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (20,0 %) проте достовірної 

різниці частоти в порівнянні з дітьми контрольної групи (21,4 %) також не 

виявлено. 

За критерієм Пірсона (χ
2
) не виявлено вірогідних різниць в частотах 

генотипів поліморфізму rs605143 гена COL4A1 у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у порівнянні з контрольною групою (табл. 5.5). 

Коефіцієнт шансів (OR) з 95 % достовірним інтервалом (СІ) 

продемонстрував відсутність достовірного зростання ризику виникнення 

міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку при наявності генотипів 

локусу rs605143 гена COL4A. 

З одержаних результатів щодо розподілу генотипів локусу rs605143 гена 

COL4A у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом можна зробити 

висновок, що поліморфізм rs605143 гена COL4A1 не асоціюється з 

виникненням даної патології у дітей. 

Також проаналізовано розподіл та пораховано співвідношення генотипів 

поліморфізму rs565470 гена COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом у порівнянні з даними дітей загальнопопуляційної 

групи контролю. Отримані результати представлені у таблиці 4.6. 

Серед 49 дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом із 

найвищою частотою зустрічався гетерозиготний генотип за даним 

поліморфізмом (85,7 %). Частота гомозиготного генотипу за алелем (С) не 

спостерігалася в жодної дитини дослідної групи, проте склала 11,9 % у дітей 

контрольної групи. Частота ж гомозиготного генотипу за алелем (Т) у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом була нижча в порівнянні з 

даними дітей контрольної групи (14,3 % проти 21,4 %) (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 – Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs565470 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом в порівнянні з 

даними дітей загальнопопуляційної групи контролю  

Примітка: * – вірогідна різниця показника дітей з МСР порівняно із дітьми з загальнопопуляційної 

групи контролю 

 

За критерієм Пірсона (χ2) виявлено вірогідно вищу частоту генотипу СТ 

(χ
2 
= 4,62; р<0,05) та вірогідно нижчу частоту генотипу СС (χ

2 
= 6,17; р<0,05) за 

поліморфізмом rs565470 гена COL4A1у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом у порівнянні з контрольною групою. 

Коефіцієнт шансів (OR) з 95 % достовірним інтервалом (СІ) показав що, 

при наявності у дітей генотипу СТ за поліморфізмом rs565470 гена COL4A1 

ризик виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу зростає у три рази 

(OR = 3,00; СІ 95%: 1,08 – 8,37). 

Також був встановлений розподіл генотипів поліморфізму rs565470 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом в залежності 

від наявності проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини в 

порівнянні з даними дітей загальнопопуляційної групи контролю. Результати 

представлені у таблиці 4.7 . 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом який асоційований з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини із найвищою частотою 

(93,1 %) зустрічався гетерозиготний генотип (СТ) за поліморфізмом rs565470 

Генотипи 

Групи дітей: 

χ
2
 р OR(CI) МСР, n = 49 ЗПГК, n = 42 

n % HWE n % HWE 

TT 7 14,3 0,327 9 21,4 0,300 0,796 >0,05 
0,61 (0,21 – 

1,81) 

CT 42 85,7 0,490 28 66,7 0,495 4,62* <0,05 
3,00 (1,08 – 

8,37) 

СС 0 0 0,184 5 11,9 0,205 6,17* <0,05 
0,07 (0,00 – 

1,28) 
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гена COL4A1. Частота гомозиготного генотипу за алелем (Т) була 6,9 %. У 

жодної дитини з міхурово-сечовідним рефлюксом з проявами 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини не встановлено генотип СС за 

даним поліморфізмом. Тоді як у контрольній групі частоти генотипів за 

поліморфізмом rs565470 гена COL4A1 розподілялись наступним чином: ТТ – 

21,4 %, СТ – 66,7 %, та СС – 11,9 %. 

За критерієм Пірсона (χ
2
) показало вірогідно вищу частоту генотипу СТ за 

поліморфізмом rs565470 гена COL4A1 у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом який асоційований з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини у порівнянні з контрольною групою (χ
2
 = 6,87; р<0,01).  

Таблиця 4.7 – Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs565470 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом з проявами 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей 

загальнопопуляційної групи контролю  

Генотипи 

МСР з дисплазією, 

n = 29 
ЗПГК, n = 42 

χ
2
 р OR(CI) 

n % HWE n % HWE 

ТТ 2 6,9 0,286 9 21,4 0,300 2,767 >0,05 
0,27 (0,05 – 

1,36) 

СТ 27 93,1 0,498 28 66,7 0,495 6,868 <0,01 
6,75 (1,40 – 

32,55) 

СС 0 0 0,217 5 11,9 0,205 3,714 >0,05 
0,12 (0,01 – 

2,18) 

 

Коефіцієнт шансів (OR) з 95 % достовірним інтервалом (СІ) показав що, 

наявність у дітей генотипу СТ за поліморфізмом rs565470 гена COL4A1 

збільшує ризик виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу з проявами 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 6,75 разів (OR = 6,75; 

СІ 95 %: 1,40 – 32,55). 

Результати розподілу генотипів поліморфізму rs565470 гена COL4A1 у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів 
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недиференційованої дисплазії сполучної тканини представлені у таблиці 4.8.  

У групі дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом без 

проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у порівнянні з 

контрольною групою з вищою частотою зустрічався генотип СТ за 

поліморфізмом rs565470 гена COL4A1(75 % проти 66,7 %). Частота генотипу 

ТТ за даним поліморфізмом у дослідній групі проти контрольної практично не 

відрізнялась, тоді як частота генотипу СС була значно занижена (0 % проти 

11,9 % у контролі). 

За критерієм Пірсона (χ
2
) не виявлено вірогідних різниць в частотах 

генотипів поліморфізму rs565470 гена COL4A1 у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

порівнянні з контрольною групою.  

Таблиця 4.8 – Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs565470 гена 

COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом без проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей 

загальнопопуляційної групи контролю  

 

Коефіцієнт шансів (OR) з 95 % достовірним інтервалом (СІ) 

продемонстрував відсутність достовірного зростання ризику виникнення 

міхурово-сечовідного рефлюксу без проявів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини при наявності генотипів локусу rs565470 гена COL4A1 у 

дітей раннього віку.  

Генотипи 

МСР без дисплазії, n 

= 20 
ЗПГК, n = 42 

χ
2
 р OR(CI) 

n % HWE n % HWE 

TT 5 25,0 0,391 9 21,4 0,300 0,099 >0,05 
1,22 (0,35 – 

4,27) 

CT 15 75,0 0,469 28 66,7 0,495 0,443 >0,05 
1,50 (0,45 – 

4,97) 

СС 0 0 0,141 5 11,9 0,205 2,59 >0,05 
0,17 (0,01 – 

3,16) 
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Проведено аналіз генотипування поліморфних локусів rs605143 та 

rs565470 гена COL4A1 у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом та у 

контрольній групі. Також проводився аналіз при поділі дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом в залежності від наявності проявів недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини.  

Отримані результати засвідчили відсутність статистично вірогідних 

відмінностей у частоті генотипів за поліморфізмом rs605143 гена COL4A1 у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, так і при розподілі їх в залежності від 

проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Зважаючи на це, 

припускаємо, що поліморфізм rs605143 гена COL4A1 не асоціюється з 

виникненням даної патології у дітей. 

При аналізі результатів генотипування поліморфізму rs565470 гена 

COL4A1 у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом у порівнянні з контрольною 

групою встановлено, що генотип СТ за даним поліморфізмом збільшує ризик 

виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку втричі(OR = 

3,00; СІ95%: 1,08 – 8,37). Також встановлено, що при наявності даного 

генотипу у дітей ризик виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу з проявами 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини збільшується у 6,75 разів (OR 

= 6,75; СІ95%: 1,40 – 32,55). Отримані результати дозволяють припускати 

асоціацію поліморфізму rs565470 гена COL4A1 з розвитком міхурово-

сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку.  

 

Основні результати наукового дослідження, викладені у даному розділі, 

оприлюднені у публікаціях [17, 134]. 
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РОЗДІЛ 5 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З 

МІХУРОВО-СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ 

НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА В 

ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ 

5.1 Функціональний стан нирок у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом залежно від наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

У жодної обстеженої дитини з МСР за даними протокольних методів 

діагностики функціонального стану нирок не було виявлено порушення 

гломерулярних та тубулярних функцій: концентраційної (за показниками 

питомої ваги сечі), фільтраційної (за рівнями сечовини та креатиніну у крові) та 

швидкості клубочкової фільтрації, яку визначали за формулою Шварца [169, 

197]. Це спонукало до пошуку більш чутливих і специфічних методів 

діагностики ранніх змін функціонального стану нирок. Тому були проведені 

наступні дослідження: визначення парціальних функцій нефронів за 

результатами показників антикристалоутворюючої здатності сечі та екскреції 

солей з сечею, рівень екскреції неорганічних фосфатів, протеїнурії, 

амінокислот, редукованих цукрів, глюкози, кальцію; структурних змін 

клітинних мембран нирок (екскреції креатиніну, продуктів перекисного 

окислення ліпідів та полярних ліпідів з сечею) та метаболітів сполучної 

тканини (екскреції оксипроліну і глікозоаміногліканів з сечею). 

Тканинна гіпоксія паренхіми нирок призводить до зниження 

антикристалутворюючої здатності сечі, за рахунок недостатнього вироблення 

біокомплексонів, які є похідними аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) [176, 

177]. Це дає можливість утворення кристалів солей, які посилюють процеси 

зниження стабільності цитомембран ниркового епітелію та зниження 

напрацювання енергетичних ресурсів у клітинах нирок [176, 177, 219, 234]. 

Результати визначення показників антикристалутворюючої здатності сечі 

у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від наявності 
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фенотипових та клінічних проявів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та контрольної групи наведені у таблиці 5.1. 

У 92,0 % дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом антикристалутворююча 

здатність сечі (АКЗС) до фосфатів кальцію була знижена (0, 26±0, 03 ум. од.), а 

до оксалатів кальцію та трипельфосфатів – у всіх обстежених (0, 17±0, 03 ум. 

од. та 0, 15±0, 03 ум. од. відповідно ). Між одержаними результати дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом виявлено достовірну різницю як за частотою, 

так і за середніми числами, з даними дітей контрольної групи. 

Таблиця 5.1 – Порівняльний аналіз показників антикристалутворюючої 

здатності сечі у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно 

від наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної 

групи, (М m) 

Показники 

антикристал-

утворюючої 

здатності 

сечі до: 

Групи дітей: 

МСР,  

n = 138 

МСР, n = 138 

Здорові,  

n = 40 
МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії,  

n = 36 

M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % 

оксалатів Ca, 

ум. од. 

0,17 ± 

0,03* 

100,0 

** 

0,19 ± 

0,04* 

100,0 

** 

0,11 ± 

0,02 

100,0 

** 

0,08 ± 

0,03 
17,5 

фосфатів Ca, 

ум. од. 

0,26 ± 

0,03 ** 

92,0 

** 

0,28 ± 

0,04 **
#
 

95,1 

** 

0,17 ± 

0,03 ** 

83,3 

** 

0,05 ± 

0,01 
10,0 

Трипельфос-

фатів, ум. од. 

0,15 ± 

0,03 ** 

100,0 

** 

0,16 ± 

0,03 ** 

100,0 

** 

0,12 ± 

0,02 

** 

100,0 

** 

0,02 ± 

0,01 
5,0 

Примітки: 1. *– вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР та контрольної групи 

дітей. 

2. ** – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР та контрольної групи дітей.  

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР без 

дисплазії.  

 

Дані показники можуть свідчити про наявність тканинної гіпоксії 

паренхіми нирок у дітей раннього віку, на що вказує зниження 
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антикристалутворюючої функції сечі до оксалатів та трипельфосфатів у 

переважної більшості обстежених дітей. 

За середніми даними показники антикристалутворюючої здатності сечі до 

фосфатів кальцію у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (0,28±0,04 ум. од.) достовірно 

відрізнялись між собою за ступенем вираженості тканинної гіпоксії від даних 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини (0,17±0,03 ум. од.). При порівнянні отриманих 

даних з результатами здорових дітей можна відмітити достовірну різницю між 

одержаними показниками антикристалутворюючої здатності сечі, що свідчить 

про виражені процеси порушення стабільності цитомембран ниркового 

епітелію у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Аналіз за частотою патологічного відхилення показників 

антикристалутворюючої здатності сечі показав, що у дітей основної групи 

зниження антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів кальцію 

спостерігалось на 11,8 % частіше, ніж у дітей групи порівняння, що вказує на 

наявність більш вираженої тканинної гіпоксії паренхіми нирок у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини. 

Порівняльний аналіз показників антикристалутворюючої здатності сечі у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від наявності 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної групи 

зображені на рисунку 5.1  

Отримані дані свідчать про наявність тканинної гіпоксії у дітей раннього 

віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Проте, частіше і більш 

інтенсивно тканинна гіпоксія була виражена у дітей основної групи, на що 

вказують зниження антикристалутворюючої функції сечі до фосфатів кальцію 
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(0,28 ± 0,04 ум. од. проти 0,17 ± 0,03 ум. од.). 
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Рисунок 5.1 – Порівняльний аналіз показників антикристалутворюючої 

здатності сечі у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно 

від наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної 

групи  

 

Показники добової екскреції солей з сечею у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом та контрольної групи наведені у таблиці 5.2. 

Показники добової екскреції оксалатів у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом як за частотою (71,7 %) так і за середніми значеннями 

(36,68±6,2 мкмоль/л) достовірно відрізнялись від даних дітей контрольної 

групи (15,0 % та 19,5±0,03 мкмоль/л), що вказує на виражені процеси тканинної 

гіпоксії у дітей цієї групи. 

У 58,0 % групи дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом екскреція з 

добовою сечею фосфатів кальцію (4,2±0,3 ммоль/л) була достовірно знижена в 

порівнянні з даними дітей контрольної групи (11,5±0,04 ммоль/л).  

