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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. 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 % (Петербургський В.Ф., 
2017). Природжені вади розвитку органів сечовидільної системи (ОСС), зокрема 
міхурово-сечовідний рефлюкс, можуть формуватись на фоні особливостей 
структури сполучної тканини (Кадурина Т.І., 2016). Різноманітні відхилення 
у структурі сполучної тканини проявляються комплексом фенотипових ознак 
і трактуються як недиференційована дисплазія сполучної тканини (НДСТ) 
(Земцовский Е.В., 2006).

В основі недиференційованої дисплазії сполучної тканини лежить спадкова 
особливість структури колагену, основного елементу сполучної тканини, що 
зумовлює більшу, ніж у нормі, його еластичність, а також різноманітні мутагенні 
впливи зовнішнього середовища (Нечаева Г.І., 2016). Проте механізми розвитку 
сполучнотканинної дисплазії досі залишаються не вивченими (Солейко О.В., 
2014; Юрцева А.П. та співавт., 2018). 

Основними факторами розвитку хронічної хвороби нирок, що призводять до 
незворотніх ушкоджень нирок у дітей раннього віку із міхурово-сечовідним рефлюксом 
є приєднання інфекційно-запальної патології зі схильністю до затяжного її перебігу, 
а також гіпоксичні порушення у паренхімі нирок (Мартинов А.І., 2016; Нечаева Г.І., 
2016; Лук’яненко Н.С., 2016; Клименко Т.М., 2009). 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 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 нирок.

Важливим питанням є з’ясування зв’язків недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини та міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку з поліморфізмом 
алелів генів-модифікаторів, таких як GSTM1 і GSTT1 та визначення генотипів/алелів 
поліморфних локусів rs605143 та rs565470 гена COL4A1 шляхом молекулярно-
генетичних досліджень (Dilare Аdі, 2015; D.W. Hein, 2002; Е.С. Marije, 2015).

Невирішеним питанням є пошук середників для корекції виявлених порушень 
функціонального стану нирок у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 
рефлюксом на фоні НДСТ, які зумовлюють необхідність проведення додаткової 
терапії із застосуванням препаратів для покращення метаболічних процесів в 
сполучній тканині нирок.

 Своєчасне виявлення порушень функціонального стану нирок і НДСТ у дітей 
раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом за допомогою чутливих маркерів 
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надасть можливість якнайшвидше провести корекцію дисфункції тканини нирок, 
що є вкрай актуальним, що і стало підгрунтям для проведення даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом 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 дослідження: 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. 
Завдання дослідження: 
1. Встановити частоту недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей 

раннього віку із міхурово-сечовідним рефлюксом.
2. Встановити фактори формування недиференційованої дисплазії 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 
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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 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 
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 
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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 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. 
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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 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 145 
сторінок). Вона включає вступ, огляд літератури, матеріали та методи дослідження, 
три розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення 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.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи. Для досягнення мети і завдань обстежено 138 дітей раннього 
віку з міхурово-сечовідним рефлюксом від 3-х місяців до 3-х років. Вони утворили дві 
групи дослідження: І група (основна) - 102 дитини з міхурово-сечовідним рефлюксом 
(МСР) на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини; ІІ група (порівняння) 
- 36 дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом без ознак недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини. Контрольна група - 40 соматично здорових дітей. 
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З метою порівняння результатів проведеного лікування, 102 дитини основної 
групи було розподілено на дві підгрупи. В першу підгрупу ввійшли 52 дитини з 
МСР на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, в періоді повної 
ремісії пієлонефриту, котрим до базисного лікування було включено метаболічну 
терапію (10% олійного розчину віт. Е та L-карнітин). Другу підгрупу склали 50 
дітей з МСР на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини, в періоді 
повної ремісії пієлонефриту, які отримували лише базисне лікування. 

Молекулярно-генетичні дослідження, метою яких було встановлення 
особливостей розподілу поліморфних варіантів генів GSTM1 та GSTT1, 
проводилися у 35 дітей із МСР, встановлення частоти і розподілу генотипів 
поліморфних локусів rs605143 GA (1286-1269G>A) та rs565470 (1897+86T>C) 
гена COL4A1 проводилося у 49 дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 
рефлюксом. Результати молекулярно-генетичних досліджень порівнювали з 
даними 42 здорових осіб, що з народження проживали на даній території, які 
увійшли до групи загальнопопуляційного контролю.

