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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. За останні десятиріччя у дітей України, особливо 

підлітків, спостерігається накопичення хронічної патології, серед якої  хвороби 

сечової системи мають один з найвищих темпів приросту (+105,5%) 

(Ю.Г.Антипкін та ін., 2018). 

Однією з найбільш актуальних медичних та соціальних проблем у дітей 

залишаються інфекційно-запальні захворювання сечовидільної системи (СВС), 

що підтверджується незмінно високими статистичними показниками 

захворюваності на дану патологію (В.Г.Майданник, 2016; Т.О. Крючко та ін., 

2017; О.Є. Абатуров та ін., 2019). 

Інфекції СВС представляють значний ризик для здоров'я через можливість 

розвитку уросепсису, рубцювання нирок і/або прогресуюче пошкодження нирок 

(H.S. Mohammadjafari  et al., 2012).  

Численні літературні дані свідчать про те, що хронічний пієлонефрит (ХПН) 

є найбільш частою причиною формування хронічної хвороби нирок (ХХН) та 

інвалідності зі стійким зниженням якості життя, що є серйозною медико-

соціальною та економічною роблемою в дітей та дорослих (І.В. Багдасарова, 

С.П.Фоміна, 2015; R. Saran et al., 2019).  

Початок ХХН супроводжують зміни з боку серцево-судинної системи 

(ССС) (Д.Д. Іванов та ін., 2018, Z.J. Modi et al., 2019). Ризик серцево-судинних 

захворювань поступово збільшується зі зменшенням ниркової функції (J. Tian et 

al., 2017; A. Kaddourah et al., 2018; J. Rangaswami et al., 2019). У педіатричних 

пацієнтів, як і у дорослих, саме серцево-судинні захворювання найчастіше 

призводять до смерті в термінальній стадії ХХН, оскільки ці пацієнти мають 

високу поширеність як традиційних, так і нетрадиційних чинників ризику 

серцево-судинних порушень (S. Paoli, M.M. Mitsnefes, 2014; A. Mudi  et al., 2017; 

D.J. Jr. Weaver et al., 2017; R. Saran et al., 2019). Тобто, в останні десятиріччя 

змінюється парадигма в підході до ХХН, як до захворювання, що закінчується 

нирковою недостатністю, до поширеного стану, який приводить до смерті від 

серцево-судинних захворювань (L. Di Lullo 2017, A. Kaddourah et al., 2018). 

Мікробно-запальні  зміни в нирках супроводжуються порушенням нервово-

рефлекторних впливів, активності біологічних амінів, гормонів, медіаторів. В 

кінцевому результаті ці зміни мають єдину точку  дії - судинний тонус і його 

взаємозв’язок з центральною гемодинамікою, що підтримує термінальний 

кровоток у відповідності до метаболічних потреб органів і тканин (Р. Muntner et 

al., 2010; А. Clementi et al., 2013). Проблема порушення ренальної гемодинаміки 

як патогенетичної ланки при запальних процессах в нирках є надзвичайно 

актуальною, адже відомо, що функція нирок в значній мірі визначається 
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Особливістю перебігу серцево-судинних порушень у дітей та підлітків, 

починаючи з ранніх стадій ХХН, є зазвичай субклінічний їх перебіг (M. Park, 

2012; F. Schaefer et al., 2017).  

У теоретичному й практичному аспектах важливим є те, що структурно-

функціональні розлади ССС, які виникають на початкових стадіях ХХН, можуть 

регресувати за умови адекватної рено- і кардіопротекції (J.C. Kupferman et al., 
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2014; Д.Д. Іванов, 2016). Визначення факторів, що сприяють формуванню і 

прогресуванню  ХПН в дітей забезпечує своєчасне проведення відповідних 

лікувальних та профілактичних заходів, які дозволять уповільнити прогресування 

ХХН і поліпшити прогноз захворювання (J. Gupta et al., 2016).  

Необхідність вивчення особливостей функціонального стану, шляхів і 

етапів  формування порушень ССС у дітей з ХПН в умовах ХХН, невирішені 

питання своєчасної ранньої діагностики й медикаментозної корекції визначили 

вибір напрямку, мети й завдань даного дослідження.  

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

Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт НДР 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» і є фрагментом 

комплексних НДР кафедри педіатрії 2 «Клініко-функціональні аспекти 

діагностики, лікування та профілактики порушень адаптації у практично здорових 

дітей та при різних патологічних станах”- у складі комплексної НДР “Вивчити 

вплив медико-соціальних чинників на формування здоров′я дітей середнього 

шкільного віку ” Інституту охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України 

(м.Харків), яка виконувалась в рамках програми “Охорона здоров’я дітей 

шкільного віку і підлітків”  “Клініко-функціональні особливості серцево-судинної 

системи та медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та профілактики 

порушень адаптації у практично здорових дітей та при різних патологічних станах 

в онтогенезі” (№ державної реєстрації 0106U001173); «Удосконалення 

діагностики і прогнозування розладів внутрішньосерцевої і периферичної 

гемодинаміки у дітей в поцесі росту та при запальних захворюваннях легень, 

серця, нирок» (№ державної реєстрації 0111U005752); «Розробка способів 

діагностики і корекції розладів гемодинаміки органів мішеней при соматичних 

захворюваннях, що супроводжуються серцево-судинними ускладненнями у дітей» 

 державної реєстрації - 0116U004963).  

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хронічного 

пієлонефриту в дітей на підставі вивчення факторів ризику розвитку 

захворювання, регіональної та центральної гемодинаміки, особливостей 

ендотеліальної дисфункції та розробки індивідуалізованої медикаментозної  

корекції та профілактики. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити клінічні та етіологічні особливості сучасного перебігу 

пієлонефриту у дітей. 

2. Розробити інформативні клініко-параклінічні критерії прогнозування 

хронічного перебігу пієлонефриту у дітей. 

3. Виявити ознаки ендотеліальної дисфункції  залежно від клінічного перебігу 

хронічного пієлонефриту та стадії хронічної хвороби нирок.  

4. Визначити характер порушень центральної, внутрішньосерцевої 

гемодинаміки, стан контрактильно - релаксаційної здатності міокарда у 

дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.  

5. Визначити характер порушень ниркової гемодинаміки у дітей, хворих на 

хронічний пієлонефрит.  
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6. Розробити інформативні клініко-параклінічні критерії оцінки стану серцево-

судинної системи та ранньої діагностики й прогнозування серцево-

судинних ускладнень у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.  

7. Розробити алгоритм моніторингу стану серцево-судиної системи у дітей, 

хворих на хронічний пієлонефрит, на етапах розвитку хронічної хвороби 

нирок. 

8. Удосконалити заходи патогенетичної корекції гемодинамічних порушень у 

дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, для покращення прогнозу 

захворювання.  

Об`єкт дослідження – центральна та регіональна гемодинаміка у дітей, 

хворих на хронічний пієлонефрит.  