Одержані результати чітко демонструють виражені процеси тканинної 

гіпоксії у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, а це в свою чергу вимагає 

проведення корекції виявлених розладів у них.  
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Таблиця 5.2 – Порівняльний аналіз показників добової екскреції солей з 

сечею у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від 

наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної 

групи, (М m) 

Показни-

ки 

добової 

екскреції 

солей 

Групи дітей: 

МСР,  

n = 138 

МСР, n = 138 

Здорові,  

n = 40 
МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії,  

n = 36 

M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % 

Оксалаті

в Ca, 

мкмоль/л 

36,68±6,2 

* 
71,7** 

38,87±4,3 

** 

79,4 

**
##

 

31,5± 

10,14 
50,0** 

19,5± 

0,03 
15,0 

осфатів 

Ca, 

ммоль/л 

4,2±0,3** 58,0** 
3,1±0,15 

**
#
 

66,6 

**
##

 

5,24± 

0,7 ** 
36,1** 

11,5± 

0,04 
7,5 

Уратів, 

ммоль/л 
3,2±0,9 58,0** 

2,34±0,25 

** 
62,7 ** 4,03±2,3 44,4** 

4,5± 

0,01 
10,0 

Примітки: 1. *– вірогідна (р<0, 05) різниця показників між даними дітей з МСР та контрольної групи 

дітей. 

2. ** – вірогідна (p <0, 01) різниця показника між даними дітей з МСР та контрольної групи дітей.  

3. # – вірогідна (p <0, 05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР без 

дисплазії. 

4. ## – вірогідна (p <0, 01) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР 

без дисплазії. 

 

Беручи до уваги те, що у обстежених дітей практично не відмічалися 

прояви дизметаболічної нефропатії, з впевненістю можна стверджувати, що 

показники антикристалутворюючої функції сечі та добової екскреції солей з 

сечею дають підставу для встановлення наявності тканинної гіпоксії паренхіми 

нирок в дітей на ранньому доклінічному етапі. 

При проведенні аналізу показників добової екскреції солей з сечею у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від наявності фенотипічних 

проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини, привертає до себе 

увагу більш висока екскреція оксалатів кальцію у дітей основної групи, як за 
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частотою (79,4 %) так і за середніми значеннями (38,87±4,3 мкмоль/л) в 

порівнянні з даними дітей групи порівняння (50,0 % та 31,5±10,14 мкмоль/л), 

що свідчить про більш виражену гіпоксію паренхіми нирки у дітей з ознаками 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Також відмічено достовірне зниження екскреції фосфатів кальцію у дітей 

з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, як за частотою (66,6 %) так і за середніми значеннями 

(3,1±0,15 ммоль/л) від даних дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (36,1 % та 5,24±0,7 ммоль/л) 

та достовірно відрізнялося від даних групи контролю (11,5±0,04 ммоль/л), що 

підтверджує наявність тканинної гіпоксії паренхіми нирок у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом, в яких є прояви слабкості сполучної тканини. 

Порівняльний аналіз показників добової екскреції солей з сечею у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від наявності 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної групи 

зображені на рисунку 5.2 
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 Рисунок 5.2 – Порівняльний аналіз показників добової екскреції солей з 

сечею у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від 

наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної 

групи  
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За рівнем екскреції неорганічних фосфатів, протеїнурії, амінокислот, 

редукованих цукрів – мальтози, сахарози, фруктози (за пробою Бенедикта) та 

глюкози (за пробою Гайнеса), кальцію (за пробою Сулковича), оцінювали 

канальцеву реабсорбцію як парціальну функцію проксимального відділу 

нефронів. Результати дослідження подані в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 – Частота позитивних показників ураження проксимального 

відділу нефронів нирок у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від 

наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної 

групи  

Показники 

Групи дітей: 

МСР,  

n = 138 

МСР, n = 138 

Здорові,  

n = 40 
МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії,  

n = 36 

% % % % 

Фосфатурія 92,0** 95,1** 83,3** 10,0 

Гіпераміноацидурія 21,7** 25,5** 13,9 5,0 

Протеїнурія 50,0** 55,9**
#
 33,3** 2,5 

Кальційурія 

(проба Сулковича) 
50,0** 56,9**

#
 30,5* 12,5 

Глюкозурія, (проба 

Гайнеса) 
28,3** 31,4** 16,7* 2,5 

Редуковані цукри 

(проба Бенедикта) 
34,1** 38,2** 22,2* 2,5 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР та контрольної 

групи дітей. 

2. ** – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР та контрольної групи дітей.  

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР 

без дисплазії.  

 

Виявлено достовірно вищу частоту гіпофосфатурії у групі дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом (92,0 %), підвищеної екскреції амінокислот із 

сечею (21,7 %), кальційурії (50,0 %), підвищення екскреції редукованих цукрів 
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(34,1 %) та глюкозурії (28,3 %) в порівнянні з даними дітей контрольної групи, 

що дає можливість запідозрити у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

наявність дисфункції тубулярного епітелію паренхіми нирок, а саме 

проксимального відділу нефронів, що свідчить про порушення функції 

проксимального відділу нефрону за тубулярним типом. Ці дані вказують на 

високу значимість міхурово-сечовідного рефлюксу у розвитку тубулярної 

дисфункції. 

Високий рівень протеїнурії у групі дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом (50,0 %) вказує на розвиток ураження мембран клітин ниркових 

клубочків, а також порушення канальцевої реабсорбції внаслідок підвищення 

проникності ниркових клубочків за рахунок гострого запального процесу. 

Привертає до себе увагу виражена залежність частоти появи патологічних 

ознак, протеїнурії (55,9 % проти 33,3 %) та кальційурії (56,9 %проти 30,5 %) у 

дітей основної групи в порівнянні з показниками дітей групи порівняння. Це 

достовірно свідчить про більш виражену дисфункцію проксимальних відділів 

нефронів у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, в яких встановлені 

виражені прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Отже, отримавши переконливі дані про вплив недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на інтенсифікацію процесів тканинної гіпоксії в паренхімі нирок 

виявилось доцільним визначення вмісту продуктів перекисного окислення 

ліпідів та появи полярних ліпідів в добовій сечі у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом в порівнянні з даними дітей контрольної групи, що можна 

очікувати за рахунок їх пошкоджуючого впливу на мембрани клітин ниркового 

епітелію. 

Показники стану структурних змін клітинних мембран нирок (екскреція 

креатиніну, продуктів перекисного окислення ліпідів та полярних ліпідів з 

добовою сечею) у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини і без неї в порівнянні з 

результатами дітей контрольної групи представлені в таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.4 – Показники структурних змін клітинних мембран нирок у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від наявності 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної групи, (М m) 

Показники: 

Групи дітей: 

МСР, 

n = 138 

МСР, n = 138 

Здорові, 

n = 40 
МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії,  

n = 36 

M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % 

Продукти 

ПОЛ в сечі, 

г/добу. 

0,82± 

0,17 ** 

95,6 

** 

0,92± 

0,17 ** 

100,0 

**
#
 

0,62± 

0,16 ** 

0,86 

** 

0,09± 

0,01 
10,0 

Креатинін, 

г/л 

0,28± 

0,07 
79,7 

0,25± 

0,08 

65,7 

**
##

 

0,33± 

0,06 

36,1 

** 

1,25± 

0,75 
2,5 

Полярні ліпіди в сечі, частота % 

- від’ємні 18,1 10,8**
##

 38,9** 87,5 

- слабо 

позитив. 
34,1** 34,2** 33,3* 12,5 

максимал. 47,8** 55,0**
##

 27,8** 0,0 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР та контрольної групи. 

2. ** – вірогідна (р<0,01) різниця показників між даними дітей з МСР та контрольної групи. 

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР без 

дисплазії. 

4. ## – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР без 

дисплазії. 

 

Показники структурних змін клітинних мембран нирок – наявність 

сумарних продуктів реакції перекисного окислення ліпідів в сечі (малоновий 

діальдегід, вільні радикали) спостерігалась практично у всіх обстежених дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом (0,82 ± 0,17 ум. од.) та лише у 10,0 % 

здорових дітей (0,09±0,01 ум. од.), що демонструє посилені процеси 

структурних змін клітинних мембран нирок у дітей з патологією органів 

сечовидільної системи.  
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Поява полярних ліпідів (ПЛ) - уламків мембранних клітин у добовій сечі 

відмічалась у 81,9 % обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, що 

було достовірно частіше, ніж у здорових дітей (12,5 %). 

При порівнянні показників інтенсивності перекисного окислення ліпідів 

відмічено, що результати даних дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на 

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини відрізняються від 

екскреції цього показника в дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (0,92±0,17 г/добу проти 

0,62±0,16 г/добу ), що свідчить про те, що процеси порушення структурних змін 

клітинних мембран нирок більш виражені у дітей з проявами 

сполучнотканинної дисплазії, що в свою чергу призводить до швидшого 

розвитку хронічної хвороби нирок.  

Можна відмітити достовірну різницю між результатами показників в 

дітей основної групи та результатами показників здорових дітей як за частотою 

появи продуктів ПОЛ (100,0 % проти 10,0 %) так і за середніми показниками 

(0,92±0,17 г/добу проти 0,09±0,01 г/добу), що демонструє виражені зміни в 

нирковому епітелії хворих дітей. 

Також було виявлено різницю показників дітей основної групи та групи 

порівняння: більш виражена екскреція полярних ліпідів з добовою сечею була у 

дітей основної групи (89,2 % проти 61,1 %), практично на третину. У дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у сечі була достовірно більш виражена поява полярних 

ліпідів у максимальних значеннях в порівнянні з показниками дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини(55,0 % проти 27,8 %), що свідчить про більш посилені процеси 

порушення структурних змін клітинних мембран нирок у дітей з проявами 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини.  

Проведений аналіз вказує на знижений рівень креатиніну в добовій сечі у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом як за середніми значеннями (0,28±0,07 

г/л проти 1,25±0,75 г/л), так і за частотою в порівнянні із показниками дітей 
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групи контролю. 

Виявлено залежність зниження рівня екскреції креатиніну з добовою 

сечею від проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом (0,25±0,08 г/л проти 0,33±0,06 г/л) в 

порівнянні з дітьми в яких проявів диспластикозалежної патології не виявлено. 

Також за наявності патології сполучної тканини спостерігалось наростання 

кількості дітей із патологічним відхиленням екскреції креатиніну в основній 

групі (65,7 %) майже вдвічі в порівнянні з показниками дітей групи порівняння 

(36,1 %). Це свідчить про наявність прямої залежності розвитку порушень 

структурних змін клітинних мембран нирок від наявності сполучнотканинної 

дисплазії (табл. 5.4). 

Ці дані вказують на те, що в дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом при 

сполучнотканинній дисплазії відбувається більш інтенсивне посилення 

процесів структурних змін клітинних мембран нирок та перекисного окислення 

ліпідів, яке спричиняє більш швидке прогресування патологічного процесу в 

тканині нирок цих дітей.  

Згідно із даними літератури, маркером гіперпродукції сполучної тканини 

у дітей є показники структурного компоненту сполучної тканини - 

глікозоаміногліканів (ГАГ) у сечі. Враховуючи це, виявлялось доцільним 

визначення рівня екскреції глікозоаміногліканів у добовій сечі дітей раннього 

віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні диспластикозалежної патології 

та без неї в порівнянні з даними контрольної групи. 

Результати визначення екскреції глікозоаміногліканів з добовою сечею у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини і без неї та контрольної групи 

представлені в табл. 5.5. 

Аналіз екскреції глікозоаміногліканів демонструє, що у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом цей показник був достовірно підвищений як за 

середніми значеннями (ГАГ у дітей 1-3 роки – 361,84 ± 52,31 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну ), так і за частотою підвищеного значення (ГАГ у дітей 3 міс.- 6 міс. 
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– 81,9 %; ГАГ у дітей 6-12 міс. – 79,7 %; ГАГ у дітей 1-3 роки – 86,2 %) у всіх 

вікових групах в порівнянні з показниками дітей контрольної групи.  

Таблиця 5.5 – Добова екскреція креатиніну та глікозоаміногліканів з 

сечею у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом в залежності від 

наявності чи відсутності недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 

контрольної групи, (М m) 

Показники 

Групи дітей: 

МСР,  

n = 138 

МСР,  

n = 138 
Здорові,  

n = 40 МСР з 

дисплазією,  

n = 102 

МСР без 

дисплазії,  

n = 36 

M ± m % M ± m % M ± m % M ± m % 

ГАГ, Од. 

ЦПХ/на 1 г 

креатиніну,  

діти 3 – 6 міс. 

282,6± 

38,41 

n = 22 

81,9 

** 

312, 6± 

41, 51 

n = 16 

81, 

4**
#

#
 

 

250,37± 

32,53 

n = 6 

50,0 

** 

155,0± 

145,0 

(до 

300,0) 

2,5 

ГАГ, Од. 

ЦПХ/на 1 г 

креатиніну,  

 діти 6 -12 

міс. 

305,47 ± 

38,45 

n = 51 

79,7 

** 

347,47 ± 

42,45 

n = 35 

86,3 

**
#
 

255,18± 

35,32 

n =16 

69,4 

** 

145,0± 

135,0 

(до 

280,0) 

2,5 

ГАГ, Од. 

ЦПХ/на 1 г 

креатиніну,  

 діти 1-3 роки 

361,84 ± 

52,31 * 

n = 65 

86,2 

** 

402,91 ± 

63,45
#
 

n = 51 

94,1 

**
##

 

237,66 ± 

34,45  

n = 14 

58,3 

** 

136,0± 

126,0 

(до 

262,0) 

2,5 

Примітки: 1. * – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР та контрольної групи 

дітей.  

2. ** – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР та контрольної групи дітей.  

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР без 

дисплазії. 

4. ## – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР з дисплазією та дітей з МСР 

без дисплазії. 

 

Також у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом відмічалась тенденція 

до зростання екскреції глікозоаміногліканів (частоти та середніх значень) з 
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віком, що свідчить про зниження функціональних можливостей гломерулярної 

частини нефронів ниркової тканини у цих дітей за рахунок прогресування 

патології з віком без адекватного лікування. 

