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Петрівни на дисертацію Петріци Назара Андрійовича на тему 

«Функціональний стан нирок у дітей раннього віку при міхурово-сечовідному 

рефлюксі залежно від наявності недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини», яка представлена до офіційного захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 -  педіатрія

Актуальність теми дисертаційної роботи. Інфекції сечовивідних шляхів 

(ІСПІ) є найбільш поширеними захворюваннями серед дітей перших 2-х років 

життя і посідають третє місце по частоті в структурі усіх інфекцій дитячого віку, 

поступаючись лише гострим респіраторним та кишковим інфекціям. Незважаючи 

на досягнуті успіхи у діагностиці та лікуванні захворювань органів сечовидільної 

системи (СВС) у дітей раннього віку, їхня поширеність в Україні не зменшується. 

Багатьма авторами підкреслюється важлива роль вроджених вад розвитку (ВВР) 

у виникненні патології СВС, що зумовлено впливом як генетичних, так і 

епігенетичних факторів. Однією з найбільш поширених ВВР сечовивідних шляхів 

у дітей раннього віку є міхурово-сечовідний рефлюкс (МСР), частота якого у 

дітей з інфекціями органів СВС сягає 70,0%. Останнім часом прогресування 

хронічної хвороби нирок все частіше пов'язують з поєднанням МСР та 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ). Дисплазія сполучної 

тканини - це порушення розвитку сполучної тканини внаслідок генетично 

зміненого фібриллогенезу позаклітинного матриксу, що призводить до розладів 

гомеостазу на тканинному і органному рівнях. Не дивлячись на значну увагу до 

даної проблеми, залишаються не визначеними генетичні аспекти розвитку 

хронічної хвороби нирок у дітей на фоні НДСТ. Одним з нових інноваційних 

напрямків в розв’язанні багатьох невирішених питань сучасної дитячої 

нефрології є з ’ясування молекулярно-генетичних механізмів розвитку МСР в 

асоціації з НДСТ на фоні інфекційно-запальних захворювань нирок, вивчення та 

корекція метаболічних порушень, які виникають при цій патології.



Беручи до уваги вище наведене, дисертаційну роботу Петріци Н.А., м» 

якої було удосконалення ранньої діагностики порушень функціонального с 

нирок та корекція виявлених метаболічних змін у дітей раннього віку з міхур 

сечовідним рефлексом, асоційованим з недиференційованою диспла: 

сполучної тканини, вважаю актуальною і своєчасною.

З в’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертації 

робота є фрагментом планової комплексної науково-дослідної роботи Держав, 

Установи «Інститут спадкової патології НАМН України» на тему «Пошук шля; 

ранньої діагностики природжених вад розвитку, асоційованих 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (№ держреєстраь 

0114Ш01549).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендації 

сформульованих у  дисертації. Вірогідність основних наукових положень 

висновків ґрунтується на результатах достатнього за об’ємом клінічногс 

матеріалу (обстежено 138 дітей раннього віку). Проведена порівняльна оцінка 

отриманих результатів у дітей з МСР у поєднанні з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини та у дітей з МСР без ознак НДСТ. Усі наукові 

положення та рекомендації чітко сформульовані, підтверджені отриманими 

результатами. Висновки логічно обгрунтовані, об’єктивні, достовірні.

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі комплексного 

клінічного, біохімічного, інструментального. молекулярно-генетичного 

дослідження вперше встановлено особливості функціонального стану нирок у 

дітей раннього віку при міхурово-сечовідному рефлюксі, асоційованому з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Автором визначені маркери 

НДСТ у дітей раннього віку з МСР, 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. 

Доведена інформативність підвищеного рівня оксипроліну та наявність 

глікозаміногліканів в сечі як діагностичних критеріїв недиференційованої



з

дисплазії сполучної тканини крім.