Предмет дослідження - клініко-лабораторні, інструментальні показники, 

допплер-ультрасонографічні показники центральної та регіональної гемодинаміки 

при  хронічному пієлонефриті та у клінічно здорових дітей; фактори ризику 

розвитку хронічного пієлонефриту, фактори ризику розвитку серцево-судинних 

порушень у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит  

Методи дослідження – клінічні (анамнестичні, фізикальні), лабораторні 

загальноклінічні (аналіз крові, загальній аналіз сечі, проба Нечипоренко, проба 

Зимницького), посів сечі; лабораторні біохімічні (білок та білкові фракції, 

електроліти, кислотно-основний стан, сечовина, сечова кислота, креатинін крові, 

холестерин), мікроальбумінурія, добова екскреція фосфору, кальцію, калію, 

натрію, глюкози, білку, сечової кислоти, оксалатів; інструментальні: 

(електрокардіографія (ЕКГ), ехокардіографія (ЕхоКГ), добове моніторування 

артеріального тиску (ДМАТ) та ЕКГ, допплерультрасонографія нирок та серця, 

проба з ендотелійзалежною вазодилятацією (ЕЗВД)); клініко-аналітичні, 

математично-статистичні – стандартного статистичного аналізу, кореляційний 

аналіз, дисперсійний аналіз та математичного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше розроблена концепція розвитку порушень системної й ниркової 

гемодинаміки, як провідної патогенетичної ланки, ступінь вираженості якої 

визначає рівень ймовірності несприятливого перебігу хронічного пієлонефриту.  

Розширені уявлення про механізми розвитку серцево-судинних порушень та 

формування ренальної артеріальної гіпертензії у дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит.  

Доведено, що порушення ниркової гемодинаміки починаються з 

вазоконстрикторної реакції ниркового кровотоку, яка характеризується 

підвищенням рівня периферичного опору, максимальної швидкості кровотоку та 

систоло-діастолічного співвідношення, а в подальшому прогресують до 

вазодилятаційних змін, які характеризується зниженням вищеперерахованих 

показників. 

Вперше встановлено, що хронічний пієлонефрит у дітей на тлі аномалій 

сечовивідної системи супроводжується значним збільшенням ризику формування 

патологічної геометрії лівого шлуночка (в 3,7 разів),  та діастолічної  дисфункції 

(в 6,5 разів), в порівнянні з дітьми, хворими на хронічний пієлонефрит, який 



4 
 

перебігає на тлі дисметаболічної нефропатії або функціональних порушень 

уродинаміки. 

Вперше виявлено, що у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, порушення 

системної та ниркової гемодинаміки знаходяться в тісній кореляційній залежності 

одне від одного. Продемонстровано, що показники швидкості кровотоку та 

індекси периферичного опору, пульсаційний індекс та систоло-діастолічне 

співвідношення, на рівні магістральної та сегментарної артерій нирки є високо 

інформативними прогностичними показниками, які характеризують стан 

ренальної гемодинаміки в дітей, хворих на хронічний пієлонефрит. 

Вперше виділено чинники ризику розвитку порушень системної й ниркової 

гемодинаміки, асоційовані з факторами, що призводять до захворювання на 

хронічний пієлонефрит у дітей. Основними чинниками ризику розвитку 

несприятливого перебігу хронічного пієлонефриту в дітей є аномалії 

сечовидільної системи, затяжний перебіг першого епізоду пієлонефриту, 

артеріальна гіпертензія, анемія в дебюті захворювання, функціональні порушення 

уродинаміки, супутні хронічні вогнища інфекції, метаболічні порушення, стигми 

дизембріогенезу. 

Вперше за допомогою множинної логістичної регресії у дітей, хворих на  

хронічний пієлонефрит, розроблено прогностичну модель прогресування серцево-

судинних порушень у вигляді гіпертрофії лівого шлуночку та артеріальної 

гіпертензії.  

Вперше показана ефективність індивідуалізованого підходу корекції 

кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, з 

урахуванням гемодинамічних розладів та дисфункції ендотелію, яка дозволила 

підвищити ефективність до  79,6%. 

Наукова новизна результатів підтверджена Деклараційним патентом 

України на корисну модель: Вакуленко ЛІ, Кондратьєв ВО, Вакуленко АВ, 

Андрейченко ІІ. Спосіб ультразвукової діагностики щільності нирки та її 

структур. Промислова власність. 2012. Бюл. № 13. №71388; нововведенням 

Вакуленко ЛІ, Кондратьєв ВО, Вакуленко АВ, Андрейченко ІІ. «Спосіб 

ультразвукової діагностики щільності нирки та її структур». Перелік наукової 

(науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної 

науки у сферу охорони здоров᾽я. Київ, 2015. Випуск 1 Реєстр. № 418/1/14. с.351.  

Практичне значення отриманих результатів. Виділені найбільш 

значущі щодо розвитку хронічного пієлонефриту фактори ризику, які 

рекомендовані для впровадження в практичну діяльність лікувальних закладів та 

навчальний процес.  

На підставі проведених досліджень сформовано алгоритм та перелік 

необхідних діагностичних обстежень, які дають змогу практичному лікарю 

своєчасно виявити розвиток, провести ранню діагностику артеріальної гіпертензії, 

підтвердити її ренальний генез і встановити характер змін ниркової гемодинаміки. 

Виділено диференційно-діагностичні критерії вторинної АГ на тлі хронічного 

пієлонефриту, що є основою для скорочення терміну діагностичного процесу. 
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   Виявлена прогностична значимість визначених клініко-ультрасоно-

графічних, допплер-ультрасонографічних даних та показників добового 

моніторування артеріального тиску, ендотеліальної дисфункції, вегетативного 

статусу дає можливість рекомендувати їх в якості допоміжних критеріїв оцінки 

тяжкості порушень функціонального стану серцево-судинної системи у дітей, 

хворих на хронічний пієлонефрит. 

Розроблені інформативні клініко-параклінічні критерії ранньої діагностики і 

прогнозування серцево-судинних порушень у дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит, які мають високу інформативність і вірогідність.  

Доведене діагностичне значення доступної неінвазивної методики 

визначення ультразвукової щільності нирок, яка може бути рекомендована для 

впровадження в практику охорони здоров'я для рутинної оцінки ступеню 

вираженості запального процесу в нирках та формування рубців. 

Розроблений і запропонований для використання алгоритм моніторингу 

гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, на етапах диспансерного 

спостереження. 

Використання запропонованої математичної моделі розвитку 

кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, 

дозволить відокремити групу з підвищеним ризиком серцево-судинних 

ускладнень, котрим необхідно проводити своєчасну корекцію. 

Обгрунтовано важливість індивідуалізованого підходу корекції 

кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, у 

залежності від варіантів центральної, внутрішньосерцевої і ниркової 

гемодинаміки, вегетативного статусу, дисфункції ендотелію та геометрії лівого 

шлуночка.  