Простежується тенденція до зростання екскреції глікозоаміногліканів за 

середніми значеннями в сечі дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в залежності від віку (ГАГ у 

дітей 3- 6 міс. – 312,6± 41,51 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у дітей 6-12 міс. – 

347,47 ± 42,45 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у дітей 1-3 роки – 402,91 ± 63,45 

Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну) чого не спостерігалося у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини (ГАГ у дітей 3- 6 міс. – 250,37± 32,53 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ 

у дітей 6-12 міс. – 255,18± 35,32 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у дітей 1-3 

роки – 237,66 ± 34,45 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну). Це напряму демонструє 

прогресування диспластикозалежної патології з віком та підтверджує те, що 

цей процес є в’ялопротікаючий за рахунок зростання екскреції 

глікозоаміногліканів за середніми значеннями в сечі дітей з віком. Дані 

показники свідчать про те, що генетичні дефекти синтезу колагену дійсно 

приводять до структурних трансформацій фібрил, які ведуть до порушень на 

рівні тканин та органів і призводять до прогресування міхурово-сечовідного 

рефлюксу. 

Отже, проведене дослідження свідчить про наявність тканинної гіпоксії 

паренхіми нирок у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на 

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, на що вказує зниження 

антикристалутворюючої здатності сечі, збільшення екскреції оксалатів і 

зниження екскреції фосфатів та уратів з добовою сечею, і як наслідок 

посилення процесів порушень структурних змін клітинних мембран нирок, що 

супроводжується інтенсифікацією процесів перекисного окиснення ліпідів та 

появою значної екскреції полярних ліпідів у добовій сечі.  

Інтенсивність тканинної гіпоксії та дисфункції проксимальних відділів 

нефронів має пряму залежність від наявності сполучнотканинної дисплазії у 
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дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, про що свідчить зниження 

антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів кальцію (0,28±0,04 ум. од. 

проти 0,17±0,03 ум. од.), зниження екскреції фосфатів (3,1±0,15 ммоль/л проти 

5,24±0,7 ммоль/л) з добовою сечею, а також частота появи протеїнурії (55,9 % 

проти 33,3 %) та кальційурії (56,9 % проти 30,5 %) у сечі практично вдвічі в 

порівнянні з дітьми, в яких проявів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини не виявлено. 

Порушення структурних змін клітинних мембран нирок проявлялося 

підвищенням екскреції продуктів ПОЛ із сечею (0,92±0,17 г/добу проти 

0,62±0,16 г/добу ) та появою полярних ліпідів у сечі (89,2 % проти 61,1 %) 

Це створює умови для більш вираженого і швидкого прогресування 

патологічних змін функціонального стану тканини нирок у більшості 

обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

5.2. Динаміка змін функціонального стану нирок в процесі консервативного 

лікування міхурово-сечовідного рефлюксу, асоційованого з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини у дітей раннього віку  

Для контролю ефективності лікування через 6-8 місяців після проведення 

цистографії дитина повторно госпіталізувалась в стаціонар. Проводилась 

повторна ретроградна цистографія, її результати порівнювались з попередньою 

цистограмою.  

Дітям з міхурово-сечовідним рефлюксом, яким на основі клінічного 

огляду та ультразвукового дослідження з підвищеною увагою до найчастіших 

клініко-морфофункціональних та вісцеральних порушень, котрі 

діагностувалися за критеріями Т. Мілковської-Димитрової та А. Каркашева, 

було встановлено недиференційовану дисплазію сполучної тканини. Даній 

групі дітей до загальноприйнятого, рекомендованого протоколом лікування 

пієлонефриту, на етапі підтримуючої консервативної терапії в періоді повної 

ремісії запального процесу було рекомендовано включити до 
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медикаментозного комплексу препарати для покращення метаболічних 

процесів в паренхімі нирок, а саме вітамін Е 10 % олійний розчин та L-карнітин 

у вікових дозах, тобто метаболічну терапію (базисне лікування + метаболічна 

терапія) [56, 184, 223, 248]. 

З метою порівняння результатів лікування, дітям з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини до 

протокольного лікування включили метаболічну терапію (базисне лікування + 

метаболічна терапія) та порівнювали з даними дітей, які її в силу тих чи інших 

причин, не отримували (базисне лікування). Діти, відповідно, були розділені на 

дві підгрупи. 

Дослідження функціонального стану паренхіми нирок в динаміці 

лікування проводили через 6 місяців після першого обстеження. З метою 

уточнення функціонального стану нирок при міхурово-сечовідному рефлюксі, 

асоційованому з порушенням фібрилогенезу, в динаміці лікування у дітей 

раннього віку визначали показники тканинної гіпоксії ниркового епітелію.  

Показники антикристалутворюючої здатності сечі у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та контрольної групи у динаміці лікування наведені у 

таблиці 5.6. 

Після проведеної терапії, спостерігався ріст показників 

антикристалутворюючої здатності сечі у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини яким до 

протокольного лікування включили метаболічну терапію та дітям котрі не 

отримували додаткової терапії, що вказує на наростання тканинної гіпоксії 

паренхіми нирок при міхурово-сечовідному рефлюксі у більшості обстежених 

дітей в порівнянні із даними здорових дітей. 

Частота зниження маркерів тканинної гіпоксії у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом через півроку зросла, незважаючи на проведену терапію 

та позитивну клінічну динаміку в порівнянні із здоровими дітьми. 
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Таблиця 5.6 – Показники антикристалутворюючої здатності сечі у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та контрольної групи дітей у динаміці лікування (М m) 

Показники 

антикристал-

утворюючої здатності 

сечі до: 

Групи дітей: 

МСР, n = 102 

Здорові,  

n = 40 

(базисне лікування 

+ метаболічна 

терапія),  

n = 52 

(базисне 

лікування),  

n = 50 

M ± m % M ± m % M ± m % 

оксалатів Ca, ум. од,  

до лікування 
0,19±0,04* 100,0 ** 

0,19±0,04 

* 

100,0 

** 0,08± 

0,03 
17,5 

оксалатів Ca, ум. од, 

після лікування 
0,23±0,06* 84,6 **

#
 

0,27± 0,06 

* 

86,0 

**
#
 

фосфатів Ca, ум. од,  

до лікування 

0,28±0,04 

** 
95,1** 

0,28± 0,04 

** 
95,1 ** 

0,05± 

0,01 
10,0 фосфатів Ca, ум. од, 

після  

лікування 

0,18±0,02 

**
#
 

78,8 **
#
 

0,24± 0,04 

** 
82,0 ** 

Трипельфосфатів, ум. 

од., до лікування 

0,16±0,03 

** 
100,0 ** 

0,16± 0,03 

** 

100,0 

** 0,02± 

0,01 
5,0 

Трипельфосфатів, ум. 

од., після лікування 

0,17±0,04 

** 
100,0 ** 

0, 18± 0, 

04 

90,0 

**
#
 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і 

здорових дітей. 

2. ** – вірогідна (р<0,01) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і здорових 

дітей. 

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показників між даними дітей з МСР до і після лікування 

 

При порівнянні обох схем лікування виявлено, що 

антикристалутворююча здатність сечі до фосфатів кальцію достовірно за 

інтенсивністю (0,28±0,04 ум. од. проти 0,18±0,02 ум. од. ) та частотою (95,1 % 

проти 78,8 %) знизилася у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом яким до протокольного лікування включили метаболічну терапію у 

порівнянні з даними дітей які отримували лише протокольне лікування 
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(0,28±0,04 ум. од. проти 0,24±0,04ум. од.) та (95,1 % проти 82,0%). Це свідчить 

про те, що включення до протокольного лікування препаратів з 

антигіпоксантними і антиоксидантними властивостями зменшує рівень 

тканинної гіпоксії паренхіми нирок, за рахунок захисту та окислення 

довголанцюгових жирних кислот в мітохондріях, що в свою чергу призводить 

до посилення утворення АТФ та протидіє утворенню вільних радикалів. Таким 

чином цей процес стимулює метаболізм колагену в нирках. 

Показники антикристалутворюючої здатності сечі у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та контрольної групи дітей у динаміці лікування зображені на рисунку 

5.3 
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Рисунок 5.3 – Показники антикристалутворюючої здатності сечі у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та контрольної групи дітей у динаміці лікування  

 

Результат дослідження показників добової екскреції солей з сечею у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 
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дисплазії сполучної тканини та контрольної групи у динаміці проведеного 

лікування наведений у таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 – Добова екскреція солей з сечею у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у динаміці лікування та контрольної групи (М m) 

Показники добової 

екскреції солей 

Групи дітей: 

МСР, n = 102 

Здорові,  

n = 40 
(базисне лікування + 

метаболічна терапія),  

n = 52 

(базисне лікування),  

n = 50 

M ± m % M ± m % M ± m % 

Оксалатів Ca, 

мкмоль/л, до 

лікування 

38,87± 4,3 ** 78,8 ** 
38,87± 4,3 

** 
80,0 ** 

19,5± 

0,03 
15,0 

Оксалатів Ca, 

мкмоль/л,  

після лікування 

30,26± 5,91 80,8 ** 
35,58± 6,3 

* 
86,0 ** 

Фосфатів Ca, 

ммоль/л, до 

лікування 

3,1± 0,15 **  67,3 ** 
3,1± 0,15 

** 
66,0 ** 

11,5± 

0,04 
7,5 

Фосфатів Ca, 

ммоль/л, після 

лікування 

8,9± 2,3 
#
 51,9 ** 7,4±2,8 42,0 **

#
 

Уратів, ммоль/л, 

до лікування 
2,34± 0,25 ** 63,5 ** 

2,34± 0,25 

** 
62,0 ** 

4,5± 0,1 10,0 
Уратів, ммоль/л, 

після лікування 
2,57± 0,56 ** 50,0 ** 

1,98±0,86 

* 
40,0 **

#
 

Примітки: 1. *– вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і 

здорових дітей. 

2. ** – вірогідна (р<0,01) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і здорових 

дітей. 

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР до та після лікування. 

 

При аналізі отриманих результатів привертає до себе увагу достовірне 

підвищення екскреції оксалатів як за частотою (79,4 %), так і за об’єктивною 
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цифрою (38,87±4,3 мкмоль/л) у дітей основної групи, що вказує на виражені 

процеси тканинної гіпоксії в паренхімі нирок. Через 6 місяців після 

проведеного лікування, екскреція оксалатів з добовою сечею у дітей, котрі 

отримували лише базисне лікування залишилась практично без динаміки за 

середніми цифрами (38,87±4,3 мкмоль/л проти 35,58±6,3 мкмоль/л), що вказує 

на тенденцію до прогресування ознак тканинної гіпоксії паренхіми нирок у цієї 

підгрупи дітей в порівнянні з даними дітей контрольної групи (19,5±0,03 

мкмоль/л). В той час діти з міхурово-сечовідним рефлюксом, котрим до 

базисного лікування включили метаболічну терапію продемонстрували суттєво 

кращий позитивний ефект від отриманого лікування за середніми цифрами 

(38,87±4,3 мкмоль/л проти 30,26±5,9 мкмоль/л) (табл. 5.7). 

Ці показники свідчать про позитивний ефект від проведення 

антигіпоксантної та мембранопротекторної терапії.  

Попри все це утримуються достатньо високі показники (30,26±5,9 

мкмоль/л) підвищеної екскреції оксалатів та частоти (80,8 %) у обстежених 

дітей, та утримується тенденція до прогресування ознак тканинної гіпоксії 

паренхіми нирок незважаючи на позитивну клінічну динаміку та проведення 

антигіпоксантної та мембранопротекторної терапії в порівнянні з даними дітей 

контрольної групи (19,5±0,03мкмоль/л).  

Після проведеного лікування, у обстежених дітей на фоні задовільного 

стану, екскреція фосфатів з сечею мала тенденцію до збільшення у половини 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом у яких зниження екскреції фосфатів 

наростало в динаміці за частотою. Це вказує на ефективність проведеної терапії 

щодо гіпоксичного стану та функціональних можливостей ниркової паренхіми 

за результатами даних показників. 

За показниками екскреції фосфатів підгрупа дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом яким було включено до базисного лікування метаболічну терапію 

показала значно кращий ефект від проведеного лікування за середніми 

показниками (8,9±2,3 ммоль/л проти 7,4±2,8 ммоль/л) в порівнянні з підгрупою 

дітей яка отримувала лише базисне лікування (3,1±0,15 ммоль/л проти 7,4±2,8 
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ммоль/л), за рахунок зниження гіпоксичного стану ниркової паренхіми. 

Результати дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом які додатково до базисного 

лікування отримували метаболічну терапію є найбільш наближеними до 

показників дітей контрольної групи (11,5±0,04 ммоль/л) та свідчать про 

ефективність даної терапії.  

У 63,5 % обстежених дітей в момент верифікації діагнозу відмічалась 

тенденція до зниження екскреції уратів. Після проведення лікування показники 

у дітей, які отримували базисне лікування (2,34±0,25 ммоль/л проти 

1,98±0,86ммоль/л) були нижчими в порівнянні з показниками у дітей, яким в 

комплекс лікування включали метаболічні препарати (2,34±0,25 ммоль/л проти 

2,57±0,56 ммоль/л ). Це вказує на ефективність антигіпоксантної та 

мембранопротекторної терапії щодо функціональних можливостей паренхіми 

нирок. Проте одержані результати достовірно відрізняються від даних дітей 

контрольної групи (4,5± 0,01ммоль/л), що свідчить про подальший вплив 

гіпоксії на стан ниркової паренхіми. Разом з тим, результати дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом, які до протокольного лікування отримували додатково 

метаболічну терапію показали кращу динаміку в порівнянні з дітьми, котрі 

отримували лише протокольне лікування. 

Показники добової екскреції солей з сечею у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

динаміці лікування та контрольної групи зображені на рисунку 5.4. 