Автором доповнені дані про високу значимість обтяженості генетичного 

анамнезу у дітей формування МСР у поєднанні з НДСТ, встановленої за 

моделлю О. ЕсЬуагсГз. Отримала подальший розвиток необхідність застосування 

для оцінки функціонального стану нирок та діагностики порушень при МСР, 

асоційованому з НДСТ у дітей раннього віку, неінвазивних біохімічних маркерів 

при дослідженні проксимального відділу канальцевого апарату, визначенні 

структурних змін тканини нирок, метаболітів сполучної тканини. Доведена 

доцільність застосування цих показників не лише для оцінки функціонального 

стану нирок при МСР, але й з метою контролю за ефективністі лікування.

Вперше отримані нові дані щодо асоціативного зв’язку між формуванням 

МСР за наявності недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 

присутністю в генотипі дитини нульового алеля С8ТМ10/0 і поєднання 

функціонально неповноцінних алелів генів 08ТМ1 0/0 та 08ТТ1 0/0. Вперше 

встановлено, що за наявності генотипу СТ поліморфізму гз565470 гена СОЬ4А1 у 

дітей ризик розвитку МСР з проявами НДСТ збільшується у 7 разів.

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 біохімічними. 

Показниками.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і запропоновано 

для впровадження новий комплексний неінвазивний спосіб діагностики НДСТ у 

дітей раннього віку з МСР шляхом визначення фенотипічних ознак 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 тканини нирок, метаболітів 

сполучної тканини у добовій сечі.
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В системі медико-генетичного консультування сімей для прогнозування 

виникнення МСР та НДСТ у дітей рекомендовано використовувати молекулярно- 

генетичні дослідження поліморфізмів гз605143 та гз565470 гена СОЬ4А1, а також 

розподіл поліморфних варіантів генів 08ТМ1 і С8ТТ1.

Рекомендовані шляхи оптимізації лікування НДСТ у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом, які спрямовані на підвищення біоенергетичних 

процесів сполучної тканини та мембранопротекцію.

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 

Г алицького.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. В публікаціях автора висвітлені всі розділи дисертаційної роботи. 

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.

Оцінка змісту роботи та її завершеності. Дисертаційну роботу викладено 

українською мовою на 202 сторінках комп’ютерного друку. Вона включає 

анотацію, вступ, огляд літератури, матеріали та методи дослідження, три розділи
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власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки, 

практичні рекомендації та перелік посилань. Перелік використаних літературних 

джерел складає 260 посилань (з них 202 джерела надруковано кирилицею, 58 -  

латиницею). Текст дисертації ілюстрований 31 таблицею та 8 рисунками.

Анотація за змістом і об'ємом цілком відповідає сучасним вимогам ДАК 

України, в котрій викладено мету, новизну, практичне значення роботи та перелік 

опублікованих за темою дисертації наукових праць автора.

У вступі автором чітко викладено актуальність проблеми, сформульовані мета 

та завдання дослідження, визначені об’єкт та предмет дослідження, описана 

новизна отриманих результатів дослідження та їх науково-практичне значення. Всі 

підрозділи вступу викладені згідно сучасних вимог. Проте, у новизні слід було 

представити конкретну тенденцію змін тих чи інших показників в процесі 

лікування.

В першому розділі дисертант проаналізував сучасні дані щодо ролі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в патогенезі захворювань нирок 

у дітей раннього віку в сучасних умовах з використанням вітчизняних та 

іноземних джерел переважно останніх років. В даному розділі дисертантом 

викладено сучасний погляд на місце міхурово-сечовідного рефлюксу у структурі 

патології нирок в дітей. Автором показано значення анатомо-функціональних 

особливостей органів сечовидільної системи у дітей раннього віку як підґрунтя 

для запальних процесів нирок. При аналізі літератури дисертантом акцентована 

необхідність застосування малоінвазивних методів діагностики функціонального 

стану нирок та недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього 

віку. Автор добре відобразив сучасні тенденції в лікуванні пієлонефриту на фоні 

МСР та НДСТ. В даному розділі автор продемонстрував глибокі знання та 

розуміння проблеми патогенетичної ролі МСР та НДСТ в розвитку і перебігу 

захворювань нирок у дітей з точки зору клініциста, показав невирішені питання, 

які потребують подальшого вивчення.