Впроваджені в педіатричну практику заходи корекції дозволять покращити 

прогноз захворювання у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, зменшити 

частоту випадків інвалідності в дитячому віці, сприятиме оптимізації виконання 

соціальних функцій та матиме суттєву економічну перевагу.  

Впровадження результатів роботи у практику. У практику охорони 

здоров’я за результатами дослідження видано інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я №250-2014 «Прогностичні критерії 

формування хронічного перебігу пієлонефриту у дітей». Результати досліджень 

упроваджено в клінічну практику педіатричних та нефрологічних відділень 

лікувальних закладів м. Києва, м. Дніпра, м. Харкова, м. Полтави, м. Запоріжжя, 

м. Одеси, м. Львова, про що свідчать акти впровадження. Основні наукові та 

практичні здобутки дисертаційної роботи включено до навчального процесу на 

кафедрах: НМАПО імені П.Л. Шупика, Української медичної стоматологічної 

академії МОЗ України, Харківського національного медичного університету МОЗ 

України, Запорізького державного медичного університету, Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана 

безпосередньо автором. Особисто проведено патентно-інформаційний пошук за 

темою дисертації, аналіз та огляд присвяченої проблемі наукової літератури. 
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Разом з науковим консультантом визначено тему, сформульовано мету та 

завдання дослідження, розроблено його дизайн - сформовані групи 

спостереження, обрані методи досліджень. Дисертантом особисто проводилось 

клінічне обстеження, спостереження і лікування хворих, добове моніторування 

АТ та ЕКГ, розшифровка та інтерпретування даних лабораторних та 

інструментальних досліджень, клініко - статистичний  аналіз документації.  

Автором самостійно, із застосуванням сучасних комп’ютерних програм, 

проведено статистичну обробку та оцінку отриманих результатів, проведене їх 

узагальнення, написані всі розділи роботи, сформульовано основні положення та 

висновки, розроблені практичні рекомендації, забезпечено впровадження 

матеріалів дисертації у практичну діяльність лікувальних закладів та в 

навчальний процес. Автором написано та підготовлено до друку публікації за 

темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації були 

предметом доповідей та обговорень на: Першому Українському конгресі 

«Всесвітній день нирки 2008 в Україні» (Київ, 12-13 березня 2008 р.); X 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання педіатрії». 

Сідельниковські читання (Харків, 20-22 листопада 2008 р.); XI Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські  

читання (Запоріжжя, 17-18 грудня 2009 р.); V науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Проблемні питання лікування дітей» (Київ, 25-26 лютого 

2010 р.); IX Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання 

дитячої кардіоревматології» (Евпаторія, 22-23 квітня 2010 р.); XII Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські  

читання (Донецьк, 16-17 вересня 2010 р.); X ювілейній Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» 

(Євпаторія, 14-15 квітня 2011 р.); XIII Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські  читання 

(Дніпропетровськ, 28-30 вересня 2011 р.), міжрегіональній науково-практичній 

конференції лікарів-педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей 

з соматичною патологією» (Харків, 28 березня, 2012 р.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, 

практиці та освіті» (Одеса, 5 - 6 квітня 2012 р.); XIV Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські  читання  

(Судак, 12-14 вересня 2012 р.), Українській науково-практичній конференції з 

сімейної медицини «Від науки до практики» (Дніпропетровськ, 30-31 травня 2013 

р.); XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання 

педіатрії». Сідельниковські  читання  (Харків, 19-21 вересня 2013 р.); восьмій 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Современная 

кардиология и кардиохирургия – путь от проблем к решению» (7-8 жовтня 2013 

р.); науково-практичній конференції «Актуальні питання неонатології, педіатрії та 

дитячої хірургії» (Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 р.); Українській 

науково-практичній конференції з сімейної медицини «Від науки до практики» 

(Дніпропетровськ, 29-30 травня 2014 р.); XVI Всеукраїнській науково-практичній 



7 
 

конференції «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські  читання (Запоріжжя, 

23-25 вересня 2014 р.); VI міжнародній науково-практичній конференції «Topical 

areas of fundamental and applied research VI» (North Charleston, USA, 22-23 червня 

2015р.); XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

питання педіатрії». Сідельниковські  читання (Дніпропетровськ, 23-25 вересня 

2015 р.); XVIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

питання педіатрії». Сідельниковські  читання (Львів, 21-23 вересня 2016 р.); 

Українській науково-практичній конференції лікарів-педіатрів з міжнародною 

участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною 

патологією» (Харків, 14-15 березня 2017 р.); XVIIII Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські  читання 

(Полтава, 20-21 вересня 2017 р.); Українській науково-практичній конференції 

лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та 

лікування дітей з соматичною патологією» (Харків, 22-23 березня 2018 р.); XX 

Всеукраїнській науково - практичній конференції з міжнародною  участю 

«Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські  читання  (Харків, 19-21 вересня 

2018 р.); Українській науково-практичній конференції лікарів-педіатрів з 

міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з 

соматичною патологією» (Харків, 19-20 березня 2019 р.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, 

практиці та освіті» (Одеса, 11-12 квітня 2019 р.); XXІ Всеукраїнській науково- 

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії». 

Сідельниковські  читання  (Львів,  18-20 вересня 2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 45 наукових робіт, із 

них 3 внесені до наукометричних баз Web of Science, 20 - у фахових наукових 

виданнях України, які внесено до міжнародних наукометричних баз, 4 - у 

провідних наукових виданнях інших держав, 1 - в збірнику наукових праць. 

Публікації розміщені в матеріалах 5 конгресів, 2 з’їздів, 8 науково - практичних 

конференцій. Видано монографію, патент на корисну модель, інформаційний 

лист. 10 робіт опубліковано автором одноосібно.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладено на 308 сторінках. Робота 

складається зі вступу, аналітичного огляду літератури, матеріалів та методів 

дослідження, 7 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку використаної 

літератури, що включає 405 джерел і займає 41 сторінку. Робота ілюстрована 70 

таблицями і 43 рисунками, з них 2 повністю займають площу 2 сторінок. 

Дисертація містить 2 додатки, які займають 10 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і 

вирішення завдань до одноцентрового проспективного рандомізованого, 

контрольованого дослідження включено 214 дітей віком від 6 до 18 років, хворих 

на ХПН, які пербували на стаціонарному обстеженні та лікуванні у відділенні 
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нефрології КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР». Відбір 

дітей проводився згідно розроблених критеріїв включення та виключення.  

Критерії включення: діти обох статей від 6 років до 17 років 11 місяців 29 

днів; наявність підписаної інформованої згоди дитини та батьків; наявність 

верифікованого діагнозу хронічного пієлонефриту; наявність хронічної хвороби 

нирок І-ІІІ стадій; відсутність клініко-лабораторних ознак загострення хронічного 

пієлонефриту. 