В катамнезі проведеного обстеження дітей, які отримували до 

протокольного лікування метаболічну терапію відмічалась позитивна динаміка 

з боку показників екскреції з добовою сечею солей оксалатів кальцію, фосфатів 

кальцію та уратів, а також торпідність до терапії показників 

антикристалутворюючої здатності сечі. Це демонструє, що ознаки тканинної 

гіпоксії у паренхімі нирок в дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в періоді 

ремісії пієлонефриту, які отримували додатково метаболічну терапію до 

протокольного лікування, знижуються під впливом антигіпоксантної та 

мембранопротекторної терапії. 
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Рисунок 5.4 – Показники добової екскреції солей з сечею у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у динаміці лікування та контрольної групи 

 

Проведено оцінку канальцевої реабсорбції, як парціальну функцію 

проксимального відділу нефронів у динаміці лікування, результати 

дослідження подані в табл. 5.8.  

При обстеженні дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини було виявлено дисфункцію 

тубулярного епітелію паренхіми нирок, за допомогою неорганічних фосфатів, 

протеїнурії, амінокислот, редукованих цукрів, глюкози та кальцію. 

В динаміці проведеного лікування дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом, більш виражений позитивний результат від отриманої терапії, за 

частотою зниження неорганічних фосфатів, білку, амінокислот, редукованих 

цукрів, глюкози та кальцію було відмічено у дітей, які до протокольного 

лікування додатково отримували метаболічну терапію (табл. 5.8). 
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Таблиця 5.8 – Частота показників ураження проксимального відділу 

нефронів нирок у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та контрольної групи у 

динаміці лікування  

Показники  

Групи дітей: 

МСР, n = 102 

Здорові,  

n = 40 

(базисне лікування 

+ метаболічна 

терапія),  

n = 52 

(базисне лікування),  

n = 50 

До Після До Після 

Фосфатурія 96,2 ** 71,1** 
##

 96,0** 88,0 ** 10,0 

Гіпераміноацидурія 25,0 * 13,5 26,0** 18,0 * 5,0 

Протеїнурія 55,8 ** 
26,9 

** 
##

 
58,0** 38,0 ** 

#
 2,5 

Кальційурія 

(проба Сулковича) 
57,7 ** 28,8 *

##
 56,0** 38,0 ** 

#
 12,5 

Глюкозурія, (проба 

Гайнеса) 
30,8 ** 5,8 

##
 32,0** 12,0 

#
 2,5 

Редуковані цукри (проба 

Бенедикта) 
38,5 ** 11,5 

##
 38,0** 18,0 * 

#
 2,5 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і 

здорових дітей. 

2. ** – вірогідна (р<0,01) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і здорових 

дітей. 

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР до та після лікування. 

4. ## – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР до та після лікування. 

 

Достовірну різницю частоти зниження появи гіпофосфатурії відмічено у 

дітей з які до протокольного лікування додатково отримували метаболічну 

терапію в порівнянні з дітьми які отримували лише протокольне лікування 

(71,1 % проти 88,0 %) (табл. 5.8).  

У дітей котрим було включено до протокольного лікування метаболічну 

терапію частота гіперамінацидурії (13,5 %), глюкозурії (5,8 %) та редукованих 

цукрів (11,5 %) після отриманого лікування практично не відрізнялася від 
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даних дітей контрольної групи. Слід зазначити, що діти які отримували лише 

протокольне лікування не досягли рівня зниження перелічених показників, що 

свідчить про ефективність вибраної терапії. 

Отримавши переконливі дані про зниження гіпоксичного стану ниркової 

паренхіми за рахунок включення метаболічної терапії до протокольного 

лікування, було доцільним оцінити ефект даної терапії на стан пошкоджених 

мембран клітин ниркового епітелію за показниками продуктів перекисного 

окислення ліпідів, появи полярних ліпідів в добовій сечі та екскреції креатиніну 

у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом. 

Результати дослідження показників стану пошкоджених мембран клітин 

ниркового епітелію (екскреції продуктів перекисного окислення ліпідів 

(малоновий діальдегід, вільні радикали), креатиніну та полярних ліпідів з 

добовою сечею ) в динаміці проведеного лікування у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та контрольної групи представлені в таблиці 5.9. 

В динаміці проведеного лікування у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини яким до 

протокольного лікування було включено метаболічну терапію відмічено 

кращий ефект за середніми показниками екскреції продуктів перекисного 

окислення ліпідів (малоновий діальдегід, вільні радикали) (0,92±0,17 г/добу 

проти 0,3±0,07 г/добу) ніж у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом які 

отримували лише протокольне лікування (0,92±0,17 г/добу проти 0,38±0,08 

г/добу), проте одержані результати достовірно відрізнялися від даних дітей 

контрольної групи (0,09± 0,01 г/добу). Це демонструє пригнічення процесів 

пошкодження мембран клітин ниркового епітелію у дітей, яким було включено 

до базисного лікування антигіпоксантну та мембранопротекторну терапію, за 

рахунок зниження гіпоксії в паренхімі нирок (табл. 5.9). 

Підвищена екскреція полярних ліпідів (уламків мембранних клітин) до 

лікування відмічалася у 89,2 % дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини.  
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Таблиця 5.9 – Стан мембран клітин ниркового епітелію у дітей раннього 

віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та контрольної групи дітей у динаміці лікування, (М  m)  

Показники: 

Групи дітей: 

МСР, n = 102 

 
Здорові, 

n = 40 
(базисне лікування 

+ метаболічна 

терапія), n = 52 

(базисне лікування),  

n = 50 

M ± m % M ± m % M ± m % 

Продукти ПОЛ 

в сечі, г/добу, 

до лікування 

0,92± 0,17 

** 

100,0 

** 
0,92± 0,17 ** 

100,0 

** 

0,09± 

0,01 
10,0 

Продукти ПОЛ 

в сечі, г/добу 

після лікування  

0,3± 0,07 
##

 100,0 0,38± 0,08 
#
 100,0   

Креатинін, г/л, 

до лікування 
0,25±0,08 65,4** 0,25±0,08 66,0** 

1,25± 

0,75 
2,5 

Креатинін, г/л, 

після лікування 
0,31±0,09 51,9** 0,27±0,06 62,0**   

Полярні ліпіди в сечі, частота % 

- від’ємні, до 

лікування 
11,5 ** 10,0 ** 87,5 

- слабо 

позитив., до 

лікування 

34,6 * 34,0 * 12,5 

максимал., до 

лікування 
55,8 ** 54,0 ** 0,0 

- від’ємні, після 

лікування 
44,2 

##
 24,0  

слабо позитив., 

після лікування 
34,6 46,0  

максимал., 

після лікування 
21,2 

##
 30,0 

#
  

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і 

здорових дітей. 

2. ** – вірогідна (р<0,01) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і здорових 

дітей. 

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР до та після лікування. 

4. ## – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР до та після лікування.  
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Дослідження екскреції полярних ліпідів у добовій сечі в динаміці 

лікування показало значимий позитивний ефект від проведеної включеної 

метаболічної терапії у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом (55,6 % проти 

76,0 % ) в порівнянні з тими дітьми, які отримували лише протокольну терапію. 

Це демонструє сповільнення процесів пошкодження мембран клітин ниркового 

епітелію та відновлення ниркового епітелію за рахунок зниження гіпоксії в 

паренхімі нирки (табл. 5.9). Однак після проведеної терапії одержані результати 

відрізняються від даних дітей контрольної групи (21,0%). 

Також з отриманих показників видно, що зросла частка дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом із від’ємними результатами екскреції полярних ліпідів у 

добовій сечі (44,4 % проти 24,0 %), а також стала рідше зустрічатись 

максимальна екскреція полярних ліпідів у добовій сечі (21,0 % проти 30,0 %), 

котрі до протокольного лікування додатково отримували метаболічну терапію 

(табл. 5.9). 

Після проведеної терапії відмічено незначну позитивну динаміку за 

рівнем зниження середніх значень та частотою креатиніну у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом. Проте при порівнянні обох схем лікування зауважено, 

що показники дітей котрі отримували до протокольного лікування включену 

метаболічну терапію продемонстрували кращі результати в порівнянні з 

показниками дітей з котрі отримували лише протокольну терапію як за 

середніми значеннями (0,31±0,09 г/л проти 0,27±0,06 г/л), так і за частотою 

(51,9 % проти 62,0 %), що може свідчити про те, що рекомендована терапія 

здатна загальмувати процеси пошкодження мембран клітин ниркового епітелію 

у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини (табл. 5.9).  

Разом з тим при порівнянні отриманих результатів із даними дітей 

контрольної групи за частотою (2,5 %) та середніми значеннями (1,25±0,75 г/л) 

зрозуміло, що процес пошкодження мембран клітин ниркового епітелію є 

незворотній. 

Окрім того, неможливо залишити поза увагою результати вивчення 
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показників глікозаміногліканів, основного компонента нефіброзного матриксу 

сполучної тканини, за яким судять про катаболізм міжклітинної речовини, у 

добовій сечі дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в динаміці проведеного 

лікування, котрі представлені в табл. 5.10. 

Таблиця 5.10 – Показники добової екскреції глікозоаміногліканів у сечі 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини та контрольної групи у динаміці лікування, (М  m)  

Показники 

Групи дітей: 

МСР, n = 102 

Здорові,  

n = 40 
(базисне лікування 

+ метаболічна 

терапія), n = 52 

(базисне 

лікування), n = 50 

M ± m % M ± m % M ± m % 

Г
А

Г
и

, 
О

д
. 
Ц

П
Х

/н
а 

1
 г

 к
р
еа

ти
н

ін
у
 діти 3 – 6 міс., 

до лікування 

312,6± 

41,51 
80,8** 

312,6± 

41,51 
82,0** 155,0± 

145,0 

(до 

300,0) 

2,5 
діти 3 – 6 міс., 

після лікування 

192,24± 

49,8 

40,4 

**
##

 

240,52± 

67,14 
58,0**

##
 

діти 6 -12 міс., 

до лікування 

347,47 ± 

42,45 
86,5 ** 

347,47 ± 

42,45 
86,0** 145,0± 

135,0 

(до 

280,0) 

2,5 
діти 6 -12 міс., 

після лікування 

268,64± 

76,5 

55,8 

**
##

 

296,18± 

65,71 
68,0**

#
 

діти 1 -3 роки, 

до лікування 

402,91 ± 

63,45 
94,2 ** 

402,91 ± 

63,45 
94,0** 136,0± 

126,0 

(до 

262,0) 

2,5 
діти 1 -3 роки, 

після лікування 

348,61± 

72,63 

69,2 

**
##

 

376,82± 

54,29 
86, 0** 

Примітки: 1. * – вірогідна (р<0,05) різниця показників між даними дітей з МСР до, після лікування і 

здорових дітей. 

2. ** – вірогідна (р<0,01) різниця показників між даними дітей з МСР та ПН до, після лікування і 

здорових дітей. 

3. # – вірогідна (p <0,05) різниця показника між даними дітей з МСР до та після лікування. 

4. ## – вірогідна (p <0,01) різниця показника між даними дітей з МСР до та після лікування. 

 

Підвищена екскреція глікозаміногліканів, з тенденцією до зростання 

частоти та середніх значень з віком у дітей з МСР на фоні НДСТ свідчить про 

зниження функціональних можливостей гломерулярної частини нефронів 



146 

 

ниркової тканини та порушеного синтезу сполучної тканини у цих дітей за 

рахунок прогресування патології з віком.  

В катамнезі обстеження кращий ефект від проведеного лікування 

продемонстрували діти, які до протокольного лікування додатково отримували 

метаболічну терапію, як за середніми значеннями (ГАГ у дітей 3- 6 міс. – 

192,24± 49,8 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну проти 240,52± 67,14 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну; ГАГ у дітей 6-12 міс. – 268,64± 76,5 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну 

проти 296,18± 65,71 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у дітей 1-3 роки – 

348,61±72,63 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну проти 376,82±54,29 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну), так і за частотою (ГАГ у дітей 3- 6 міс. – 40,4 % проти 58,0 %; ГАГ 

у дітей 6-12 міс. – 55,8 % проти 68,0 %; ГАГ у дітей 1-3 роки – 69,2 % проти 

86,0 %), ніж діти котрі отримували лише протокольне лікування, у всіх вікових 

категоріях. Отримані результати чітко демонструють кращий ефект від 

проведеної терапії у дітей, яким до протокольного лікування включали 

метаболічні препарати, за рахунок покращення катаболізму міжклітинної 

речовини.  

Отже, проведене дослідження показників функціонального стану 

паренхіми нирок у дітей з МСР, асоційованого з НДСТ після проведеного 

лікування, в періоді повної ремісії запального стану нирок, продемонструвало 

позитивний ефект від включеної до протокольного лікування метаболічної 

терапії. Проведені у катамнезі дослідження показали позитивний вплив 

метаболічної терапії щодо екскреції оксалатів, фосфатів та уратів з добовою 

сечею, функціонального стану тубулярних відділів нефронів у дітей, котрим 

було включено до протокольної терапії метаболічну корекцію.  

Зниження рівня екскреції перекисного окислення ліпідів, креатиніну та 

полярних ліпідів з добовою сечею достовірно спостерігалося у дітей, яким було 

включено до протокольного лікування антигіпоксантну та 

мембранопротекторну терапію, що свідчить про пригнічення процесів 

пошкодження мембран клітин ниркового епітелію, за рахунок зниження 

гіпоксії в паренхімі нирок.  
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Виражена позитивна динаміка показників неорганічних фосфатів, білку, 

амінокислот, редукованих цукрів, глюкози та кальцію, на фоні включеної 

метаболічної терапії вказує на відновлення функціонального стану тубулярного 

відділу нефронів у цих дітей.  

У дітей, котрим до протокольного лікування включили метаболічну 

терапію, отримано позитивний ефект впливу метаболічної терапії на 

функціональний стан ниркової паренхіми, який підтверджується зниженням 

рівня глікозоаміногліканів у добовій сечі, як одного з маркерів катаболізму 

міжклітинної речовини. Це демонструє кращий ефект від запропонованої 

додаткової терапії для покращення катаболізму міжклітинної речовини.  

