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Актуальність теми. Дисертаційна робота Петріци Н. А. присвячена 

актуальній проблемі сучасної педіатрії – ранній діагностиці порушень 

функціонального стану нирок та корекції метаболічних змін у дітей раннього 

віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, асоційованим з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини.  

Незважаючи на досягнення останніх років в діагностиці та лікуванні 

міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей, захворювання характеризується 

високою частотою розвитку ускладнень, найбільш важкими з них є 

рецидивуюча інфекція сечових шляхів, нефросклероз, формування та 

високий ризик прогресування хронічної хвороби нирок (ХХН). У зв'язку з 

цим одним із найважливіших завдань педіатрії є діагностика порушень 

функціонального стану нирок на ранніх стадіях, коли ще можливо ефективне 

стримування розвитку або регрес патологічного процесу в нирках при 

застосуванні адекватних профілактичних і лікувальних заходів.  

Одним з факторів, що впливають на формування хронічної патології в 

дитячому віці є недиференційована дисплазія сполучної тканини. 

Структурно-функціональні компоненти сполучної тканини беруть активну 

участь в запальних, деструктивних і захисних процесах при патологічних 

станах. Багатьма дослідниками показані принципові відмінності перебігу 

захворювань у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. 

Однак, до теперішнього часу відсутні відомості про частоту та фактори 

формування недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей 



раннього віку із міхурово-сечовідним рефлюксом, молекулярно-генетичні 

маркери даної патології. На сьогодні залишаються маловивченими 

особливості метаболізму сполучної тканини та перекисного окислення 

ліпідів в дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та ознаками 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини.  

До сих пір не вивчався функціональний стан нирок у дітей раннього 

віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, асоційованим з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини. Маркерами функціонального стану нирок 

прийнято вважати креатинін сироватки крові та швидкість клубочкової 

фільтрації, але дані показники змінюються при значних структурних 

ренальних змінах. Використання статичної нефросцінтіграфії з DMSA 

обмежено в ранньому дитячому віці. З огляду на важливість ранньої 

діагностики ниркових порушень, значення  набувають показники стану 

канальцевого апарату. 

Імовірність спонтанного зникнення міхурово-сечовідного рефлюксу 

складає 81% у дітей з I-II ступенем та 48% - з III ступенем рефлюксу. 

Встановлено, що найбільш ефективними препаратами, що використовуються 

для хірургічної ендоскопічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу, є 

полімерні препарати, які мають стимулюючу дію на сполучну тканину в 

місці ін'єкції за рахунок відновлення синтезу волокон колагену, що робить 

дані препарати перспективними в застосуванні у дітей з дисплазією 

сполучної тканини. Можна припустити, що застосування пероральних 

препаратів з метаболічною дією на сполучну тканину, може бути ефективним 

у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та ознаками 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

Виходячи з вищенаведеного, дисертаційна робота, метою якої є 

удосконалення ранньої діагностики порушень функціонального стану нирок 

та корекції метаболічних змін у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом, асоційованим з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини, за допомогою вивчення показників функції проксимального відділу 



канальцевого апарату, структурних змін клітинних мембран нирок, 

метаболітів обміну сполучної тканини та молекулярно-генетичних маркерів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, не викликає сумніву.   

Зв’язок теми дослідження з державними і галузевими науковими 

програмами, планами, темами. Тема дисертації є фрагментом комплексної 

науково-дослідної роботи ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» 

на тему: «Пошук шляхів ранньої діагностики природжених вад розвитку, 

асоційованих із недиференційованою дисплазією сполучної тканини» 

(державний реєстраційний номер 0114U001549).  

Загальна оцінка дисертації. Дисертаційна робота Петріци Н. А. 

складається із анотації, вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали та 

методи дослідження», 3-х розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення досліджень, висновків та практичних рекомендацій. Робота 

ілюстрована 31 таблицею, 8 рисунками, додатками. 

Анотація дисертації подана державною і англійською мовами та 

відображає узагальнений короткий виклад її основного змісту. В анотації 

представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової 

новизни та практичного значення. Крім того, наведений список наукових 

праць, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації. 

Вступ оформлений згідно вимог, в ньому подана загальна характери-

тика роботи. Здобувач розкриває сутність і стан вивчення проблеми 

міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку з недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини, переконливо обґрунтовує необхідність 

проведення дослідження, чітко формулює мету та завдання роботи, 

висвітлює методи дослідження, наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів та апробацію матеріалів дисертації. 