Критерії виключення: відмова дитини або її батьків від участі в клінічному 

дослідженні та відсутність інформованої згоди; наявність клініко-лабораторних 

ознак загострення хронічного пієлонефриту; наявність хронічної хвороби нирок 

ІV-V стадій; цукровий діабет; вагітність; наявність психічних розладів, які 

унеможливлюють співпрацю (відсутність комплаєнсу). 

Клініко-лабораторні та інструментальні обстеження проводились у клініко-

діагностичній лабораторії, кабінеті функціональної діагностики та відділенні 

ультразвукової діагностики КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня ДОР».  

З метою з’ясування причино значущих чинників для формування, розвитку 

й прогресування ХПН детально вивчався анамнез шляхом опитування  дітей та їх 

батьків. Комплексна оцінка стану пацієнта передбачала повне фізикальне 

обстеження, комплекс лабораторно-інструментального дослідження для 

верифікації діагнозу згідно до наказів МОЗ України № 365 від 20.07.2005, № 627 

від 03.11.2008 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям  

за спеціальністю «Дитяча нефрологія» та рекомендацій Європейської асоціації 

урологів 2008-2018 р.р.  

Для характеристики функціонального стану  нирок  проводили дослідження 

сечі за Зимницьким, визначення рівнів сечовини, креатиніну крові, ШКФ -  

розрахунковим шляхом за формулою Шварца, добової екскреції з сечею кислот, 

що титруються, та аміаку. 

Для ідентифікації структурних змін у нирках до дослідження залучалися 

візуалізаційні методи обстеження - ультразвукова діагностика органів СВС, за 

показаннями - внутрішньовенна урографія, мікційна цистографія, 

реносцинтіграфія. 

З метою оцінки стану регіонарної гемодинаміки всім дітям проводили 

ультразвукове допплерографічне дослідження ниркової гемодинаміки на 

ультразвуковому апараті Toshiba Xario (Japаn) в режимі кольорового 

допплерівського картування з використанням конвексного датчика з частотою від  

4 до 7 МГц.  Проводили послідовну локацію ниркових артерій в ділянці воріт 

нирок, сегментарних і інтерлобарних артерій. Визначали максимальну швидкість 

кровотоку в систолу (Vmax, м/с), мінімальну швидкість кровотоку в діастолу 

(Vmin, м/с), усереднену за часом максимальну швидкість кровотоку впродовж 

усього серцевого циклу (TAMХ, м/с). За зазначеними параметрами обчислювали 

відносні показники: систоло-діастолічне відношення (S/D), пульсаційний індекс 

(PI), індекс резистентності (IR). S/D був непрямим показником еластичності 



9 
 

судинної стінки, індекси PI та IR дозволяли оцінити стан периферичного опору 

судин.  

Ультразвукове дослідження для визначення ультразвукової щільності (УЩ) 

нирок здійснювалось на ультразвуковому сканері фірми Toshiba Xario (Japаn) 

конвексним датчиком з частотою 3,0-5,0 Мгц. Проводили комп’ютерну обробку 

ультразвукових сканограм з подальшим вимірюванням УЩ нирки та її структур у 

8 стандартних областях (верхній і нижній полюс капсули нирки, зовнішній і 

внутрішній край капсули нирки, коркова речовина паренхіми, мозкова речовина 

паренхіми, миска нирки, ниркові канальці паренхіми). У подальшому, за 

величиною сигмальних відхилень Кущ від норми визначали ступінь відхилення 

УЩ нирки та її структур. Порівняння величин Кущ з наявними кількісними 

нормативами дозволяло визначити ступінь виразності змін конкретної 

аналізованої ниркової структури за величиною сигмальних відхилень: ±1,65 SD - 

відсутність змін, 1,7-3,0 SD – помірні зміни, 3,0-5,0 SD – значні зміни, >5,0 SD – 

різкі зміни 

Для вивчення функціонального стану ССС використовували ЕКГ, ЕхоКГ, 

допплероехокардіографію, кардіоінтервалографію (КІГ) в поєднанні з 

клиноортостатичною пробою (КОП), добове моніторування  ЕКГ та ДМАТ, пробу 

з ендотелійзалежною вазодилятацією (ЕЗВД). 

Реєстрацію ЕКГ проводили за допомогою електрокардіографа «ЭК12Т - 01 - 

«Р-Д» (НПП «Монитор», Росія) у 12 відведеннях. Аналізували джерело ритму і 

його характер, частоту серцевих скорочень, положення електричної осі та позиції 

серця, тривалість інтервалів.  

Аналіз варіабельності ритму серця (ВРС) проводили за допомогою добового 

моніторингу ЕКГ одночасно з моніторуванням АТ за допомогою програмно-

апаратного комплексу «Кардиотехника – 04 АД - 1» (ИНКАРТ, м. С.-Петербург, 

РФ). Проводили часовий та спектральний аналіз ВСР. Для часового аналізу ВСР 

використовували показники: SDNN (мс) - стандартне (середньоквадратичне) 

відхилення інтервалу RR, SDNN index (мс) - середнє 5-хвилинних стандартних 

відхилень по всьому запису, SDANN (мс) - середньоквадратичне відхилення, 

розраховане на базі інтервалів RR, що були усереднені за кожні 5 хвилин запису, 

RMSSD (мс) - середньоквадратичне відхилення міжінтервальних відмінностей 

(показник активності парасимпатичних впливів), pNN50 (%) - доля суміжних RR-

інтервалів, міжінтервальні відмінності між якими перевищують 50 мс 

спектральної потужності (мс2). Спектральний аналіз здійснювався за допомогою 

швидкого перетворення Фур'є з розрахунком загальної потужності спектра - TP 

(мс2) та трьох її складових -дуже низьких частот VLF, низьких частот LF, високих 

частот HF, індекс LF/HF.  

Стан вегетативної нервової системи (ВНС) оцінювали за результатами 

стандартного методу КІГ у поєднанні з  КОП. При аналізі КІГ враховували 

показники: мода (Мо); амплітуда моди (АМо); варіаційний розмах (x); індекс 

напруження (ІН). Визначали вихідний вегетативний тонус, вегетативну 

реактивність, вегетативне забезпечення діяльності.  
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ДМАТ проводилося одночасно з моніторуванням ЕКГ за допомогою 

програмно-апаратного комплексу «Кардиотехника – 04 АД - 1» (ИНКАРТ, м. С.-

Петербург, РФ). При аналізі даних ДМАТ оцінювалися параметри: середні 

значення систолічного АТ (САТ) і діастолічного АТ (ДАТ) за добу, день і ніч; 

максимальні й мінімальні значення АТ в різні періоди доби; показники 

навантаження тиском (індекс часу та індекс площі гіпертензії) за добу, день і ніч; 

тривалість гіпотонічних епізодів (індекс часу та індекс площі гіпотензії) в різні 

періоди доби; розрахунковий показник коефіцієнт варіації ранковий підйом АТ 

(величина та швидкість ранкового підйому АТ); варіабельність АТ. Діагностика і 

верифікація АГ в роботі ґрунтувалась на Клінічних рекомендаціях скринінгу та 

лікування високого артеріального тиску у дітей та підлітків Американської 

академії педіатрії (2017).   