Дане дослідження підтверджує, що показники екскреції оксипроліну та 

глікозоаміногліканів з добовою сечею можна використовувати як додаткові 

маркери сполучнотканинної дисплазії. Маркером пошкодження мембран клітин 

ниркового епітелію може слугувати екскреція полярних ліпідів, а показники 

антикристалоутворюючої здатності сечі до фосфатів кальцію та екскрецію 

фосфатів з сечею, протеїнурії та кальційурії для оцінки функціонального стану 

ниркової паренхіми у дітей раннього віку з МСР, асоційованим з НДСТ. Також 

дані показники є маркерами для контролю за ефективністю лікування, яке 

скероване на зменшення тканинної гіпоксії та мембранопротекції.  

Згідно отриманих результатів проведеного дослідження можна рекомен-

дувати включення запропонованої метаболічної терапії в комплекс консер-

вативного лікуваня міхурово-сечовідного рефлюксу, асоційованого з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини у дітей раннього віку. 

Разом з тим, дана метаболічна терапія спрямована на здатність покращити стан 

колагену, що в подальшому може зменшити прогресування диспластико-

залежної патології органів сечовидільної системи та підвищити якість життя.  

 

Основні результати наукового дослідження, викладені у даному розділі, 

оприлюднені у публікаціях [79, 135, 150, 152, 153, 154, 185, 235, 236, 237, 238, 

239]. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Проблема вродженої та спадкової патології органів сечовидільної 

системи серед дітей раннього віку упродовж останнього десятиріччя в Україні 

залишається актуальною, незважаючи на успіхи, які досягнуті у розвитку 

методів діагностики та лікування даних проблем. 

Згідно даних «Щорічної доповіді про стан здоров’я населення, санітарно-

епідеміологічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я 

України за 2015 рік» за результатами ДУ «Український Інститут Стратегічних 

Досліджень МОЗ України» щорічно в Україні народжується близько 10 тис. 

дітей з природженими вадами розвитку і спадковими захворюваннями.  

Протягом останніх п’яти років відмічається динаміка в бік збільшення 

захворюваності дітей першого року життя з приводу природжених вад розвитку 

(з 44,3 до 45,9 на 1 тис. дітей відповідного віку), що зумовлено високою 

цифрою поширеності хвороб органів сечовидільної системи (33,91 на 1 тис. 

дітей відповідного віку) [68, 142, 202, 205]. 

В структурі захворюваності природжені вади розвитку займають 3,2 %, а 

частка природжених вад розвитку органів сечовидільної системи коливається 

від 26,0 % до 35,0 % [43, 83, 84, 141]. 

Природжені вади розвитку органів сечовидільної системи складають 

9,3 % -24,0 % від усіх пренатально діагностованих вад розвитку, що в той же 

час є однією з основних причин хронічної хвороби нирок у 40,0 % - 50,0 % 

випадків по всьому світі. [11, 43, 225]. До 30,0 % генів асоціюється з 

фенотипами природжених вад розвитку [40, 95, 141, 205]. В Україні близько 17 

тис. дітей щорічно вперше стають інвалідами дитинства, що складає 2,0 % - 2,1 

% дитячого населення. Серед них 1,8 % дітей знаходиться на обліку з 

природженими вадами розвитку органів сечовидільної системи та отримують 

соціальну допомогу. 

З поміж природжених вад розвитку органів сечовидільної системи значну 

частку складає міхурово-сечовідний рефлюкс, який діагностується в 1,0%-2,0% 
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дитячого населення, а у дітей з інфекціями органів сечовидільної системи його 

частота сягає до 70,0 % [202]. Міхурово-сечовідний рефлюкс зумовлений 

порушенням замикального механізму міхурово-сечовідного сегмента сечових 

шляхів, внаслідок чого певна кількість сечі, що транспортується по сечоводу в 

сечовий міхур, під впливом внутрішньоміхурового тиску постійно або 

періодично повертається у верхні сечові шляхи в напрямку нирки. 

При тривалому існуванні міхурово-сечовідного рефлюксу, коли настає 

функціональна декомпенсація сечоводу, останній не в змозі повністю 

випорожнитися від сечі. Явища уростазу поступово поширюються на чашково-

мискову систему, викликають підвищення внутрішньониркового тиску, 

призводять до розвитку дилатації сечоводу й порожнинної системи нирки, що 

створює сприятливі умови для виникнення й прогресування мікробно-

запального процесу. 

Фоном для формування та прогресування різноманітних природжених вад 

розвитку є мікро аномалії внутрішніх органів, що ведуть до приєднання 

інфекційно-запальної патології з тенденцією до її затяжного перебігу та 

хронізації. Кількість мікро аномалій з боку різних органів та систем 

збільшується в залежності від особливостей будови сполучної тканини. Ці 

зміни проявляються комплексом фенотипових ознак і трактуються як 

недиференційована дисплазія сполучної тканини [104, 114, 176, 214, 227, ]. 

Сполучна тканина – це тканина внутрішнього середовища організму, яка 

становить близько 50 % маси тіла та складається з колагенових, еластичних і 

ретикулярних волокон, які є складовою частиною всіх органів та систем. 

Основною складовою частиною сполучної тканини є колаген, який надає їй 

універсальності завдяки своїм властивостям. 

Кількість моногенних дефектів сполучної тканини є доволі незначна в 

порівнянні із значно поширенішими недиференційованими дисплазіями 

сполучної тканини. Недиференційовані дисплазії сполучної тканини можуть 

бути не тільки генетично детермінованими, а й розвиватися внаслідок різних 

мутагенних впливів умов зовнішнього середовища [3, 35]. 
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Практикуючому лікарю у своїй повсякденній діяльності досить часто 

доводиться стикатися з недиференційованими формами дисплазії сполучної 

тканини, які становлять велику гетерогенну групу полігенно-мультифакторної 

природи, що проявляються поліморфізмом клінічної картини, на відміну від 

захворювань сполучної тканини, в основі яких лежать генні дефекти з певним 

типом успадкування. За даними Кадуриної Т.І., Земцовского Е.В. та інших 

дослідників [104, 114, 115, 176, 177, 178 ], протягом останніх років відмічається 

тенденція до збільшення числа дітей із соматичними захворюваннями, які 

асоційовані з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, що викликає 

формування диспластикозалежної патології та в свою чергу додатково обтяжує 

перебіг захворювань у дитини. 

Згідно даних Фролової Т. В. та Охапкіної О. В. [253] частота виявлення 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини коливається від 26,0 % до  

80,0 % залежно від віку, місця проживання, расової належності та інших 

факторів. Однак, Земцовский Е.В. [176, 178] надає данні про те, що різні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини проявляються у дітей 

шкільного віку від 74,0 до 85,0%. Разом з тим, Нечаева Г.І. [183, 189, 260] у 

своїх працях демонструє поширеність окремих ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у дітей шкільного віку в залежності від статі, тобто 

відсоток хлопчиків із наявністю недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини становить у середньому 20,0 %, а дівчаток – 43,0 %. 

Найважливішими складовими діагностики недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини є зовнішні і внутрішні фенотипові ознаки, які оцінюються за 

допомогою критерій Т. Мілковської-Димитрової і А. Каркашева [167]. При 

обстеженні хворого, з проявами недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, необхідно зважати не лише на кількість фенотипових ознак, але й 

ступінь їх вираженості та клінічну значущість.  

Наявність 5-ти і більше фенотипових ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини спостерігається у 39,0 % дітей із захворюваннями 

сечовидільної системи, а у випадку додатково обтяженого сімейного анамнезу 
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патологією органів сечовидільної системи з високою стигматизацією, 90,0 % 

дітей будуть мати патологію нирок [109, 110, 112]. 

Виявлені прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом додатково обтяжують перебіг 

захворювання, за рахунок посилення порушення процесів уродинаміки, які в 

свою чергу ведуть до розвитку вторинних ускладнень у вигляді рецидивуючих 

перебігів інфекцій сечовивідних шляхів, що в кінцевому результаті призводить 

до порушення функціонального стану паренхіми нирок та розвитку хронічної 

хвороби нирок. 

У дітей раннього віку в яких діагностовано міхурово-сечовідний рефлюкс 

на фоні ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини провідним 

патогенетичним фактором в порушенні функції паренхіми нирок є гіпоксія, яка 

викликана як гемодинамічними порушеннями, що виявляються при нирковій 

дисплазії, так і порушеннями тканинного дихання при недиференційованій 

дисплазії сполучної тканини. В свою чергу гіпоксія паренхіми нирок активує 

каскад взаємопов’язаних між собою процесів неферментативного 

вільнорадикального окислення та пероксидного окислення ліпідів, що 

супроводжується зміною конформації ліпідів і призводить до вторинного 

порушення структурних і функціональних властивостей біологічних мембран, 

підвищення їх лабільності та проникності, розбалансування 

мембранолокалізованих ферментних систем та порушення в системі дихального 

ланцюга мітохондрій. 

Кадурина Т.І., Нечаева Г.І. та ряд інших науковців [114-120, 179, 183,203, 

260] відмічають резистентність до стандартної терапії, рецидивуючий перебіг 

та раннє зниження функцій нирок серед хворих на пієлонефрит на фоні 

недостатності сполучної тканини. Разом з тим, достатньо важливим було б 

проведення обстеження дітей із поєднанням пієлонефриту на фоні 

природжених вад розвитку органів сечовидільної системи, а саме міхурово-

сечовідного рефлюксу та фенотиповими ознаками недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини. 
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Тому, одним із найважливіших завдань сучасної педіатрії є встановлення 

точних та малоінвазивних методів обстеження недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, які ґрунтуються не лише на основі фенотипових ознак, а й 

на підставі біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів. Це дозволить 

вчасно виявити дефекти сполучної тканини у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом, встановити ступінь порушення функціонального стану 

паренхіми нирки, своєчасно розпочати профілактику гіпоксичного стану в 

нирках та покращити метаболічні процеси в сполучній тканині. 

Отже, це вимагає активного обстеження дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом із виявленням в них недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини для своєчасного і найбільш раннього встановлення 

порушень функціонального стану паренхіми нирок та прийняття адекватних та 

ефективних заходів з метою попередження і прогресування хронічної хвороби 

нирок. 

Таким чином, своєчасне виявлення недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дітей раннього віку при пієлонефриті, що розвинувся на 

фоні міхурово-сечовідного рефлюксу, за допомогою біохімічних та 

молекулярно-генетичних маркерів, дозволить якнайшвидше діагностувати 

гіпоксію в паренхімі нирок та провести найбільш раціональне лікування, яке 

включатиме заходи, спрямовані на покращення метаболічних процесів 

сполучної тканини та ранньої корекції гіпоксичного стану, що матиме 

виражений позитивний медико-соціальний ефект та дозволять суттєво знизити 

долю диспластикозалежної патології у загальній структурі дитячої 

захворюваності та інвалідності. 

Метою нашого дослідження було удосконалення ранньої діагностики 

порушень функціонального стану нирок та корекція виявлених метаболічних 

змін у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, асоційованим з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини шляхом встановлення 

показників функції проксимального відділу канальцевого апарату, структурних 

змін клітинних мембран нирок, метаболітів сполучної тканини та молекулярно-
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генетичних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини.  

Для реалізації поставленої мети та задач був проведений наступний обсяг 

досліджень: обстежено 138 дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом, які проходили стаціонарне обстеження та лікування в ІІ дитячому 

відділенні „Матері та дитини” та I хірургічному відділенні Львівської обласної 

дитячої клінічної лікарні (ЛОДКЛ) «Охматдит» протягом 2013 - 2017 років. Вік 

обстежуваних дітей знаходився в діапазоні від 3-х місяців до 3-х років. 

Обстежуваних дітей було розподілено на дві групи дослідження: І група 

(основна) - діти раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини – 102 дитини (І-МСР з 

дисплазією); ІІ група (порівняння) - діти з міхурово-сечовідним рефлюксом без 

ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини – 36 дітей (ІІ-МСР без 

дисплазії).  

Результати дослідження дітей обох груп порівнювали з результатами 

обстеження 40 практично здорових дітей, репрезентативних за віком, які 

поступали в хірургічні відділення Львівської обласної дитячої клінічної лікарні 

для усунення незначних природжених аномалій розвитку – пахова кила, 

пупкова кила, гемангіоми – група (Здорові).  

З метою порівняння результатів молекулярно-генетичного дослідження 

дітей основної групи, було проведено обстеження 42 дітей 

загальнопопуляційної групи контролю. 

Всім дітям, проводилось комплексне, згідно протоколів обстеження та 

лікування, загальноприйнятяте у дитячій нефрології та педіатрії обстеження, а 

також ряд спеціальних біохімічних досліджень (визначення парціальних 

функцій нефронів за результатами показників антикристалоутворюючої 

здатності сечі та екскреції солей з сечею і рівнем екскреції неорганічних 

фосфатів, протеїнурії, амінокислот, редукованих цукрів – мальтози, сахарози, 

фруктози (за пробою Бенедикта) та глюкози (за пробою Гайнеса), кальцію (за 

пробою Сулковича), структурних змін клітинних мембран нирок (екскреції 

креатиніну, продуктів перекисного окислення ліпідів та полярних ліпідів з 
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сечею) та метаболітів сполучної тканини (екскреції оксипроліну і 

глікозоаміногліканів з сечею)). 49 дітям раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини було 

проведено молекулярно-генетичні дослідження (визначення поліморфізму гену 

колагену IV типу (COL4A1) та частоти поліморфних локусів генів схильності 

GSTM1 і GSTT1). 

З метою виявлення фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини всім дітям було проведено клінічний огляд та ультразвукове 

дослідження з акцентом на найчастіші клініко-морфофункціональні та 

вісцеральні порушення, що характерні для недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, які діагностувалися за критеріями Т. Мілковської-

Димитрової та А. Каркашева [167]. 