В першому розділі дисертації представлено огляд літератури, який 

висвітлює актуальні питання недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини та міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку. Зокрема, 

роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини в формуванні 



захворювань нирок, частота міхурово-сечовідного рефлюксу та клінічні 

прояви, методи діагностики функціонального стану нирок та 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку, 

методи лікування пієлонефриту на фоні міхурово-сечовідного рефлюксу та 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

На наш погляд, підрозділ 1.2 огляду літератури «Анатомо-

функціональні особливості органів сечовидільної системи у дітей раннього 

віку як підґрунтя для запальних процесів нирок» не є доцільним тому, що не 

відповідає темі дисертації. 

В другому розділі дисертант представляє матеріали та методи 

дослідження. Обстежено 138 дітей віком від 3-х місяців до 3-х років із 

міхурово-сечовідним рефлюксом, а також 82 дитини контрольної групи, з 

них 40 практично здорових дітей та 42 дітей загальнопопуляційної групи. 

Розподіл хворих дітей проведений на дві групи в залежності наявності 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Такий розподіл хворих 

цілком логічний та правильний. Він цілковито відповідає поставленій меті та 

вирішенню завдань дослідження. Методи дослідження можна 

охарактеризувати як високоінформативні й адекватні завданням роботи. Крім 

загальноприйнятих методів нефрологічного та урологічного обстеження, 

проведено визначення стану проксимальних канальців нирок за результатами 

екскреції з сечею неорганічних фосфатів, кальцію, білка, амінокислот, 

редукованих цукрів та глюкози, солей, показниками 

антикристалоутворюючої здатності сечі. За показниками екскреції 

креатиніну, продуктів перекисного окислення ліпідів та полярних ліпідів з 

сечею визначений стан клітинних мембран нирок. Автором також 

проаналізовані показники метаболізму сполучної тканини за рівнями 

екскреції оксипроліну і глікозоаміногліканів з сечею. Слід віддати належне 

дисертантові в аспекті молекулярно-генетичних методів дослідження. 

Автором проведена ретельна статистична обробка отриманих 

результатів на сучасному рівні. 



В розділі 3 «Клініко-генетична характеристика дітей раннього віку з 

МСР залежно від наявності недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини» автор представив анамнестичні дані, клініко-лабораторні 

показники обстежених пацієнтів.  

Автором визначена частота недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом, 

проаналізовані її фенотипові ознаки. Найчастішими з них були порушення 

органів зору, з боку шкіри та шлунково-кишкового тракту, дефіцит маси тіла. 

Тест на оксипролін в сечі виявився позитивним у всіх дітей з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини та міхурово-сечовідним 

рефлюксом. Представлені дані щодо супутніх природжених вад розвитку 

органів сечовидільної системи. 

Проведений аналіз анте- та постнатальних факторів у обстежених 

дітей. Робота вагітної на комп’ютері, гестоз першої половини вагітності та 

обтяженість генеалогічного анамнезу матері за нефропатіями були 

значимими факторами для формування недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом.  

Проаналізований генеалогічний анамнез 138 сімей (1683 родича І–ІІ–ІІІ 

ступенів спорідненості). Оцінка генетичної компоненти у формуванні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в сім'ях обстежених дітей 

за G. Edward’s та G. Smіth показала, що недиференційована дисплазія 

сполучної тканини відіграє визначальну роль у формуванні міхурово-

сечовідного рефлюксу в дітей раннього віку. 

В розділі 4 представлені матеріали щодо результатів молекулярно-

генетичного дослідження у обстежених дітей. Представлена частота 

поліморфних локусів генів схильності GSTM1 і GSTT1 (глутатіон-S-

трансфераз) у генотипі дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом. Доведено, 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.  

Надзвичайно важливі результати отримані при дослідженні 

молекулярно-генетичних маркерів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Встановлено, що носійство генотипу СТ поліморфного локусу 

rs565470 гена COL4A1 приводить до збільшення ризику виникнення у дітей 

раннього віку міхурово-сечовідного рефлюксу в 3,0 рази, формуванню 

міхурово-сечовідного рефлюкса та недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини в 6,75 разів. Між тим встановлено, що виникнення міхурово-

сечовідного рефлюкса та недиференційованої дисплазії сполучної тканини не 

зв’язано с поліморфізмом rs605143 гена COL4A1. 