Для візуалізації структур серця використовувався метод одно- та 

двохвимірної ЕхоКГ. ЕхоКГ та допплер-ЕхоКГ здійснювали одночасно на 

ультразвуковому сканері “Acuson CV70” (Siemens) в М - та 2D- режимі, а також із 

застосуванням допплера в імпульсному режимі (PW) за стандартною методикою. 

Визначали основні показники систолічної та діастолічної функцій лівого 

шлуночка (ЛШ), включаючи кінцево-систолічний індекс (КСІ), кінцево-

діастолічний індекс (КДІ), фракцію викиду (ФВ). Морфометричні показники 

серця були нормалізовані за площею тіла.  

Основні показники центральної гемодинаміки: ударний об’єм, хвилинний 

об’єм, серцевий індекс (СІ), ФВ, ступінь скорочення передньо-заднього розміру 

ЛШ у систолу та швидкість циркуляторного скорочення волокон міокарда -

визначалися за формулами. Типи гемодинаміки визначали шляхом зіставлення 

серцевого індексу й загального периферичного судинного опору, виділяючи 

еукінетичний, гіпер- та  гіпокінетичний типи. 

Для визначення типу геометрії лівого шлуночка (ЛШ) розраховували 

відносну товщину стінок ЛШ, здійснювали розрахунок маси міокарда ЛШ та 

індексу маси міокарда ЛШ (ІММ). Оскільки ІММ, який індексується до зросту, не 

повністю враховує зміни внаслідок зростання, також використовували z-оцінки на 

основі віку та статі.  

Для визначення функціонального стану ендотелію використовували пробу з 

реактивною гіперемією, адаптовану для дитячого віку (Патент № 32359 «Спосіб 

діагностики ендотелійзалежної вазодилятації у дітей», МПК(8): А61В8/00 від 

12.05 2008 р., автори Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Мороз Т.С.). 

Проводили сканування плечової артерії на апараті Toshiba Xario (Japаn) за 

допомогою лінійного датчика 7,5 МГц. Визначали показники АТ, діаметру 

плечової артерії (ДПА), лінійної швидкості кровотоку (ЛШК) до оклюзії та підчас 

проведення проби - в фазу реактивної гіперемії, максимальної вазодилятації. 

Оцінювали показники: максимальну швидкість кровотоку в систолу (Vmax, м/с), 

мінімальну швидкість кровотоку в діастолу (Vmin, м/с),  індекс резистентності 

(RI), індекс периферичного опору (РI). Ендотелійзалежну вазодилятацію 

розраховували за величиною приросту ДПА (Δd) за формулою. Визначали чотири 

типи реакції: нормоергічний, гіперергічний, гіпоергічний та парадоксальний.  
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Статистичну обробку результатів дослідження проводено за допомогою 

Microsoft Excel (Office Home Business 2KB4Y-6H9DB-BM47K-749PV-PG3KT) та 

програмного продукту STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний № 

AGAR909E415822FA).  

Перевірка розподілу на відповідність закону Гаусса виконувалася за 

допомогою одного з критеріїв: Шапіро-Вілка або Колмогорова-Смірнова. 

У залежності від наявного розподілу, застосовували як параметричні, так і 

непараметричні методи для перевірки висунутих у роботі гіпотез. Оцінювались 

якісні показники у відсотках (%) (наявність чи відсутність клінічного симптому, 

ознаки анамнезу) і параметричні для кількісних ознак (вік дитини, морфологічні 

розміри нирок тощо) або рангові показники, для яких використовувалася 

непараметрична статистика. 

У ролі характеристики групи  для ознак з розподілом, відповідним  до 

закону Гаусса, визначали середнє арифметичне значення (М), його статистичну 

похибку (SЕ/m), стандартне відхилення (SD). Для виборок з  розподілом, що не 

відповідає закону Гаусса, визначали медіану (Me) й інтерквартильний  розмах (Lq 

– нижній квартиль; Uq – верхній квартиль). Для порівняння двох середніх 

арифметичних використовували  двобічний критерій Стьюдента (t),   дисперсій – 

критерій Фішера (F), двох виборок - непараметричний U-критерій Манна-Уітні 

(U). Порівнюючи вибіркові частки, використовували метод кутового 

перетворення з оцінкою F-критерія.  Під час зіставлення показників, які 

характеризувалися порівнянням більше ніж 2 точок, використовували 

дисперсійний аналіз Краскла-Уолліса, а відмінності вважали вірогідними з 

урахуванням поправки Бонферроні. 

Для чинників, що мали статистичну значущість (р<0,05), було 

проаналізовано співвідношення шансів (Odds ratio, OR) виникнення події, 

визначено 95% інтервал надійності, критерій 2, який використовується для 

порівняння спостережуваних результатів з тими, що очікуються, для вирішення 

питання: чи була вихідна гіпотеза обгрунтованою. 

Оцінку зв’язку між рядами показників проводили за допомогою методів 

рангової кореляції Спірмена (rз). Бісеріальний коефіцієнт кореляції (rbs) 

використовували для оцінки зв’язку між якісними та кількісними ознаками. 

Коефіцієнт кореляції Спірмена у діапазоні 0,7 ≤ | ρ | < 1 вказував на сильний 

кореляційний зв’язок; 0,3 ≤ | ρ | < 0,7 – на зв’язок середньої сили; 0 < | ρ | < 0,3 – на 

слабкий кореляційний зв’язок. 

Для визначення зв’язку між якісними характеристиками застосовували 

критерій χ2 Пірсона або точний критерій Фішера.   

Для побудови функціональної залежності між числовими змінними 

використовували процедуру множинного регресивного аналізу з покроковим 

усуненням незначущих змінних з регресивної моделі з подальшою оцінкою 

коефіцієнта множинної кореляції (R - характеризує тісноту лінійного зв’язку між 

залежною та всіма незалежними змінними) та коефіцієнта детермінації (R2 - 

чисельно виражає частку варіації залежної змінної, що пояснена за допомогою 

рівняння регресії).  
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Для побудови прогностичної моделі застосовувалися алгоритми, засновані 

на теоремі Баєса (теоремі зворотної ймовірності події) та проводився послідовний 

(секвенціальний) аналіз Вальда з обчисленням прогностичних коефіцієнтів. 