Аналіз одержаних даних показав, що у групі дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом у порівнянні з даними дітей контрольної групи фенотипічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини фіксувались достовірно 

частіше, зокрема найбільш значущими виявилися порушення органів зору 

(блакитні склери, дегенеративні зміни очного дна) – у 79,7 % обстежених дітей 

(в контрольній групі дітей – 2,5 %), з боку шкіри (ніжна, витончення 

підшкірного шару, формування псевдо пухлинних утворень, в’ялість, 

підвищена еластичність, геморагічні прояви) та порушення шлунково-

кишкового тракту (функціональні розлади жовчовивідних шляхів, 

функціональні та анатомічні дефекти жовчного міхура, мегаколон, 

доліхосигма) у 73,9 % обстежених дітей відповідно (в контрольній групі дітей – 

7,5 % та 5,0 % відповідно), відхилення у фізичному розвитку (дефіцит маси 

тіла) відмічалися у 75,4 % обстежених дітей (в контрольній групі дітей – 5,0 %). 

Зміни вушних раковин (м’які, відвисла мочка, збільшені у розмірах) 

відмічалися у 35,5 % обстежених дітей (в контрольній групі дітей – 2,5 %), 

зміни волосся (тонке, крихке, тускле, ділянки алопеції або гіпотрихозу) – в 

33,33 % (в контрольній групі дітей – 0,0 %), нігтів (крихкі, розщеплюються на 

пластинки, з ділянками вогнищевої аплазії, лейконіхія) – 24,6 % (в контрольній 
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групі дітей – 2,5 %), м’язова система (аплазія, атрофія; діастаз м’язів черевної 

стінки; грижові випинання; гіпотонія м’язів; атонія; збільшення обсягу 

пасивних рухів) – 21,0 % (в контрольній групі дітей – 2,5 %), скелетні аномалії 

(подовження та витончення кінцівок; деформації грудної клітки, хребта, 

кінцівок; різні кістково-хрящові дисплазії, плоскостопість; гіпермобільність 

суглобів, деформація та викривлення кінцівок, деформація стоп) – в 7,24 % 

дітей (в контрольній групі дітей – 2,5 %), серцево-судинна система (пролапси 

клапанів, хибні хорди) та нервова система (вегетосудинна дистонія, вроджені 

мальформації судин головного мозку, гемікранія, енурез, міатонічний синдром) 

– в 6,5 % обстежених дітей відповідно (в контрольній групі дітей – 2,5 %). 

Для встановлення діагнозу дисплазії сполучної тканини, за даними 

науковців, діагностичним рівнем вважається наявність 3 - 4-х стигм 

дизембріогенезу [143, 168, 227]. Взявши за основу дану кількість стигм 

дизембріогенезу, тоді виражені фенотипічні ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини були у 73,9 % дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом і лише в 5,0 % дітей з групи контролю, що відрізняється в 15 разів. 

Одержані результати дають змогу стверджувати, що у 2/3 дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом виявлено ознаки недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини. 

Виражена різниця даних проявів частоти фенотипічних ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у основній групі дітей в 

порівнянні з контрольною групою, спонукала до підтвердження наявності 

дисфункції сполучної тканини за допомогою визначення біохімічного маркеру 

синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини – вмісту 

оксипроліну в добовій сечі. 

Позитивний тест на оксипролін у сечі був діагностований у 78,3 % 

обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом та лише у 5,0 % дітей 

контрольної групи. Потрібно зазначити, що у всіх (100,0 %) обстежених дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом, в яких було виявлено фенотипічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини відмічається підвищена 
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екскреція оксипроліну з сечею та лише у 16,7 % дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. 

Одержані результати свідчать про важливе значення недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу в 

дітей.  

Беручи до уваги отримані дані виявилось доцільним порівняти 

фенотипічні ознаки та ультразвукові дані, що характерні для 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей основної групи та 

групи порівняння. 

При порівнянні даних дітей відмічено, що фенотипічні та клінічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини достовірно частіше 

зустрічалися у дітей основної групи. У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

та проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини найбільш 

вираженими клініко-морфофункціональними та вісцеральними порушеннями, 

що характерні для недиференційованої дисплазії сполучної тканини були зміни 

з боку: органів зору – 97,1 % проти 30,6 % у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини, 

відхилення у фізичному розвитку – 93,1 % проти 25,0 %, порушення шлунково-

кишкового тракту – 94,1 % проти 16,7 %, шкіри – 92,2 % проти 22,2 %, вушних 

раковин – 42,2 % проти 16,7 %, волосся – 41,2 % проти 11,1 %, м’язової 

системи – 25,5 % проти 8,3 %, скелетних аномалій – 7,8 % проти 5,6 %, 

серцево-судинної системи та нервової системи – 6,9 % проти 5,6 % дітей 

відповідно. Одержані результати чітко вказують на взаємозв’язок міхурово-

сечовідний рефлюксу із недиференційованою дисплазією сполучної тканини. 

Майже половину (47,1 %) обстежених, становили діти від 1-го до 3-х 

років, 37,0 % дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом було у віці від 6-х до 12-

ти місяців та 15,9 % дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом - менше 6-и 

місяців. Це вказує на пізню діагностику міхурово-сечовідного рефлюксу. 

Слід звернути увагу, що в групі дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 
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на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини переважну кількість 

(50,0 %) складали більш старші діти від 1-го до 3-х років, а діти від 6-и до 12-и 

місяців склали 34,3 %. Це вказує на більш латентний перебіг міхурово-

сечовідного рефлюксу на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Очевидно, що пізно діагностований міхурово-сечовідний рефлюкс у 

дітей після року є наслідком приєднання запального процесу нирок, а пізня 

діагностика міхурово-сечовідного рефлюкс на пряму залежить від наявності 

дисплазії сполучної тканини, яка прогресує з віком та стає підґрунтям для 

неконтрольованого збільшення частоти захворювань. 

Проведений аналіз розподілу за віком вказує на коректність порівняння 

даних у дітей обраних груп, оскільки за віком діти всіх груп мало відрізнялись 

між собою. 

У дівчаток міхурово-сечовідний рефлюкс частіше відмічався в порівнянні 

з хлопчиками (60,9 % проти 39,1 %), що відповідає даним літератури. 

У 70 (50,7 %) дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом спостерігалась 

комбінована вада органів сечовивідної системи, тобто міхурово-сечовідний 

рефлюкс відмічався на фоні: однобічного або двобічного повного подвоєння 

нирки у 22 дітей (15,9 %), однобічного або двобічного неповного подвоєння 

нирки у 9 дітей (6,5 %), у 34 дітей однобічної або двобічні вродженої 

пієлоектазії (24,6 %), у 3 дітей із ротацією нирки (2,2 %), 1 дитини з агенезією 

однієї нирки (0,7 %) та 1 - з інтрапаренхіматозною кістою нирки (0,7 %). 

У 74,2 % обстежених дітей був діагностований однобічний міхурово-

сечовідний рефлюкс тау 73,5 % дітей – двобічний міхурово-сечовідний 

рефлюкс, асоційований з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. 

У дітей, в яких міхурово-сечовідний рефлюкс поєднувався з повним одно- 

або двобічним подвоєнням нирок, ознаки недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини діагностувалися з частотою 86,4 %.  

При неповному одно- або двобічному подвоєнні нирок та одно- або 

двобічній вродженій пієлоектазії міхурово-сечовідний рефлюкс на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини встановлювався у 77,8 % та 
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70,6 % дітей відповідно, що практично втричі більше від даних дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини (22,2 % та 29,4 %).  

Отже, з одержаних результатів випливає, що ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини виявлялися в переважної більшості обстежених 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в поєднанні з комбінованими 

природженими вадами розвитку органів сечовидільної системи, що 

підтверджує зв’язок природжених вад розвитку нирок із сполучнотканинною 

дисплазією. 

Аналіз скарг батьків обстежених дітей показав, що частота виявлених 

скарг у батьків дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини достовірно частіше 

діагностувалась у порівнянні з частотою скарг батьків дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини: зниження маси тіла (93,1 % проти 25,0 %), болі в животі (33,4 % проти 

13,9 %) та утруднене сечовипускання (6,9 %). 

При аналізі даних клінічного огляду обстежених дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом привернула увагу наявність супутніх природжених вад, 

а саме серця, які спостерігали лише у дітей основної групи. Одержані 

результати відповідають внутрішнім фенотипічним ознакам 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та співпадають з 

твердженнями Земцовского Е.В. та Гаврилової В.А. [85, 104, 178] про 

взаємозв’язок патології серця із захворюваннями сечовивідної системи у дітей в 

яких виявлено прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини при 

УЗД нирок незначно частіше діагностувалися ознаки запального процесу    

(87,3 % проти 77,8 %), збільшення розмірів нирок (44,1 % проти 30,6 %) та 

наявність одно- або двобічних пієлоектазій (70,6 % проти 66,7 %). 
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Аналіз даних про наявність професійних шкідливостей та шкідливих 

звичок батьків обстежених дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

продемонстрував значний вплив шкідливих звичок (вживання алкоголю та 

тютюнопаління – 21,0 %), контакт з промисловим пилом – 15,2 % та робота 

вагітних на комп’ютері – 14,5%. 

При порівнянні результатів впливу професійних шкідливостей та 

шкідливих звичок батьків, у формуванні диспластикозалежної патології, дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини з даними дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини було виявлено 

різницю між одержаними показниками даних груп (89,2 % проти 63,9 %). В 

основному це був вплив роботи вагітної з комп’ютером (17,6 %). 

Цей факт говорить на користь значного тератогенного впливу 

професійних шкідливостей на плід, що розвивається, який в кінцевому привів 

до формування вади розвитку органів сечовидільної системи. 

Проаналізувавши певні несприятливі анте- та постнатальні фактори, які є 

одними з чинників ризику формування патології органів сечовидільної системи 

у обстежуваних дітей було виявлено, що значимими для формування міхурово-

сечовідного рефлюксу у плода були гестоз І половини вагітності (49,3 %), 

обтяжений генеалогічний анамнез матері за нефропатіями (40,6 %), загроза 

викидню під час вагітності (31,2 %) та нефропатія вагітних – у 24,6 % 

обстежених дітей.  

Високий відсоток дітей із обтяженим сімейним анамнезом, за патологією 

нирок, вказує на досить високу значущість спадкових факторів у формуванні 

міхурово-сечовідного рефлюксу. Можна зробити припущення, що наявність 

міхурово-сечовідного рефлюксу у дитини є результатом адитивної дії як 

спадкових, так і тератогенних впливів на ембріон.  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини при аналізі несприятливих анте- та постнатальних 

факторів, які впливають на ембріогенез та знижують захисні сили організму в 
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постнатальному періоді, достовірно частіше ніж у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

відмічався обтяжений генеалогічний анамнез матері за нефропатіями (46,1 % 

проти 25,0 %) та гестоз І половини вагітності (57,8 % проти 25,0 %).  

Отже, вплив шкідливих звичок та тератогенних факторів батьків 

обстежуваних дітей, а також дія несприятливих анте- та постнатальних 

факторів є одним з провідних чинників на розвиток формування міхурово-

сечовідного рефлюксу та недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

дітей та потребує урахування, з метою прогнозування виникнення даних 

патологій у інших дітей в родинах пробанда. 

З метою з'ясування факторів, які можуть призводити до формування 

міхурово-сечовідного рефлюксу, асоційованого з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини у дітей раннього віку, було проаналізовано 

генеалогічний анамнез 138 сімей. Всього зібрано дані про 1683 родича І–ІІ–ІІІ 

ступеню спорідненості. Порівнювалися одержані результати з даними 40 сімей 

дітей загальнопопуляційної групи контролю, що склало 745 родичів І-ІІ-ІІІ 

ступеню спорідненості, які були відібрані методом випадкової вибірки.  

Проаналізувавши родичів, які мали фенотипічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в сім'ях дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом, було виявлено, що фенотипічні ознаки 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини зустрічались достовірно 

частіше у родичів І ст. спорідненості (6,9 % проти 2,0 % дітей 

загальнопопуляційній групі контролю). В кожній родині була можливість 

оглянути тільки родичів І ступеня спорідності. У загальнопопуляційній групі 

контролю, в зв’язку з неможливістю оглянути особисто родичів, можливими 

проявами міхурово-сечовідного рефлюксу вважалась наявність у члена сім'ї 

будь-якої природженої вади розвитку органів сечовидільної системи. 

Проаналізувавши частоту фенотипічних ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у родичів І ступеня спорідненості дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом в залежності від ознак недиференційованої 
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дисплазії сполучної тканини у пробанда відмічено, що у родичів І ст. 

спорідненості дітей з патологією нирок фенотипічні ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини визначались достовірно частіше, ніж в родичів 

дітей загальнопопуляційної групи контролю (7,6 % проти 2,0 %). 

Оцінку генетичної компоненти у формуванні самої недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини в сім'ях обстежених дітей було проведено за 

моделлю G. Edward’s та G. Smіth [15, 16, 45]. Частка спадковості у формуванні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в сім’ях дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом за моделлю G. Edward’s складає = (6,9·100) : 14,1 % = 

48,93 %. Тобто за моделлю G. Edward’s саме недиференційована дисплазія 

сполучної тканини відіграє визначальну роль (48,93 %) у формуванні міхурово-

сечовідного рефлюксу в дітей раннього віку. 

Доволі актуальними та важливими на сьогоднішній день є молекулярно-

генетичні методи дослідження ймовірних маркерів недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку. 

Одним із потенційних генів схильності для міхурово-сечовідного 

рефлюксу є гени метаболізму ксенобіотиків, які можуть виступати генами 

схильності до природжених вад розвитку.  

Розподіл поліморфних варіантів генів GSTM1 та GSTT1, які можуть 

виступати генами схильності міхурово-сечовідного рефлюксу показав, що у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом частота делеційного алелю GSTM1 0/0 

(51,4 %) достовірно та суттєво відрізнялась від даних дітей 

загальнопопуляційної групи контролю (31,0 %). Також виявлено статистично 

достовірну відмінність у частоті реєстрації комбінації нульових алелів 

GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 у дітей з міхурово-сечовідним рефлексом (22,9 %) у 

порівнянні з даними дітей загальнопопуляційної групи контролю (10,3 %).  