Робота була проведена в декілька етапів. 
Перший етап дослідження передбачав загальноклінічне обстеження: клінічний 

огляд з оцінкою фенотипічних ознак НДСТ, оцінку особливостей клінічного 
перебігу МСР у дітей з фенотипічними ознаками НДСТ, генеалогічне дослідження 
з метою визначення обтяженості спадкового анамнезу, проводилося ультразвукове 
дослідження стану внутрішніх органів. Інструментальними методами діагностики 
МСР були мікційна цистографія та екскреторна урографія. Встановлення діагнозу 
МСР проводилося згідно Наказу 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».

Другим етапом роботи було визначення функціонального стану нирок у дітей 
раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, з ознаками НДСТ, в періоді 
ремісії інфекційно-запального процесу. 

Для встановлення функціонального стану нирок виконувались біохімічні 
дослідження: визначення парціальних функцій нефронів за результатами 
показників антикристалоутворюючої здатності сечі та екскреції солей з сечею 
і рівнем екскреції неорганічних фосфатів [Вельтищев Ю. Е., 1979], протеїнурії, 
амінокислот, редукованих цукрів – мальтози, сахарози, фруктози та глюкози 
(за пробою Гайнеса), кальцію (за пробою Сулковича) [Вельтищев Ю. Е., 1985]; 
структурних змін клітинних мембран нирок (екскреції креатиніну, продуктів 
перекисного окислення ліпідів та полярних ліпідів з сечею) [Ананенко А.А., 1979; 
Вельтищев Ю. Е., 1985; Гребешева И. И., 1985], та метаболітів сполучної тканини 
(екскреції оксипроліну і глікозоаміногліканів з сечею ) [Вельтищев Ю. Е., 1979; 
Ананенко А.А., 1979].  

Третім етапом було дослідження динаміки функціонального стану нирок у 
дітей раннього віку з МСР та НДСТ в процесі лікування. 

Четвертим етапом роботи було проведення молекулярно-генетичних 
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досліджень та вивчення їх асоціативних зв’язків між МСР та НДСТ, а також 
встановлення ймовірних маркерів НДСТ у дітей раннього віку.

При проведенні молекулярно-генетичних методів дослідження використовували 
метод висолювання для виділення та очищення ДНК із ядерних клітин крові, 
полімеразну ланцюгову реакцію для ампліфікації геномних послідовностей, 
метод рестрикційного аналізу для ідентифікації мутацій, електрофоретичне 
фракціонування фрагментів ДНК.

Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою програм 
“Microsoft Excel” та “R” у вигляді абсолютних величин із наступною математичною 
обробкою. При виконанні медико-статистичного аналізу здійснювався розрахунок 
середніх величин (Мean) та їх середніх похибок (М±m), відносних величин із 
похибкою (Р±mр) та визначення вірогідності різниці поміж аналізованими групами. 
При попарному порівнянні використовувався t-критерій Стьюдента. Перевірку 
статистичних гіпотез проводили при мінімальному рівні значущості р<0,05.

При аналізі результатів молекулярно-генетичних досліджень використовували 
спеціальні методи. Частоти мутацій генів та теоретично очікуваний розподіл 
генотипів рахували за допомогою контингентних таблиць 2×2, обчислюючи 
критерій Пірсона 2.

Розрахунок коефіцієнта OR з 95% довірчим інтервалом (CI – confi den ceinterval) 
і P-значення проводився у програмі GraphPadPrism, версія 2 (GraphPadSoftwareInc., 
SanDiego, USA). Відхилення розподілу генотипів, досліджуваних поліморфних 
варіантів ДНК від канонічного розподілу Харді-Вайнберга проводився в програмі 
для аналізу генетичних даних «GenePop» («GeneticsofPopulation»). 

Дослідження виконано з урахуванням основних положень GCP ICH та Хельсин-
ської декларації з біомедичних досліджень, де людина виступає об’єктом, та 
наступних її переглядів (Сеул, 2008), Конвенції Ради Європи про права людини та 
біомедицину (2007) і рекомендації Комітету з біоетики при Президії НАМН України 
(2002). Порушень морально-етичних норм під час проведення дослідження не 
виявлено. Лабораторії, в яких виконані обстеження, сертифіковані.
Результати досліджень та їх обговорення. Верифікація діагнозу 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини дітям раннього віку із міхурово-
сечовідним рефлюксом проводилась за наявності трьох та більше зовнішніх і 
вісцеральних ознак відповідно до критеріїв Т. Мілковської-Димитрової та А. Каркашева 
(1987) і доповненнями за Т.І. Кадуріною (2009). Ознаки недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини були виражені у 73,9 % (р<0,01) дітей МСР і лише в 5,0 % дітей з 
групи контролю, що відрізняється в 14,8 разів (рис. 1а). Одержані результати дають 
змогу стверджувати, що у 2/3 дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом виявлено 
ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