Інформативність кожного з прогностичних коефіцієнтів розраховувалася за 

формулою Кульбака. Інформативною вважали ознаку з коефіцієнтом І, який 

дорівнював або був більшим за 0,5. Апробація прогностичної моделі і оцінка її 

прогностичної ефективності базувалась на визначенні її чутливості та 

специфічності. Результати вважалися статистично значущими при  p<0,05 для всіх 

видів аналізу.  

Результати власних досліджень та їх обговорення. Згідно поставленій 

меті й задачам дослідження, був розроблений дизайн дослідження. Він передбачав 

на І етапі ретроспективний аналіз історій хвороби  558 дітей, хворих на ПН, котрі 

перебували  на стаціонарному обстеженні та лікуванні у відділенні нефрології КЗ 

«ДОДКЛ ДОР» у 2001–2009 рр. та в подальшому аналіз історій хвороби 569 дітей, 

хворих на ПН, 387 з яких госпіталізовано в 2001–2009 р.р., 182 хворих -у 2010-

2012 р.р. Були визначені сучасні вікові особливості етіологічної структури ПН, 

чутливості й резистентності уропатогенів, які дають змогу проводити 

цілеспрямовану раціональну стартову антибактеріальну терапію при відсутності 

результатів бактеріологічного дослідження, особливо в амбулаторних умовах.  

Далі було проведено клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження 

187 дівчаток з ПН. Визначено сучасну етіологічну структуру й особливості 

перебігу ПН у дівчаток.  

Проведено загальноклінічне, інструментальне та лабораторне обстеження 

297 дітей з дисметаболічними нефропатіями (ДМН). Визначено структуру ДМН 

та їх зв'язок з розвитком ПН у дітей.   

Заключною частиною І етапу було визначення прогностичних факторів 

розвитку ХПН на підставі аналізу результатів обстеження 148 хворих на ПН дітей 

та розроблена діагностична таблиця прогнозування хронічного перебігу ПН у 

дітей.  

Згідно дизайну дослідження, ІІ його етап включав поглиблене клінічне, 

лабораторне та інструментальне обстеження  214 дітей 6-18 років  з ХПН та ХХН 

І-ІІІ стадії. В залежності від стадії ХХН діти були розподілені на 3 групи: 1-у 

групу склали 153 хворих на ХПН з І стадією ХХН, 2-у групу-39 пацієнтів з ІІ 

стадією ХХН, 3-ю групу – 22 дітей з ІІІ стадією ХХН. Контрольну групу склали 

60 умовно здорових дітей аналогічного віку. 

Проводилось ретельне дослідження ССС у хворих на ХПН з використанням 

сучасного інструментального обстеження. Заключною частиною ІІ етапу була 

розробка прогностичної моделі розвитку найпоширеніших серцево-судинних 

ускладнень – гіпертрофії ГЛШ та АГ. 

На ІІІ етапі дослідження 93 дітям, хворим на ХПН, проводилась корекція 

кардіоваскулярних порушень. Аналіз ефективності проводився за допомогою 

інструментальних методів дослідження (ДМАД, проби з ендотелійзалежною 

вазодилятацією). 
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Аналіз мікробіологічного моніторингу, який проводився на І етапі 

дослідження, показав, що за останні 10 років в структурі уропатогенів, що 

визначалися у хворих на ХПН дітей Дніпропетровського регіону, до 70,2% 

збільшилась кількість випадків виділення Гр- мікрофлори - збудників роду 

Enterobacteriaceae, при цьому питома вага E. coli в структурі домінувала з 

колишньою частотою (47,9% і 47,2% випадків відповідно, p>0,05). Загалом, у 2 

рази зросла частота виділення інших збудників роду Enterobacteriaceae. 

Спостерігалась тенденція до зменшення питомої ваги Гр+ флори (40,7% та 29,8%, 

відповідно). Проведені моніторингові дослідження змін чутливості та 

резистентності уропатогенів дали змогу прийти до висновку, що при проведенні 

емпіричної стартової терапії ПН у дітей з найбільшою вірогідністю виділення 

збудників роду Enterobacteriaceae  перевагу слід віддавати цефалоспоринам ІІІ 

покоління - цефподоксиму, цефіксиму. У тяжких випадках може бути ефективною 

комбінація цих цефалоспоринів з амікацином або левофлоксацином. До останніх 

в теперішній час однаково чутлива як Гр-, так і Гр+ флора. Визначені сучасні 

особливості етіологічної структури, чутливості і резистентності уропатогенів у 

дітей з ПН дозволяють здійснювати раціональну цілеспрямовану стартову 

антибактеріальну терапію при відсутності результатів бактеріологічного 

дослідження, особливо в амбулаторних умовах лікування.  

Сучасними клінічними особливостями перебігу ХПН у дівчаток була 

наявність у  69,3%  супутніх захворювань статевої системи. У структурі збудників 

супутніх інфекцій домінувала хламідійна (30,2%), мікоплазменна інфекція 

(20,8%), тріхомоніаз (12,5%), кандидоз (17,7%.). Асоціація з супутньою 

генітальною інфекцією ускладнювала перебіг ХПН у дівчаток, сприяла розвитку і 

збереженню уродинамічних порушень, частим рецидивам і прогресуванню 

хронічного запального процесу в нирках. Наявність спутніх урогенітальних 

інфекцій та рецидивуючий перебіг мали сильний прямий кореляційний зв'язок 

(r=+0,62, p<0,05).  

Аналіз особливостей акушерського анамнезу показав, що більшість дітей 

народилися від вагітності з патологічним перебігом - 73,8% (р<0,05). У 77,6% 

(р<0,05) з них реєструвалося 2 і більше несприятливих чинників. Діючи сумарно, 

фактори сприяли більш швидкому розвитку хронічної гіпоксії, яка негативно 

впливала на формування та розвиток ниркової тканини та була фактором ризику 

ниркового дізембріогенезу й аномалій розвитку органів СВС. Аналіз характеру та 

частоти фенотипових проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

виявив у більшості хворих на ХПН (79,9%, р<0,05) ознаки недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини різного ступеня виразності.  

Кожна дитина, що хворіла на ХПН, мала хоча б одне супутнє захворювання 

або фоновий стан. Найчастіше реєструвались хронічні вогнища інфекції 

носоглотки (78,0%, р<0,05), карієс (63,6%), патологія шлунково-кишкового тракту 

р<0,05). 

Аналіз патологічних станів з боку СВС, на тлі яких розвинувся ХПН, 

показав, що найпоширенішим фактором була ДМН (67,8% р<0,05). ДМН 

переважала в дітей 1-ї групи, в тому числі як самостійний фон і жодного разу не 
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була монофоном у хворих 2-ї і 3-ї групи. У структурі ДМН переважала оксалатна 

(71,0% р<0,05). Міхурово-сечовідний рефлюкс, який відноситься до найбільш 

значимих факторів формування та прогресування ХХН, переважно реєструвався  

в дітей 2-ї та 3-ї груп (61,5% та 72,7%, відповідно). Нейрогенная дисфункція 

сечового міхура діагностована у 19,6% дітей з ХПН.  