У другому розділі дисертант наводить загальну характеристику обстежених 

хворих та методи дослідження, які застосовані в роботі. Чітко вказані критерії
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включення та критерії виключення в дослідження. Грамотно і обґрунтовано 

представлено поділ обстежених хворих дітей на групи. Автором застосовано 

сучасний комплекс обстеження, який включав загально клінічні, біохімічні, 

молекулярно-генетичні, статистичні методи дослідження. Використані методи 

адекватні меті та завданням дисертаційної роботи. Автор ретельно вивчав анте- та 

перинатальний, сімейний, генеалогічний анамнез дітей. Важливе місце в розділі 

відведено молекулярно-генетичним дослідженням, метою яких було встановлення 

особливостей розподілу поліморфних варіантів генів С8ТМ1 та 08ТТ1 і 

встановлення частоти та розподілу генотипів поліморфних локусів Г8605143 ОЛ 

(1286-1269С>А) та гз565470 (1897+86Т>С) гена СОЬ4А1. Для статистичної 

обробки результатів використано сучасне програмне забезпечення.

Розділ третій присвячений клініко-генетичній характеристиці дітей 

раннього віку з МСР, поєднаним з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини, за даними анте-, перинатального та генеалогічного анамнезу. В даному 

розділі чітко описані дані про стан здоров’я дітей раннього віку з МСР залежно 

від наявності НДСТ, показані найбільш важливі фактори ризику формування цієї 

патології в дитячому віці. Цікаві дані отримані щодо високої значимості 

обтяженості антенатального періоду та генетичного анамнезу за 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини у дітей з МСР за моделлю О. 

ЕсЬуагсі’з. 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 є наявність підвищеного рівня оксипроліну в сечі.

Розділ четвертий дисертаційної роботи присвячений аналізу молекулярно- 

генетичного дослідження маркерів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у дітей раннього віку з МСР. Новими, цікавими і інформативними є 

отримані автором дані щодо того, що носійство комбінації нульових алелів 

08ТТ1 0/0, 08ТМ1 0/0 у дітей з МСР достовірно асоціюється із наявністю НДСТ. 

Автор цілком слушно вважає, що отримані результати дозволяють стверджувати,
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що асоціація комбінації функціонально неповноцінних алелів генів С8ТМ1 0/0 та 

С8ТТ10/0 з міхурово-сечовідним рефлюксом на фоні недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини можуть слугувати підтвердженням негативного 

впливу ксенобіотиків на синтез та нормальний розвиток сполучної тканини. Це 

призводить до прогресування сполучнотканинної дисплазії, яка, в свою чергу, 

ускладнює перебіг захворювання.

Отримані автором результати переконливо свідчать, що носійство генотипу 

СТ поліморфного локусу гз565470 гена СОЬ4А1 збільшує ризик виникнення 

міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку в 3 рази, а ризик розвитку 

МСР з проявами НДСТ підвищує в 7 разів.

У п ’ятому розділі дисертант наводить результати оцінки функціонального 

стану нирок у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від 

наявності НДСТ та відображає динаміку цих показників під впливом лікування. 

Важливим і цінним здобутком автора є те, що для оцінки функціонального стану 

нирок у дітей раннього віку він застосовує інформативні і, разом з тим, 

неінвазивні методи оцінки функціонального стану нирок. При порівняльній 

оцінці показників у дітей з МСР на фоні недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини і пацієнтів з МСР без ознак НДСТ автор переконливо доводить, що у 

дітей з МСР на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

відбувається зниження тубулярних функцій нефронів, проявами яких є зниження 

антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів кальцію, зниження екскреції 

фосфатів, протеїнурія, кальційурія, екскреція полярних ліпідів. Нові дані 

отримані автором і щодо значного підвищення екскреції оксипроліну та 

глікозоаміногліканів з сечею у дітей МСР та НДСТ, що є свідченням порушень 

метаболізму сполучної тканини у цієї групи пацієнтів.