Найчастішими клініко-морфофункціональними та вісцеральними порушеннями, 
характерними для недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей 
раннього віку з МСР, були зміни з боку органів зору (блакитні склери, дегенеративні 
зміни очного дна) – у 79,7 % дітей, відставання у фізичному розвитку (дефіцит 
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маси тіла) відмічалися у 75,4 % обстежених. Зміни з боку шкіри (ніжна, витончення 
підшкірного шару, в’ялість, підвищена еластичність, геморагічні прояви) та 
порушення шлунково-кишкового тракту (функціональні розлади жовчовивідних 
шляхів, функціональні та анатомічні дефекти жовчного міхура, мегаколон, 
доліхосигма) було виявлено у     73,9 % обстежених (рис. 1а). 

   
 а б
Рис. 1 – Частота проявів фенотипічних ознак недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у системах та органах дітей раннього віку з міхурово-
сечовідним рефлюксом і контрольної групи (а) та дітей з міхурово-сечовідним 
рефлюксом основної групи і групи порівняння (б) 

Проведення порівняння фенотипічних ознак та ультразвукових даних, що характерні 
для недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей основної групи та групи 
порівняння (рис. 1 б). Показано, що фенотипічні та клінічні ознаки НДСТ достовірно 
частіше зустрічалися у дітей основної групи. У дітей з МСР та проявами НДСТ найбільш 
вираженими клініко-морфофункціональними та вісцеральними порушеннями були 
зміни з боку органів зору – 97,1 % проти 30,6 % (р<0,05) дітей з МСР без проявів 
НДСТ, відхилення у фізичному розвитку – у 93,1 % проти 25,0 % (р<0,05), порушення 
шлунково-кишкового тракту – у  94,1 % проти 16,7 % (р<0,05), шкіри – у 92,2 % проти 
22,2 % (р<0,05), вушних раковин – у 42,2 % проти 16,7 % (р<0,05), волосся – у 41,2 % 
проти 11,1 % (р<0,05), м’язової системи – у 25,5 % проти   8,3 % (р<0,05). 

Одним з найважливіших біохімічних діагностичних критеріїв 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини є наявність підвищеного рівня 
оксипроліну в сечі. Позитивний тест на оксипролін у сечі був діагностований у 
78,3 % (р<0,01) дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом. Потрібно зазначити, що 
у 100,0 % (р<0,01) обстежених дітей з МСР, 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 
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рефлюксом без фенотипічних ознак. В здорових дітей тест на оксипролін в сечі 
виявився позитивним лише в 2-х обстежених, що склало 5,0 %.

Оцінка генетичної компоненти за моделлю G. Edward’s показала, що саме 
недиференційована дисплазія сполучної тканини відіграє визначальну роль 
(48,93  %) у формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей раннього віку. 
Доля середовищних факторів складала 51,07 %.

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. Це 
спонукало до пошуку більш чутливих і специфічних методів діагностики ранніх 
змін функціонального стану нирок.

Дослідження функціонального стану тубулярного відділу нефронів показало, 
що більш інтенсивна проксимальна тубулярна дисфункція фіксувались у дітей 
раннього віку з МСР на фоні  НДСТ в порівнянні з даними дітей з МСР без 
НДСТ, на що вказує зниження антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів 
кальцію (0,28±0,04 ум. од. проти 0,17±0,03, р<0,05) та зниження екскреції фосфатів 
як за частотою прояви (66,6 %, р<0,01), так і за середніми значеннями (3,1±0,15 
ммоль/л, р<0,05 проти 36,1 % та 5,24±0,7 ммоль/л) (рис. 2).

Рис. 2 – Показники антикристалутворюючої функції сечі та добової екскреції 
оксалатів, фосфатів і уратів з сечею у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 
рефлюксом залежно від наявності недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини 

Про більш виражену тубулярну дисфункцію у дітей з МСР на фоні НДСТ в 
порівнянні з даними дітей без ознак НДСТ свідчили позитивні тести на протеїнурію 
(55,9 % проти 33,3 %, р<0,05) та кальційурію (56,9 % проти 30,5 %, р<0,05).
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Спостерігались більш виражені прояви структурних змін клітинних мембран 
нирок у дітей з МСР та ознаками НДСТ, на що вказувала поява полярних ліпідів у 
добовій сечі дітей на максимальних значеннях, в порівнянні з показниками дітей 
з МСР без ознак НДСТ (55,0 % проти 27,8 %, р<0,01).