Динаміка показників ренальної допплерометрії свідчила про поступове 

зниження адаптаційних гемодинамічних резервів, яке реєструвалось  у пацієнтів 

2-ї групи, та розвиток механізмів декомпенсації у хворих 3-ї групи. Переважна 

більшость пацієнтів  1-ї групи (75,0%, р<0,001) та 37,1% (р<0,05) пацієнтів 2-ї 

групи мали вірогідно більші в порівнянні з групою контролю, швидкісні 

показники Vmax та Vmin та S/D  без статистично значущого підвищення індексів 

периферичного опору, які свідчили про початкові зміни ниркового кровотоку. У 

54,3% (р<0,05) хворих 2-ї групи було зафіксовано вірогідно високі Vmax, PI, RI, 

S/D, та зниження Vmin. Це було розцінено як ознаку компенсаторної 

вазоспастичної реакції ниркових судин, яка забезпечувала збільшення опору 

потоку крові й збереження таким чином ниркового кровотоку незмінним. 

Ренальна гемодинамічна картина у 52,6% (р<0,05) хворих 3-ї групи 

характеризувалась статистично значущим зниженням швидкісних показників, 

відповідної нормалізації S/D та початку падіння рівнів показників PI та RI. 

Максимально зміни були виражені в дітей, котрі мали ХПН на тлі АСВС та стаж 

захворювання більше 5-7 років (Vmax=0,850,11, р=0,048, Vmin =0,270,04, 

р=0,029, PI=1,010,09, р=0,045). Така динаміка свідчила про периферичну 

вазодилатацію та  початок розвитку артеріовенозного шунтування при виснаженні 

міогенного механізму регуляції внутрішньониркового кровотоку.   

Зміни УЩ ниркових структур під час прогресування ХПН від І стадії до ІІІ 

стадії ХХН свідчили про наявність статистично значущої різниці між 

показниками УЩ в різних групах хворих, залежали від стану ренальних функцій 

та підтверджували стадійний характер розвитку структурних змін в нирці при 

ХПН не тільки в морфологічному, а й морфометричному плані.  

Під час множинного порівняння Z-оцінок показників УЩ було з’ясовано, 

що критерій Краскла-Уолліса Н на рівні всіх ниркових структур вірогідно 

високий ( Нкапсула нирки=32,458, р=0,0012, Нкоркова речовина нирки= 43,117, р=0,0000, 

Нмозкова речовина нирки=48,937, р=0,000, Нканальці нирки=64,311, р=0,0000, Нмиска нирки=24,12, 

р=0,003). Аналіз кореляційний зв’язків УЩ різних ниркових структур та основних 

параметрів перебігу ХХН виявив, що УЩ має позитивні кореляції на рівні 

капсули нирки з показником ДАТ (r=+0,57, p=0,0427), коркової речовини – з RI 

(r=+0,61, p=0,0254), чашково-мискової системи – з тривалістю захворювання 

(r=+0,59, p=0,0401) та негативний кореляційний зв’язок на рівні канальців із 

рівнем ШКФ (r=-0,66, p=0,0236). 

Подальший аналіз з’ясував, що у пацієнтів, що мали безперервно-

рецидивуючий перебіг ХПН, УЩ чашково-мискової системи була вірогідно 

вищою, ніж у дітей із іншими варіантами перебігу ХПН. Вірогідна відмінність 

УЩ дозволила визначити сильний зв’язок між якісним показником, тобто 
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наявністю безперервно-рецидивуючого перебігу ХПН, та кількісним – рівнем УЩ 

чашково-мискової системи  - rbs=0,72, p<0,01. 

 Проведені дослідження показали високу чутливість (від 82 до 90%) 

показників Кущ для діагностики ХПН у дітей, при цьому специфічність показників 

Кущ коливалась в межах від 56% до 62%. Вимірювання УЩ структур нирки у 

дітей, хворих на ХПН, з умовою об’єктивізації процесу за допомогою 

комп’ютерної обробки ультразвукових скенограм, дає додаткову діагностичну 

інформацію щодо наявності й ступеня тяжкості запального процесу в нирках. 

При визначенні особливостей біоелектричної активності серця у дітей, 

хворих на ХПН, було встановлено, що порушення процесів реполяризації 

реєструвались у 35,9% пацієнтів,  синусова тахікардія - у 26,2%, скорочення 

інтервалу PQ - у 25,2%,  подовження інтервалу QT-у 23,8%, подовження інтервалу 

QRS – у 21,5% хворих на ХПН. Під час mild - to moderate прогресування ХХН з І 

до ІІІ стадії зростала відносна кількість пацієнтів, що мали ЕКГ- відхилення від 

норми. Так, порушення процесів реполяризації реєструвались  у 24,2% у дітей 1-ї 

групи, 35,9%-2-ї групи та 68,2% 3-ї групи, подовження інтервалу QТ – у 18,3% у 

дітей 1-ї групи, 33,3%-2-ї групи та 45,5% 3-ї групи, синусова тахікардія – у 18,3% 

у дітей 1-ї групи, 30,8%-2-ї групи та 50,0% 3-ї групи,скорочення інтервалу PQ – у 

17,0% у дітей 1-ї групи, 41,0%-2-ї групи та 54,5% 3-ї групи, подовження інтервалу 

QRS у 11,8% 1-ї групи, 38,5% 2-ї групи та 59,1% 3-ї групи. В цілому, у 71,5% 

дітей, хворих на ХПН, зареєстровані порушення  біоелектричної активності серця, 

а 21,5% дітей віднесені до групи ризику по формуванню  порушень з боку ССС.  

Аналіз варіабельності серцевого ритму при проведенні добового 

моніторування ЕКГ зафіксував односпрямований характер змін показників 

часового (SDNN, rMSSD, pNN50) і спектрального аналізу (TP, LF, HF, LF/HF). 