Отже, можна зробити висновок про асоціативний зв’язок носіїв нульових 

алелів GSTT1 0/0 та GSTM1 0/0 у їх поєднанні, із встановленою високою 

ймовірністю формування міхурово-сечовідного рефлюксу (p за 
2
 <0,05).  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в яких підтверджено наявність 
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недиференційованої дисплазії сполучної тканини, виявлено достовірно вищу 

частоту реєстрації комбінації нульових алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0, ніж в 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в яких ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини відсутні (30,0 % проти 13,3 %) та у порівнянні з 

даними дітей загальнопопуляційної групи контролю (10,3 %). Ці результати 

дозволяють стверджувати про асоціацію комбінації функціонально 

неповноцінних алелів генів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Отже, носійство комбінації нульових алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у 

генотипі дитини асоціюється із схильністю до формування міхурово-

сечовідного рефлюксу, а наявність у генотипі дитини з міхурово-сечовідним 

рефлюксом поєднання двох делеційних алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 

достовірно асоціюється із наявністю недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у хворого. 

Патогенетичною основою морфологічних змін при недиференційованій 

дисплазії сполучної тканини у нирках є дефіцит колагену IV типу COL4A1 в 

базальних мембранах клубочків та канальців.  

Провівши генотипування поліморфізму rs565470 гена COL4A1 у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом встановлено, що генотип СТ за даним 

поліморфізмом збільшує ризик виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу у 

дітей раннього віку втричі (OR = 3,00; СІ95%: 1,08 – 8,37), в порівнянні з 

контрольною групою. Також встановлено, що при наявності даного генотипу у 

дітей ризик виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу з проявами 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини збільшується у 6,75 разів 

(OR = 6,75; СІ95%: 1,40 – 32,55). Отримані результати дозволяють припускати 

асоціацію поліморфізму rs565470 гена COL4A1 з розвитком з міхурово-

сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку та може служити одним із 

основних молекулярно-генетичних маркерів недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дітей раннього віку. 

З літературних джерел відомо, що у дітей з міхурово-сечовідним 
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рефлюксом, який асоційований з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини виникають порушення функціонального стану паренхіми нирок в 

наслідок гіпоксії, яка викликана як гемодинамічними порушеннями, так і 

порушеннями тканинного дихання при цій патології. 

Тому одним із важливих питань, яке постає перед лікарями-практиками є 

можливість проведення точних та малоінвазивних методів обстеження за 

допомогою яких можна було б визначити функціональний стан паренхіми 

нирок цих дітей. Враховуючи те, що більшість існуючих методів обстежень є 

неможливими до використання у дітей раннього віку, одним із небагатьох та 

показових маркерів гіпоксичного стану паренхіми нирок є зниження 

антикристалутворюючої здатності сечі та оксалатно-кальцієва кристалурія. 

Внаслідок гіпоксії відбувається зміна конформації ліпідів та підвищення 

екскреції продуктів перекисного окислення ліпідів, що призводить до 

порушення структурних і функціональних властивостей біологічних мембран, 

підвищення їх лабільності та проникності, розбалансування 

мембранолокалізованих ферментних систем, порушення електротранспортних 

ланцюгів мітохондрій. Результатом цих процесів є кальціурія, фосфатурія, 

ліпідурія, підвищення екскреції полярних ліпідів [67, 91, 103, 106, 147, 156]. 

З метою дослідження біологічних маркерів ушкодження паренхіми нирок 

в обстежуваних дітей виконувався тест на визначення антикристалоутворюючої 

здатності сечі до оксалатів кальцію, фосфатів кальцію та трипельфосфатів за 

методикою Е.О. Юр’євої (1985). Зниження антикристалоутворюючої здатності 

сечі напряму залежить від зниження утворення АТФ у клітинах ниркового 

епітелію, що в свою чергу призводить до тканинної гіпоксії паренхіми нирок та 

є проявом сполучнотканинної дисплазії. 

Визначення добової екскреції оксалатів, неорганічних фосфатів та сечової 

кислоти проводилося за методикою Ю.Е. Вельтищева (1979). За допомогою 

підвищених показників екскреції оксалатів з сечею виявляли гіпоксію ниркової 

тканини, а зниження екскреції фосфатів та сечової кислоти – тканинній гіпоксії 

паренхіми нирок при обмеженні клубочкової фільтрації. 
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Тести на наявність у добовій сечі сумарних продуктів перекисного 

окислення ліпідів та на появи полярних ліпідів проводилися за методикою Е. О. 

Юр’євої (1985). Рівень екскреції креатиніну проводили за методом 

Вельтищева Ю. Е. та Ананенко А.А. (1979). Ці тести дозволили оцінити 

активацію та інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів у клітинах 

ниркової тканини, а також визначити процеси пошкодження мембран клітин 

ниркового епітелію. 

Визначення функціональних можливостей проксимального відділу 

нефронів ниркової паренхіми проводилося за допомогою рівня неорганічних 

фосфатів, амінокислот, глюкози (за пробою Гайнеса та Бенедикта), кальцію (за 

пробою Сулковича) та протеїнурії. Вони також давали можливість запідозрити 

вроджені та спадкові захворюваннях обміну речовин, а саме сполучнотканинну 

дисплазію паренхіми нирок. 

Визначення маркерів структурного компоненту сполучної тканини – 

глікозоаміногліканів у добовій сечі проводилося за методом Вельтищева Ю. Е. 

та Ананенко А.А. (1979).  

За показниками антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів 

кальцію у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини середні показники (0,28±0,04 ум. од., р<0,05) 

достовірно відрізнялись між собою за ступенем вираженості тканинної гіпоксії 

від даних дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (0,17±0,03 ум. од.) та від 

даних здорових дітей (0,05±0,01 ум. од., р<0,01), що свідчить про виражені 

процеси порушення парціальних функцій нефронів у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини.  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, виявлено достовірне зниження екскреції фосфатів 

як за частотою (66,6 %, р<0,01), так і за середніми значеннями (3,1±0,15 

ммоль/л, р<0,05) від даних дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 
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недиференційованої дисплазії сполучної тканини (36,1 % та 5,24±0,7 ммоль/л). 

та достовірно відрізнялося від даних групи контролю (7,5 % та 11,5±0,04 

ммоль/л, р<0,01), що підтверджує наявність тканинної гіпоксії паренхіми нирок 

у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, в яких є прояви слабкості сполучної 

тканини. 

Проте ці дані відрізняються від результатів дослідження Т.А. Криганової 

та В.В. Длина [141, 142], які стверджують, що прояви фосфатурії не залежать 

від ступеню вираженості дисплазії сполучної тканини у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом. 

 Не менш важливим виявився факт, що при проведенні аналізу показників 

добової екскреції оксалатів з сечею у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в 

залежності від ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини, було 

достовірно підвищену екскрецію за частотою (79,4 % , р<0,01 ) у дітей основної 

групи в порівнянні з даними дітей групи порівняння (50,0 % ) проте не за 

середніми значеннями (38,87±4,3 мкмоль/л проти 31,5±10,14 мкмоль/л). 

Привертає до себе увагу виражена залежність частоти появи протеїнурії 

(55,9 % проти 33,3 %, р< 0,05) та кальційурії (56,9 % проти 30,5 %, р< 0,05) у 

дітей основної групи в порівнянні з показниками дітей групи порівняння. Це 

достовірно свідчить про більш виражену дисфункцію проксимальних відділів 

нефронів у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, в яких встановлені 

виражені прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Разом з тим враховуючи те, що недиференційована дисплазія сполучної 

тканини посилює процеси гіпоксії паренхіми нирки, це в свою чергу 

проявляється підвищенням екскреції оксалатів кальцію та зниженням екскреції 

фосфатів з добовою сечею дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом. Це 

пояснює одержані результати проведеного обстеження.  

Згідно одержаних результатів дослідження можна з впевненістю 

стверджувати про наявність тканинної гіпоксії паренхіми нирок у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, на що вказує достовірне зниження 
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антикристалутворюючої здатності сечі у 95,1 % дітей до фосфатів кальцію 

(0,28±0,04 ум. од., р< 0,05) та зниження екскреції фосфатів (3,1±0,15 моль/добу, 

р< 0,05) з добовою сечею у 2/3 обстежуваних дітей з основної групи, а також 

позитивні тести на протеїнурію (55,9 % проти 33,3 %, р<0,05) та кальційурію 

(56,9 % проти 30,5 %, р<0,05).  

Отримавши переконливі дані про вплив недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на 

інтенсифікацію процесів тканинної гіпоксії в паренхімі нирок виявилось 

доцільним визначення вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів, рівня 

екскреції креатиніну та появи полярних ліпідів в добовій сечі у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом в залежності від ознак недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, для уточнення їх пошкоджуючого впливу на 

мембрани клітин ниркового епітелію.  

При порівнянні показників інтенсивності перекисного окислення ліпідів 

відмічено, що результати даних дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на 

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини достовірно 

відрізняються від екскреції цього показника в дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини за 

частотою (100,0 %, р<0,05 проти 86,0 %), що демонструє виражені зміни в 

нирковому епітелії хворих дітей. Також можна відмітити достовірну різницю 

між результатами показників в дітей основної групи та результатами 

показників здорових дітей за середніми показниками (0,92±0,17 г/добу проти 

0,09±0,01 г/добу). Отже, процеси структурних змін клітинних мембран нирок 

виражені у дітей з проявами сполучнотканинної дисплазії, що в свою чергу 

призводить до швидшого розвитку хронічної хвороби нирок.  

Одержані результати дослідження співпадають з даними Т.В.Починка та 

І.І. Топчія [76, 198, 199, 209, 211, 242] про підвищену екскрецію перекисного 

окислення ліпідів із добовою сечею дітей з проявами недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини та корелюють із важкістю диспластикозалежної 

патології. 
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При порівнянні показників екскреції полярних ліпідів з добовою сечею 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини із результатами дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без 

ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини (89,2 % проти 61,1 %) 

можна зазначити різницю між даними цих груп та з результатами дітей 

контрольної групи (12,5 %, р<0,05). У сечі дітей основної групи була 

достовірно більш виражена поява полярних ліпідів у максимальних значеннях в 

порівнянні з даними дітей групи порівняння (55,0 % проти 27,8 %, р<0,01), що 

свідчить про більш посилені процеси структурних змін клітинних мембран 

нирок у дітей з ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 

спричиняє більш швидкому прогресування патологічного процесу в тканині 

нирок цих дітей.  

Виявлено залежність зниження рівня екскреції креатиніну з добовою 

сечею від проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом за частотою появи патологічної ознаки 

(65,7 % проти 36,1 %, р< 0,01) (0,25±0,08 г/л проти 0,33±0,06 г/л) в порівнянні з 

дітьми в яких проявів диспластикозалежної патології не виявлено. Це свідчить 

про наявність прямої залежності посилення процесів пошкодження мембран 

клітин ниркового епітелію від наявності сполучнотканинної дисплазії. 

Одержані зміни призводять до посилення мітохондріальної недостатності, 

зниження окисно-відновних процесів в мітохондріях та як наслідок 

недостатність L-карнітину в організмі, що в подальшому веде до порушеного 

утворення АТФ і знижує інтенсивність біоенергетичного метаболізму. Цей 

процес стимулює механізми перекисного окислення ліпідів та пошкоджуючого 

впливу вільних радикалів на структури клітин організму в внаслідок яких 

відбувається порушення стабільності та функціонування цитомембран 

ниркового епітелію. 

Простежується тенденція до зростання екскреції глікозоаміногліканів за 

середніми значеннями та за частотою в сечі дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини в 
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залежності від віку (ГАГ у 84,1 % дітей 3- 6 міс. – 312,6± 41,51 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну; ГАГ у 86,3 % дітей 6-12 міс. – 347,47 ± 42,45 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну; ГАГ у 94,1 % дітей 1-3 роки – 402,91 ± 63,45 Од. ЦПХ/на 1 г 

креатиніну, р< 0,01) чого не спостерігалося у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом без проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (ГАГ 

у 50,0 % дітей 3- 6 міс. – 250,37± 32,53 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у     

69,4 % дітей 6-12 міс. – 255,18± 35,32 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у 58,3 % 

дітей 1-3 роки – 237,66 ± 34,45 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну). Це напряму 

демонструє прогресування диспластикозалежної патології з віком та 

підтверджує те, що цей процес є в’яло протікаючий за рахунок зростання 

екскреції глікозоаміногліканів за середніми значеннями в сечі дітей з віком. 

Дані показники свідчать про те, що генетичні дефекти синтезу колагену дійсно 

приводять до структурних трансформацій фібрил, які ведуть до порушень на 

рівні тканин та органів і призводять до прогресування міхурово-сечовідного 

рефлюксу. 

Одержані результати підвищеного рівня глікозоаміногліканів 

підтверджують порушення синтезу сполучної тканини в сечі дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та співпадають з дослідженнями О.Я. Гречаніної та О. В. Солєйка [105, 

130, 228, 234]. 

Отже, частота та інтенсивність тканинної гіпоксії, а також пошкодження 

мембран клітин ниркового епітелію нирок у дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом мала пряму залежність від наявності чи відсутності проявів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Одержані результати клінічного та параклінічного методів обстеження 

чітко демонструють необхідність проведення корекції виявлених порушень у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини. 

Дітям, які знаходились під спостереженням, до базисного лікування 

міхурово-сечовідного рефлюксу на етапі підтримуючої консервативної терапії 
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було рекомендовано включати до медикаментозного комплексу, прийом 

препаратів для покращення метаболічних процесів в паренхімі нирок, а саме 

вітамін Е 10% олійний розчин та L-карнітин у вікових дозах, тобто метаболічну 

терапію (базисне лікування + метаболічна терапія). 

Повторне дослідження показників функціонального стану паренхіми 

нирок проводили у тих же самих дітей через 6 місяців після першого 

дослідження. Порівняння одержаних результатів лікування, дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини проводили з даними дітей, які отримували лише базисне лікування. 