Аналіз екскреції глікозоаміногліканів демонструє, що у дітей з МСР на фоні 
НДСТ цей показник був достовірно підвищений як за середніми значеннями (ГАГ 
у дітей 1-3 роки – 402,91±63,45 Од. ЦПХ/на 1 г креатиніну проти 237,66±34,45 Од. 
ЦПХ/на 1 г креатиніну, р<0,05), так і за частотою підвищеного значення (ГАГ у 
дітей 3-6 міс. –81,4 % проти 50,0 %, р<0,05; ГАГ у дітей 6-12 міс. –86,3 % проти 
69,4 %, р<0,05; ГАГ у дітей 1-3 роки – 94,1 % проти 58,3 %, р<0,05) в порівнянні з 
показниками дітей з МСР без ознак НДСТ.

Одержані результати показників функціонального стану нирок чітко 
демонструють необхідність проведення корекції виявлених порушень у дітей з 
міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини. Повторне дослідження даних показників проводили у тих же самих дітей 
через 6 місяців після першого дослідження. Порівняння одержаних результатів 
лікування проводили з даними дітей, які отримували лише базисне 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., р<0,05 ) та частотою (95,1 % проти 78,8 %, р<0,05) 
знизилася у дітей раннього віку з МСР, яким до протокольного лікування включали 
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 %), 
залишаючись достовірно вищими за дані дітей контрольної групи (рис. 3).  

За показниками екскреції фосфатів, діти з МСР, яким було включено до базисного 
лікування метаболічну терапію, показали 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 даними дітей, які отримували лише базисне лікування (3,1±0,15 ммоль/л 
проти 7,4±2,8 ммоль/л). Після проведеного лікування ці показники наблизились до 
показників дітей контрольної групи (11,5±0,04 ммоль/л) (рисунок 3). 

Дослідження екскреції полярних ліпідів з добовою сечею в динаміці метаболічного 
лікування показало, що кількість дітей із від’ємними результатами зросла з 10,8 % 
до 44,4 % проти з 10,8 % до 24,0 %, р<0,01 дітей, які не діставали метаболічного 
лікування, а також стала рідше зустрічатись максимальна екскреція полярних ліпідів 
з  добовою сечею (з 50,0 % до 21,0 % проти з 50,0 % до 30,0 %, р<0,01). 

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 МСР 
на фоні НДСТ,  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.  

Отже, проведене дослідження довело позитивний ефект від включеної до 
базисного лікування метаболічної терапії у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, 
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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.

Рис. 3 – Показники антикристалутворюючої функції сечі та добової екскреції 
оксалатів, фосфатів і уратів з сечею у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом 
на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини у динаміці лікування 

Розподіл поліморфних варіантів генів GSTM1 та GSTT1, які можуть виступати 
генами-кандидатами схильності до міхурово-сечовідного рефлюксу показав, що у дітей 
з МСР частота делеційного алелю GSTM1 0/0 (51,4 %, р<0,05) 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 рефлюксом (22,9 %, 
р<0,05) у порівнянні з даними дітей загальнопопуляційної групи контролю (10,3 %).

Отже, можна стверджувати про асоціативний зв’язок носіїв нульових алелів 
GSTT1 0/0 та GSTM1 0/0 у їх поєднанні із високою ймовірністю формування 
міхурово-сечовідного рефлюксу (p за 2<0,05).

У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, в яких клінічно була підтверджена 
наявність недиференційованої дисплазії сполучної тканини, виявлено достовірно 
вищу частоту реєстрації комбінації нульових алелів GSTM1 0/0 та GSTT1 0/0 у 
порівнянні з результатами дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом в яких ознаки 
НДСТ були відсутні (30,0 % проти 13,3 %, р<0,05) та у порівнянні з даними 
дітей загальнопопуляційної групи контролю (10,3 %). Ці результати дозволяють 
зробити висновок про асоціацію комбінації делеційних алелів генів GSTM1 0/0 
та GSTT1 0/0 з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини. Отже, носійство комбінації нульових алелів 
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GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у генотипі дитини асоціюється із схильністю до формування 
міхурово-сечовідного рефлюксу, а наявність у генотипі дитини з МСР 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. 