Автором доведена доцільність включення метаболічної терапії в комплекс 

лікування дітей з міхурово-сечовідним рефлексом, поєднаним з НДСТ. Введення 

у комплексну терапію Ь-карнітинвмісного препарату та 10% олійного розчину 

вітаміну Е сприяло відновленню порушеної функції нирок у дітей раннього віку з 

МСР та НДСТ.
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У аналізі та обговоренні результатів дослідження проведено підсумок 

отриманих результатів, автор цілком аргументовано аналізує отримані дані в 

порівнянні з даними інших досліджень, показує їх наукове, практичне і медико- 

соціальне значення. В аналізі надто великий вступ (5 стор.), який є повторенням 

окремих даних огляду літератури і вступу. Можливо, розділ містить забагато 

повторень деяких статистичних даних, які відображені в тексті дисертації. 

Бажано було би більше аналізу, полеміки з іншими авторами. Проте автором 

добре відображені клінічне значення і діагностична цінність неінвазивних 

методів оцінки функціонального стану нирок та молекулярно-генетичних 

досліджень у дітей з МСР у поєднанні з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини. Автори акцентує увагу на необхідності корекції метаболічних 

порушень при цій патології.

Висновки дисертаційної роботи логічно випливають зі змісту роботи і 

узагальнюють новизну, теоретичне і практичне значення проведеного дослідження. 

Вважаю, що не слід було наводити показники параметричної статистики, які 

представлені в розділах дисертації.

В практичних рекомендаціях представлена розроблена автором комплексна 

програма діагностики, прогнозування та лікування дітей, хворих на МСР у 

поєднанні з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Цілком 

недоречним, на мій погляд, було наведення показників параметричної статистики 

у практичних рекомендаціях. Проте, в практичних рекомендаціях цілком не 

показана методологія відбору пацієнтів для молекулярно-генетичного 

консультування.

Список використаних літературних джерел оформлений у відповідності до 

сучасних вимог, містить літературні джерела переважно останніх років.

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертації, зауважень до змісту та 

оформлення автореферату немає. Аналіз дисертаційної роботи і автореферату 

Петріци Н.А. показав, що задачі дослідження вирішені, а мета наукової роботи 

досягнута.

Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи немає. В плані дискусії хочу
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висловити деякі побажання, які виникали в процесі її рецензування. На мою 

думку, включення вітаміну Е в комплекс метаболічної терапії за наявності у 

ньому Ь-карнітинвмісного препарату було зайвим. Не заперечуючи важливу 

мембранопротекторну і антигіпоксантну дію вітаміну Е, можливо, курси цих 

препаратів доцільно було призначати не одночасно, а методом чергування. Тим 

самим метаболічна і енерготропна терапія була би пролонгована, бо вивчена 

автором патологія має достатньо тривалий, а інколи і прогредієнтний перебіг.

.Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи немає. Вказані вище окремі 

побажання мають здебільшого дискусійний та рекомендаційний характер, окремі 

стилістичні та технічні помилки не зменшують теоретичного значення та науково- 

практичної цінності дисертації і не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи.

У процесі рецензування дисертаційної роботи виникло ряд запитань, на які 

бажано отримати відповідь.

1. Уточніть, будь-ласка, за якими клінічними і біохімічними критеріями Ви 

рекомендували практичним лікарям проводити відбір пацієнтів з міхурово- 

сечовідним рефлюксом у поєднанні з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини для молекулярно-генетичного дослідження?.

2. Ви обстежували дітей раннього віку. Прошу детальніше пояснити як Ви 

діагностували міхурово-сечовідний рефлюкс і за якими критеріями Ви 

виявляли ознаки НДСТ у дітей цього віку?

3. Поясніть, будь ласка, чому для молекулярно-генетичного тестування дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом у поєднанні з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини Ви в якості діагностично-прогностичних 

маркерів обрали саме визначення частоти розподілу делеційних алелів генів 

С8ТМ1 та 08ТТ1 і визначення генотипів/алелів поліморфних локусів 

гз605143 та гз565470 гена СОЬ4А1?

4. Уточніть, будь-ласка, які клінічні критерії ефективності метаболічної та 

енерготропної терапії були Вами встановлені в процесі динамічного 

спостереження?
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