Частота зниження маркерів тканинної гіпоксії у дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом через півроку зросла, незважаючи на проведену терапію 

та позитивну клінічну динаміку в порівнянні із здоровими дітьми. Проте 

антикристалутворююча здатність сечі до фосфатів кальцію достовірно за 

інтенсивністю (0,28±0,04 ум. од. проти 0,18±0,02 ум. од., р< 0,05 ) та частотою 

(95,1 % проти 78,8 %, р< 0,01) знизилася у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом яким до протокольного лікування включили 

метаболічну терапію у порівнянні з даними дітей які отримували лише 

протокольне лікування (0,28±0,04 ум. од. проти 0,24±0,04ум. од.) та (95,1 % 

проти 82,0%). Це свідчить про те, що включення до базисного лікування 

препаратів з антигіпоксантними і антиоксидантними властивостями зменшує 

рівень тканинної гіпоксії паренхіми нирок, за рахунок захисту та окислення 

довго ланцюгових жирних кислот в мітохондріях, що в свою чергу призводить 

до посилення утворення АТФ та протидіє утворенню вільних радикалів. Таким 

чином цей процес стимулює катаболізму міжклітинної речовини. 

За показниками екскреції фосфатів підгрупа дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом яким було включено до базисного лікування метаболічну терапію 

показала значно кращий ефект від проведеного лікування за середніми 

показниками (3,1±0,15 ммоль/л проти 8,9±2,3 ммоль/л, р< 0,05 ) в порівнянні з 

підгрупою дітей яка отримувала лише базисне лікування(3,1±0,15 ммоль/л 

проти 7,4±2,8 ммоль/л). Результати екскреції фосфатів дітей з міхурово-



170 

 

сечовідним рефлюксом яким було включено метаболічну терапію після 

проведеного лікування є найбільш наближеними до показників дітей 

контрольної групи (11,5±0,04 ммоль/л). 

Привертає увагу різниця частоти зниження появи протеїнурії (з 55,8 % до 

26,9 %, р<0,01) та кальційурії (з 57,7 % до 28,8 %, р<0,01) між даними дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, котрим було включено до протокольного лікування 

метаболічну терапію та даними дітей, які отримували базисне лікування (з   

58,0 % до 38,0 %, р<0,05) та (з 56,0 % до 38,0 %, р<0,05) відповідно.  

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, яким до базисного лікування було включено 

метаболічну терапію частота глюкозурії (з 31,4 % до 5,8 %, р< 0,01) після 

отриманого лікування практично не відрізнялася від даних дітей контрольної 

групи. 

Особливу увагу привертає різниця частоти зниження появи 

гіпофосфатурії між дітьми котрим було включено до протокольного лікування 

метаболічну терапію (з 95,1 % до 71,1 %, р< 0,01) та дітьми які отримували 

базисне лікування (з 95,1 % до 88,0 %). 

Отже, отримано переконливі дані про зниження гіпоксичного стану 

ниркової паренхіми за рахунок включення антигіпоксантної та 

мембранопротекторної терапії до базисного лікування, що проявляється 

зниженням антикристалутворююча здатність сечі до фосфатів кальцію, 

зниженням екскреції фосфатів, зниженням рівня екскреції білку та кальцію з 

сечею. 

Дослідження екскреції продуктів перекисного окислення ліпідів 

(малоновий діальдегід, вільні радикали)з добовою сечею, в катамнезі після 

проведеного лікування, показало у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на 

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, яким до базисного 

лікування було включено метаболічну терапію, кращий ефект за середніми 

показниками (0,92±0,17 г/добу проти 0,3±0,07 г/добу, р< 0,01) ніж у дітей з 
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міхурово-сечовідним рефлюксом які отримували лише протокольне лікування 

(0,92±0,17 г/добу проти 0,38±0,08 г/добу, р< 0,05), проте одержані результати 

достовірно відрізнялися від даних дітей контрольної групи (0,09± 0,01 г/добу). 

Це демонструє пригнічення процесів пошкодження мембран клітин ниркового 

епітелію у дітей, яким було включено до базисного лікування антигіпоксантну 

та мембранопротекторну терапію, за рахунок зниження гіпоксії в паренхімі 

нирок. 

Дослідження екскреції полярних ліпідів у добовій сечі в динаміці 

лікування показало, що зросла частка дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 

із від’ємними результатами (з 10,8 % до 44,4 % проти з 10,8 % до 24,0 %, 

р< 0,01), а також стала рідше зустрічатись максимальна екскреція полярних 

ліпідів у добовій сечі (з 50,0 % до 21,0 % проти з 50,0 % до 30,0 %, р< 0,01), в 

порівнянні дітьми, які отримували лише базисну терапію. Це демонструє 

відновлення ниркового епітелію за рахунок зниження гіпоксії в паренхімі 

нирки. 

Дослідження екскреції креатиніну з добовою сечею в катамнезі після 

проведеного лікування показало, що діти з міхурово-сечовідним рефлюксом 

котрим до протокольного лікування було включено метаболічну терапію 

показали кращі результати в порівнянні з підгрупою дітей з міхурово-

сечовідним рефлюксом, які отримували лише протокольну терапію як за 

середніми значеннями (0,31±0,09 г/л проти 0,27±0,06 г/л) так і за частотою 

(51,9 % проти 62,0%). Ці дані дають можливість стверджувати, що 

запропонована терапія здатна загальмувати процес пошкодження мембран 

клітин ниркового епітелію у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Після проведеного лікування було відмічено кращий ефект від 

проведеного лікування у підгрупі дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на 

фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, яким до базисного 

лікування було включено метаболічну терапію як за середніми значеннями 

(ГАГ у дітей 3- 6 міс. – 192,24± 49,8 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну проти 240,52± 
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67,14 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГ у дітей 6-12 міс. – 268,64± 76,5 Од. 

ЦПХ/на 1 г креатиніну проти 296,18± 65,71 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну; ГАГи у 

дітей 1-3 роки – 348,61±72,63 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну проти 376,82±54,29 

Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну) так і за частотою (ГАГ у дітей 3- 6 міс. – 40,4 % 

проти 58,0 %, ; ГАГ у дітей 6-12 міс. – 55,8 % проти 68,0%; ГАГ у дітей 1-3 

роки – 69,2 % проти 86,0 % ) ніж у підгрупі дітей з міхурово-сечовідним 

рефлюксом які отримували лише протокольне лікування, у всіх вікових 

категоріях. Досягнутий позитивний ефект від метаболічної терапії, за рахунок 

покращення катаболізму міжклітинної речовини, що в свою чергу призводить 

до відновного синтезу сполучної тканини.  

Отже, проведене дослідження довело позитивний ефект від включеної до 

базисного лікування антигіпоксантної та мембранопротекторної терапії у дітей 

з міхурово-сечовідним рефлюксом асоційованим з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини, за рахунок мембранопротекції та зменшення 

тканинної гіпоксії. Разом з тим, дана метаболічна терапія спрямована на 

покращення функціонального стану нирок та зможе зменшити прогресування 

диспластикозалежної патології органів сечовидільної системи, що підвищить 

якість життя.  
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ВИСНОВКИ 

1. Протягом останніх десятиліть спостерігається висока частота міхурово-

сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку, 1,0-2,0% дитячої популяції, проте 

в Україні практично відсутні дані щодо зв’язку даної патології з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Тому актуальним і 

важливим є питання визначення функціонального стану нирок у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом, асоційованим з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини, та корекції метаболічних порушень. За 

отриманими нами даними недиференційована дисплазія сполучної тканини 

виявлялася у 73,9 % дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, що в 14,8 разів 

перевищувало показники здорових дітей.  

2. Значимими для формування недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини факторами у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом були робота 

вагітної на комп’ютері, гестоз першої половини вагітності та обтяженість 

генеалогічного анамнезу матері за нефропатіями. За моделлю G. Edward’s саме 

недиференційована дисплазія сполучної тканини відіграє визначальну роль 

(48,93%) у формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей раннього віку, 

що вказує на вагому частку генетичної компоненти. 

3. Наявність у генотипі дитини поєднання двох делеційних алелів GSTT1 

0/0 та GSTM1 0/0 асоціюється із схильністю до формування міхурово-

сечовідного рефлюксу у дитини. Носійство комбінації нульових алелів 

GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у генотипі дитини з міхурово-сечовідним рефлюксом 

асоціюється із наявністю недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

хворого. Носійство генотипу СТ поліморфного локусу rs565470 гена COL4A1 

збільшує ризик виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього 

віку в 3,0 рази, а наявність даного генотипу збільшує ризик виникнення 

міхурово-сечовідного рефлюксу з проявами недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини в 6,75 разів. 

4. Встановлено порушення функціонального стану нирок у дітей з 
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міхурово-сечовідним рефлюксом та недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини в порівнянні з даними дітей із міхурово-сечовідним рефлюксом без 

ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що проявлялось 

зниженням тубулярних функцій нефронів: зниженням антикристалутворюючої 

здатності сечі до фосфатів кальцію (0,28±0,04 ум. од. проти 0,17±0,03, р<0,05) 

зниженням екскреції фосфатів (3,1±0,15 ммоль/л, р<0,05 проти 5,24±0,7 

ммоль/л), протеїнурією (55,9 % проти 33,3 %, р<0,05) і кальційурією (56,9 % 

проти 30,5 %, р<0,05), екскрецією на максимальних значеннях полярних ліпідів 

(55,0 % проти 27,8 %, р<0,01).  

5. Доведено, що поєднання міхурово-сечовідного рефлюксу з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини у всіх дітей раннього віку 

супроводжується підвищеною екскрецією оксипроліну, що в 5,9 разів 

перевищувало дані дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та в 20 разів дітей 

контрольної групи, а також підвищеною екскрецією глікозоаміногліканів у сечі 

дітей 1-3 років (402,91±63,45 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну проти 237,66±34,45 

Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну, р<0,05). 

6. Доведено доцільність включення метаболічної терапії до протокольно-

го лікування у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційо-

ваної дисплазії сполучної тканини. Введення у комплексну терапію препаратів 

антигіпоксантної та мембранопротекторної дії (вітамін Е 10% олійний розчин 

та L-карнітинвмісного препарату) сприяло відновленню порушеної функції ни-

рок у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недифе-

ренційованої дисплазії сполучної тканини. Свідченням цього є збільшення 

антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів кальцію (0,28±0,04 ум. од. 

проти 0,18±0,02 ум. од., р<0,05), підвищенням екскреції фосфатів (3,1±0,15 

ммоль/л проти 8,9±2,3 ммоль/л, р< 0,05 ), зниження частоти протеїнурії ( з 55,8 

% до 26,9 %, р< 0,01) та кальційурії ( з 57,7 % до 28,8 %, р< 0,01). Крім того 

відмічено зниження частоти максимальної екскреції полярних ліпідів у добовій 

сечі (з 50,0 % до 21,0 %, р< 0,01) у динаміці лікування.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Всі діти раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом 

підлягають додатковому обстеженню, з метою раннього виявлення 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Пропонується швидкий, 

інформативний, неінвазивний та недороговартісний спосіб діагностики 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом за допомогою таких фенотипічних ознак як: 

зміни з боку органів зору (блакитні склери, дегенеративні зміни очного дна), 

відхилення у фізичному розвитку (дефіцит маси тіла), зміни з боку шкіри 

(ніжна, витончення підшкірного шару, в’ялість, підвищена еластичність, 

геморагічні прояви), порушення шлунково-кишкового тракту (функціональні 

розлади жовчовивідних шляхів, функціональні та анатомічні дефекти жовчного 

міхура, мегаколон, доліхосигма) та визначення екскреції оксипроліну і 

глікозоаміногліканів з сечею. Це дозволить своєчасно діагностувати 

диспластикозалежну патологію та розпочати патогенетичне лікування даної 

патології.  

2. Для ранньої діагностики порушень функціонального стану нирок у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини рекомендовано визначення показників 

проксимальних тубулярних функцій нефронів, а саме антикристалутворюючої 

здатності сечі до фосфатів кальцію та екскреції фосфатів з сечею, протеїнурії, 

кальційурії; для діагностики структурних змін клітинних мембран нирок – 

визначення екскреції полярних ліпідів.  

3. Інформативними для діагностики порушення функціонального стану 

нирок у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини рекомендується вважати: 

антикристалутворюючу здатність сечі до фосфатів Ca в межах 0,12±0,03-

0,22±0,04 ум. од., добову екскрецію фосфатів Ca в межах 4,12±0,3-3,4±0,76 

моль/добу, позитивну реакцію на ескрецію кальцію та білку (++). Для 
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діагностики структурних змін клітинних мембран нирок вважати екскрецію 

продуктів полярних ліпідів з добовою сечею в межах 0,32±0,03-0,35±0,06 г/л, а 

для верифікації недиференційованої дисплазії сполучної тканини – екскрецію 

оксипроліну (+) та екскрецію глікозоаміногліканів у межах - 311,24±49,3 Од. 

ЦПХ/на 1 г креатиніну. Впровадження в практику даних методик не вимагає 

дороговартісного обладнання та може бути проведено в умовах будь-якої 

лабораторії, що дозволяє обстежити достатньо велику кількість дітей.  

4. Пропонується введення нового методу діагностики недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини для дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом, у яких ще не виражені фенотипічні прояви сполучнотканинної 

дисплазії, шляхом визначення генотипів/алелів поліморфного локусу rs565470 

гена COL4A1 та наявності делеційних алелів генів GSTМ10/0 та GSTТ10/0, що 

дозволить довести її наявність і провести вчасну метаболічну корекцію 

диспластикозалежної патології. 

5. Для покращення функціонального стану паренхіми нирок та корекції 

виявлених змін рекомендовано використання метаболічної терапії з 

антигіпоксантною та мембранопротекторною дією: вітамін Е 10% олійний 

розчин в дозі 1,5 мг/кг/добу, L-карнітин 50 мг/кг/добу протягом одного місяця 

щоквартально протягом року.  

6. Показники тубулярних функцій, а саме: антикристалутворююча 

здатність сечі до фосфатів кальцію та екскреція фосфатів з сечею, протеїнурія, 

кальційурія; маркерів метаболітів сполучної тканини та структурних змін 

клітинних мембран нирок (екскреція оксипроліну, глікозоаміногліканів та 

полярних ліпідів з добовою сечею) пропонується використовувати з метою 

контролю ефективності проведеної терапії, яка спрямована на покращення 

функціонального стану нирок. 
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