Проаналізовано розподіл та співвідношення генотипів поліморфізму rs605143 
гена COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом. Встановлено, 
що даний поліморфізм не асоціюється з виникненням даної патології. 

Проте, провівши генотипування поліморфізму rs565470 гена COL4A1 у 
дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом встановлено вірогідно вищу частоту їх 
носійства генотипу СТ (χ2=4,62; р<0,05) та вірогідно нижчу частоту генотипу СС 
(χ2=6,17; р<0,05) за поліморфізмом rs565470 гена COL4A1 у порівнянні з даними 
загальнопопуляційної групи контролю (табл. 1).

Таблиця 1 - Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs565470 гена COL4A1 
у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом в порівнянні з даними 
дітей загальнопопуляційної групи контролю

Генотипи
Групи дітей:

χ2 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)

* - вірогідна різниця показника дітей з МСР порівняно із дітьми з загальнопопуляційної групи 
контролю; p < 0,05 

Наявність у дитини генотипу СТ за даним поліморфізмом, збільшує ризик 
виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу втричі (OR=3,00; СІ 95%: 1,08–8,37), 
в порівнянні з даними загальнопопуляційної групи контролю (табл. 2).

Таблиця 2 - Аналіз розподілу генотипів поліморфізму rs565470 гена 
COL4A1 у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом з ознаками 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини в порівнянні з даними дітей 
загальнопопуляційної групи контролю

Генотипи
МСР з дисплазією, n = 29 ЗПГК, n = 42

χ2 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)

* - вірогідна різниця показника дітей з МСР з дисплазією порівняно із дітьми з загальнопопуляційної 
групи контролю; p< 0,05
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У дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом, який асоційований з недиферен-
ційо ваною дисплазією сполучної тканини, виявлено вірогідно вищу частоту 
генотипу СТ за поліморфізмом rs565470 гена COL4A1 у порівнянні з даними дітей 
загальнопопуляційної групи контролю (χ2=6,87; р<0,01) (табл. 1).

Наявність у дітей з проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини 
генотипу СТ за поліморфізмом rs565470 гена COL4A1 збільшує ризик виникнення 
міхурово-сечовідного рефлюксу у 6,75 разів (OR=6,75; СІ 95%:1,40  – 32,55).

Отримані результати дозволяють встановити асоціацію поліморфізму rs565470 
гена COL4A1 з розвитком міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього 
віку та може слугувати одним із основних молекулярно-генетичних маркерів 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку.

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 міхурово-
сечовідним рефлюксом та недиференційованою дисплазією сполучної тканини 
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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 супроводжувалося 
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 протокольного лікування 
у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 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 нирок у дітей раннього віку з 
міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 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),  підвищення 
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.  

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. 
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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 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 нирок та корекції виявлених 
змін рекомендовано використання метаболічної терапії: 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; 
маркери 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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здоров’я. Київ 2018. С. 149. КПКВ — 6561040. (Дисертанту провів збір, аналіз 
та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків).

АНОТАЦІЯ 

Петріца Н. А. Функціональний стан нирок у дітей раннього віку при 
міхурово-сечовідному рефлюксі залежно від наявності недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.10 – Педіатрія. Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019 рік.

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуального наукового 
завдання – 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 тканини нирок, метаболітів 
сполучної тканини та  молекулярно-генетичних маркерів недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини.

Обґрунтовано необхідність метаболічної терапії, показана її ефективність у 
дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини за рахунок покращення функціонального стану нирок.
Ключові слова: діти, міхурово-сечовідний рефлюкс, дисплазія сполучної 

тканини,молекулярно-генетичні дослідження, лікування. 

АННОТАЦИЯ

Петрица Н. А. Функциональное состояние почек у детей раннего возраста 
при пузырно-мочеточниковому рефлюксе в зависимости от наличия 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани. - На правах рукописи.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.10 - Педиатрия. Львовский национальный медицинский 
университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2019 год.

В диссертационной работе приведено новое решение актуальной научной 
задачи, усовершенствования ранней диагностики нарушений функционального 
состояния почек и коррекция обнаруженых метаболических изменений у детей 
раннего возраста с пузырно-мочеточниковым рефлюксом, ассоциированным с 
недифференцированной дисплазией соединительной ткани путем определения 
показателей функции проксимального отдела канальцевого аппарата, структурных 
изменений ткани почек, метаболитов соединительной ткани та молекулярно-
генетических маркеров недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Обоснована необходимость метаболической терапии, показана ее 
эффективность у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом на фоне 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани за счет улучшения 
функционального состояния почек.
Ключевые слова: дети, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, дисплазия 

соединительной ткани, молекулярно-генетические исследования, лечение.