В розділі 5 «Функціональний стан нирок у дітей раннього віку з 

міхурово-сечовідним рефлюксом залежно від наявності недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини та в динаміці лікування» представлені 

результати дослідження функціонального стану проксимальних канальців. 

Відмічено зниження антикристалутворюючої здатності сечі до фосфатів 

кальцію, екскреції фосфатів, підвищення екскреції оксалатів кальцію, 

наявність протеїнурії та кальційурії. 

В даному розділі також наведені результати дослідження екскреції 

креатиніну, продуктів перекисного окислення ліпідів та полярних ліпідів з 

сечею для визначення стану клітинних мембран нирок, проаналізовані 

показники метаболізму сполучної тканини. На наш погляд, дані матеріали 

слід було представити в окремому розділі, враховуючи, що вони не є 

відображенням функцій нирок. Встановлена наявність структурних змін 

клітинних мембран нирок на основі отримання результатів екскреції на 

максимальних значеннях полярних ліпідів, а також наявності сумарних 

продуктів реакції перекисного окислення ліпідів в сечі. 

Показано, що у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом 

та недиференційованою дисплазією сполучної тканини спостерігається 



підвищена екскреція глікозоаміногліканів у сечі. Загальновідомо, що 

інтерстиціальна тканина нирок містить компоненти сполучної тканини - 

колаген, глікозаміноглікани та ін. Тому встановлена підвищена концентрація 

глікозоаміногліканів в сечі може свідчити про наявність структурних змін в 

нирках. 

На підставі проведеного дослідження обґрунтована доцільність 

включення метаболічної терапії до лікування дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом та недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини. Показана ефективність призначення метаболічного (L-

карнітинвмісний) та мембранотропного (вітамін Е 10%) препаратів, що 

дозволило покращити функції проксимальних канальців та стан клітинних 

мембран нирок. 

В розділі «Аналіз і узагальнення досліджень» наведені і проаналізовані 

всі одержані автором результати. Висновки логічно виходять з матеріалів 

дисертації, обґрунтовані, конкретні, підкреслюють клінічне значення роботи, 

новизну отриманих результатів. Дисертант повністю вирішив поставлені в 

роботі задачі, досяг мети дисертації. Практичні рекомендації витікають із 

матеріалів дисертації.  

Наукова новизна дослідження та отриманих результатів. 

Автором вперше встановлена частота та найбільш інформативні 

фенотипічні ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом.  

Набули подальшого розвитку питання визначення факторів ризику для 

формування недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом: а саме, робота вагітної на комп’ютері, 

гестоз першої половини вагітності та обтяженість генеалогічного анамнезу 

матері за нефропатіями. 

Підтверджена визначальна роль недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини відіграє у формуванні міхурово-сечовідного рефлюксу в 

дітей раннього віку. 



Доведений 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. 

Носійство комбінації нульових алелів GSTT1 0/0, GSTM1 0/0 у дітей з 

міхурово-сечовідним рефлюксом асоціюється із недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини.  

Вперше отримані дані щодо розподілу алелів та генотипів поліморфних 

локусів rs605143 та rs565470 гену колагену IV типу (COL4A1) у дітей 

раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини. Встановлено, що генотип СТ поліморфізму 

rs565470 гена COL4A1 збільшує у дітей раннього віку ризик міхурово-

сечовідного рефлюксу втричі, виникнення міхурово-сечовідного рефлюксу з 

проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини в 6,75 разів. 

Автором встановлено, що визначення рівнів сечової екскреції 

неорганічних фосфатів, кальцію, білка, амінокислот, редукованих цукрів та 

глюкози, солей, показників антикристалоутворюючої здатності сечі 

дозволить провести ранню діагностику порушень функціонального стану 

нирок у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Показаний характер 

проксимальних тубулярних дисфункцій у обстежених дітей. 

Доведена наявність структурних змін клітинних мембран нирок та 

порушення метаболізму сполучної тканини у дітей раннього віку з міхурово-

сечовідним рефлюксом та недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини.  

Проведені дисертантом дослідження дозволили авторові обґрунтувати 

доцільність включення метаболічної та мембранотропної терапії до лікування 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини, підтвердити 

підвищення ефективності лікування хворих при її застосуванні. 

 



Практичне значення роботи.  

Для своєчасної діагностики недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом 

представлені характерні її фенотипічні ознаки. 

Представлені рекомендації для медико-генетичного консультування 

сімей для встановлення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у 

дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом. 