ABSTRACT

N.A. Petritsa. Functional state of kidneys in infants with vesicoureteral refl ux 
depending on the presence of undifferentiated connective tissue dysplasia. – On the 
rights of a manuscript.

Thesis for obtaining a science degree of a Candidate of Medical Sciences in the 
specialty 14.01.10 – «Pediatrics». Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 
Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019.

The thesis presents a new solution to a topical scientifi c problem, namely, early 
diagnostics of deterioration of the functional state of kidneys and correction of metabolic 
changes in infants with vesicoureteral refl ux and undifferentiated connective tissue 
dysplasia by determining the function of renal proximal tubule, structural changes in 
the kidney tissue, connective tissue metabolites, and molecular and genetic markers of 
undifferentiated connective tissue dysplasia.

It has been found that three quarters of infants with vesicoureteral refl ux had phenotypic 
signs of changes in the organs of vision (blue sclera, degenerative changes of the fundus), 
abnormalities of physical development (developmental delays, underweight), changes 
in skin (tender skin, thinning of the subcutaneous layer, fl accidity, increased elasticity, 
hemorrhagic manifestations), and gastrointestinal disorders (functional bile duct disorders, 
functional and anatomical abnormalities of the gallbladder, megacolon, dolichosigmoid), 
undifferentiated connective tissue dysplasia, and urinary hydroxyproline. 

The following factors were important for the formation of undifferentiated connective 
tissue dysplasia in infants with vesicoureteral refl ux: work of a pregnant woman with a 
computer, gestosis in the fi rst half of pregnancy, and presence of nephropathies in the 
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mother’s medical history. The proportion of genetic component is crucial only in infants 
with vesicoureteral refl ux and undifferentiated connective tissue dysplasia. According 
to G. Edward’s model, it is an undifferentiated connective tissue dysplasia that plays 
a crucial role (48.93%) in the formation of vesicoureteral refl ux in infants, which is 
indicative of a signifi cant share of the genetic component.

It has been proven that the intensity of renal parenchyma dysfunction in infants with 
vesicoureteral refl ux was directly dependent on the presence of undifferentiated connective 
tissue dysplasia. It was found that infants with vesicoureteral refl ux and undifferentiated 
connective tissue dysplasia had reduced calcium phosphate anti-crystallization in urine 
and reduced phosphate excretion, increased 24-hour urinary excretion of polar lipids, 
proteinuria and calciuria, as well as increased urinary excretion of glycosaminoglycans 
compared to infants who had no manifestations of dysplastic dependent pathology.

It has been found that the combination of null alleles GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 in 
the infant’s genotype is associated with a tendency to the formation of vesicoureteral 
refl ux, whereas the combination of two defi ciency alleles GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 in 
the genotype of an infant with vesicoureteral refl ux is defi nitely associated with the 
presence of undifferentiated connective tissue dysplasia in the patient.

It has been shown that rs565470 СТ genotype of the COL4A1 gene in infants is 
associated with a seven-fold increased risk of vesicoureteral refl ux with manifestations 
of undifferentiated connective tissue dysplasia (OR=6.75; СІ95%:1.40 – 32.55), which 
can be one of the major molecular and genetic markers of undifferentiated connective 
tissue dysplasia in infants.

The need for metabolic therapy included in basic treatment of infants with 
vesicoureteral refl ux and undifferentiated connective tissue dysplasia has been proven. 
Inclusion of antihypoxants and membrane protective agents in the comprehensive 
therapy contributes to the restoration of the reduced kidney function in infants with 
vesicoureteral refl ux and undifferentiated connective tissue dysplasia. 

Expediency of determining urinary hydroxyproline excretion, anti-crystallization 
properties of urine, 24-hour excretion of salts, urinary excretion of products of 
peroxidation of lipids and polar lipids, proteinuria and calciuria, and the level of 
excretion of glycosaminoglycans and creatine for the purpose of diagnosing dysplastic 
dependent pathology in infants, detecting deterioration of the functional state of kidneys, 
and monitoring the effectiveness of metabolic therapy was determined.

Key words: infants, vesicoureteral refl ux, connective tissue dysplasia, molecular and 
genetic studies, treatment. 
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