З метою ранньої діагностики порушень функціонального стану нирок у 

дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини показана необхідність 

доповнення існуючих схем обстеження визначенням рівнів сечової екскреції 

фосфатів кальцію, протеїнурії, кальциурії, антикристалутворюючої здатності 

сечі до фосфатів кальцію.  

Визначені характерні показники для зниження функціонального стану 

нирок, діагностики структурних змін клітинних мембран нирок, метаболізму 

сполучної тканини, що рекомендується застосовувати при моніторингу даних 

пацієнтів. 

Розроблено і впроваджено включення метаболічної та мембрано троп-

ної терапії до лікування дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюкс-

сом та недиференційованою дисплазією сполучної тканини. 

Запропоновані автором практичні рекомендації впроваджені в діяль-

ність Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», трьох 

центральних районних лікарнях, однієї міської лікарні, а також у педагогіч-

ний процес. За результатами дослідження видано 2 інформаційних листа. 

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації  

Робота виконана на достатньому клінічному матеріалі з використанням 

сучасних, адекватних поставленим завданням методів дослідження. 

Достовірність наукових положень також забезпечена використанням 

сучасних методів математичної статистики. Наукові положення, висновки та 



практичні рекомендації логічно витікають з результатів проведених 

досліджень, повністю обґрунтовані та об’єктивні.  

Повнота викладення матеріалів дисертації у друкованих працях. 

Результати дисертаційної роботи Петріци Н.А. вичерпно відображені в 15 

наукових працях, з яких 6 статей опубліковані в наукових фахових виданнях, 

рекомендованих МОН України, 1 стаття в закордонному журналі, 1 

деклараційний патент на корисну модель, 1 тези у матеріалах науково-

практичних конференцій та конгресів, 7 нововведень, опублікованих у 

інформаційних бюлетенях. 

Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації 

роботи були представлені доповідями на 3 національних науково-практичних 

конференціях.  

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням та 

змісту дисертації. В ньому викладені основні ідеї та висновки дисертації, 

показаний особистий внесок автора, наукова новизна та практичне значення 

одержаних результатів дослідження. Дисертація та автореферат оформлені 

згідно з існуючими вимогами.  

Принципових зауважень до структури, змісту та оформленню 

дисертації немає. Однак виявлені деякі недоліки:  

1. Загальну характеристику хворих, що стосується даних вікового та 

статевого розподілу хворих, необхідно було представити не в розділі 3, 

а в розділі 2; 

2. Автор не завжди дотримувався в тексті дисертації умовних скорочень, 

заявлених в переліку; 

3. Огляд літератури перевантажений інформацією;  

4. Наведення результатів дослідження екскреції продуктів перекисного 

окислення ліпідів, полярних ліпідів з сечею, показників метаболізму 

сполучної тканини в розділі 5, який стосується функціонального стану 

нирок у обстежених хворих. 

Зауваження не носять принципового характеру, не впливають на 



загальну позитивну оцінку роботи і не зменшують її наукової та практичної 

значимості.  

В порядку дискусії прошу дати відповіді на наступні запитання: 

1. Вкажіть, будь ласка, особливості перебігу інфекції сечової системи 

у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним рефлюксом та 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини.  

2. Яка частота рахіту була у обстежених дітей? Отримували дані 

пацієнти препарати вітаміну Д? Дані фактори могли вплинути на 

показники екскреції кальцію у обстежених дітей? 

3. Уточнить, будь ласка, яка була швидкість клубочкової фільтрації у 

обстежених пацієнтів. 

Висновок. Таким чином, дисертаційна робота Петріци Н.А. 

«Функціональний стан нирок у дітей раннього віку при міхурово-

сечовідному рефлексі залежно від наявності недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини», представлена до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія є закінченим 

самостійним дослідженням, відповідає профілю спеціалізованої вченої раді  

Д 35.600.04 у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького МОЗ України.  

В роботі вирішене актуальна задача сучасної педіатрії щодо 

удосконалення ранньої діагностики порушень функціонального стану нирок 

та корекції метаболічних змін у дітей раннього віку з міхурово-сечовідним 

рефлюксом, асоційованим з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини, за допомогою вивчення показників функції проксимального відділу 

канальцевого апарату, структурних змін клітинних мембран нирок, 

метаболітів обміну сполучної тканини та молекулярно-генетичних маркерів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

За актуальністю обраної теми, науковою новизною і практичним 

значенням одержаних результатів дисертація Петріци Н. А. повністю 

відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів та  



 

 