Значення SDNN були статистично значуще нижчими за норму, склавши за добу в 

1-й, 2-й та 3-й групах відповідно -1,37; -1,42; -2,6, р1-2=0,4121, р1-3=0,0232,  

р2-3=0,062, за рахунок переважання значень показника вдень -1,43; -1,45; -2,78,  

р1-2=0,4651; р1-3=0,0273; р2-3= 0,057 відповідно. Різке зниження SDNN (більше ніж 

на 3 S) зафіксоване в 4,26% пацієнтів 1-ї групи, 13,3% - 2-ї групи та в 35,3% - 3-ї 

групи. Рівні RMSSD і pNN50, що є показниками активності парасимпатичного 

відділу ВНС, мали тенденцію до зниження (RMSSD: -0,97, -0,49, -1,40,  

р1-2=0,0355 р1-3=0,3791 р2-3=0,0371), pNN50 за добу: - 2,80; - 0,99; - 3,50,  

р1-2 =0,0730, р1-3=0,4123, р2-3 = 0,0348, переважно за рахунок нічних значень: - 2,84 - 

1,63 -3,54, р1-2=0,0881, р1-3=0,4536, р2-3=0,0443. Вірогідне зменшення значень 

RMSSD при порівнянні із контрольною групою продемонстрували хворі 3-ї 

групи, а значень показника pNN50 – пацієнти 1-ї та 3-ї груп. Ступінь змін 

потужностей спектру ВСР мав вірогідні групові відмінності як для 

низькочастотного компоненту LF (H= 23,22 p= 0,0001), так і для високочастотного 

HF (H=14,45, p=0,0023). Статистично значуще зниження потужності 

високочастотного компоненту HF на тлі підвищення рівня низькочастотного 

компоненту LF призвели до статистично значущого збільшення відношення 

LF/HF у хворих усіх груп, порівняно з контрольною, без наявності міжгрупових 

відмінностей (H =1,67, p = 0,8725). Збільшення рівня показника VLF, що вказує на 
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високу напругу компенсаторних механізмів та може привести до зриву 

адаптаційних резервів організму, було зафіксовано в 21,3% пацієнтів 1-ї групи, 

20,0% - 2-ї групи та 11,8% - 3-ї групи. Зменшення потужності спектру VLF, що 

підтверджує виснаження енергетичних резервів організму, було зафіксовано 

переважно вночі в 61,7% хворих 1-ї групи, 70,0% - 2-ї групи, 76,5% - 3-ї групи. 

Додатково проведений кореляційний аналіз Спірмана визначив наявність 

вірогідних інтеркореляцій між рівнями ШКФ та показниками варіабельності 

серцевого ритму, а саме: ШКФ і SDNN (r =+0,564, p=0,023), ШКФ і pNN50  

(r=+0,492, p=0,037), ШКФ і TP, LF, HF (r=–0,591, p=0,030; r=–0,662,  

p = 0,012; r =+0,627, p =0,018 відповідно). 

Дослідження вегетативного гомеостазу виявило зміни вегетативної 

регуляції в більшості хворих на ХПН, що свідчило про порушення 

гомеостатичних можливостей організму. При аналізі вихідного вегетативного 

тонусу у всіх групах хворих на ХПН під час mild-to-moderate прогресування ХХН 

реєструвалось статистично значуще зменшення частоти ейтонії (40,9%, р< 0,05) та 

збільшення – симпатикотонії (39,1%, р<0,05). Максимально зміни відбувалися в 

3-ій групі, де симпатикотонія реєструвалась у 2,3 рази частіше в порівнянні з 1-ю 

групою (27,8% та 63,7% відповідно). Такі зміни демонстрували напруження 

механізмів адаптації ССС та розглядались як ризик-фактор формування у 

подальшому АГ. Наявність взаємозв’язку між показниками вегетативного 

гомеостазу та станом ниркових функцій у хворих на ХПН наочно 

продемонстрували отримані кореляції: ШКФ та АМо (r=–0,64, p=0,016), ШКФ  та 

Мо (r=0,53, p=0,026), ШКФ та ІН (r=–0,67, p=0,011). Статистично значущий 

критерій Краскла-Уолліса за показниками Амо (H=34,39; p=0,0001), Мо (H=36,82;  

p=0,0001), ІН (H=66,58; p=0,0001) у хворих на ХПН підтвердив залежність від 

стану ниркових функцій.  

Вегетативна реактивність у більшості пацієнтів 1-ої групи мала 

гіперсимпатикотонічний тип (57,4%). В той же час, з прогресуванням ХХН, з 

урахуванням закону вихідного рівню, збільшувалась кількість 

асимпатикотонічного варіанту (з 16,7% в 1-ій групі до 54,5% в  3-й групі, р<0,05), 

що підтверджувало значне зниження рівня адаптаційно - пристосувального 

потенціалу. Показники вегетативного забезпечення діяльності також 

характеризувались зниженням питомої ваги нормальних реакцій на 

клиноортостатичну пробу за рахунок збільшення патологічних: у 1-ій групі 

переважав надлишковий (гіперсимпатикотонічний) варіант (38,9%), у 2-ій та 3-ій 

– недостатні (відповідно 48,7% та 68,2%). Найбільш дезадаптивний тип реакції 

ССС на клиноортостатичну пробу – гіпердіастолічний, реєструвався у 2-ій та 3-ій 

групі хворих (23,1% та 36,4%, відповідно). Така динаміка свідчила про 

прогресуючу недостатність та виснаження адаптаційних ресурсів організму. 

Показники ДМАТ також демонстрували суттєвий внесок дисфункції ВНС в 

формування серцево-судинних ускладнень. В цілому, в групі хворих на ХПН, 

підвищений АТ реєструвався у 22,3% хворих, АГ виявлялась у 34,0% пацієнтів.  
Переважала лабільна АГ (53,1%). Встановлено, що кількість хворих, котрі мають 

АГ, поступово збільшувалась зі зниженням ниркових функцій (mild - to moderate 
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прогресування ХХН). Максимально виражені патологічні зміни були 

зареєстровані в 3-й групі, де АГ реєструвалась у переважної більшості хворих 

(58,8%). Питома вага пацієнтів з АГ (стабільна АГ + лабільна АГ) у 3-й групі була 

статистично значуще більшою, ніж у 1-й (25,5%, р=0,0172) та 2-й групі (33,4%, 

р=0,0290) (рис.1).  

Рисунок1. Частота стабільної, лабільної артеріальної гіпертензії та 

підвищеного артеріального тиску в дітей із хронічним пієлонефритом за даними 

ДМАТ 

Найбільш частою формою АГ у хворих на ХПН була систоло-діастолічна 

АГ (68,8%, р<0,05). Серед всіх хворих з АГ 78,1% пацієнтів мали АГ І стадії,  інші 

21,9% - АГ ІІ стадії (р<0,05).  

Аналіз ступеню нічного зниження АТ у пацієнтів із ХПН виявив поступове 

зменшення відносної кількості пацієнтів з оптимальним рівнем зниження 

(“dippers”) АТ як для САТ (від 61,7% в 1-й групі до 47,1% в 3-й групі), так і для 

ДАТ (відповідно 53,2% і 11,8%, р=0,0049). Навпаки, статистично значуще 

збільшувалась кількість пацієнтів, котрі мали недостатнє зниження АТ вночі 

(“non-dippers”): САТ (від 29,8% в 1-й групі до 41,1% в 3-й групі), ДАТ (відповідно 

25,5% і 58,8%, р=0,0172). Серед хворих 3-ї групи реєструвалися пацієнти «night-

peakers», які мали стійке підвищення САТ (11,8%) та ДАТ (29,4%) вночі. Останні 

дані свідчать про більшу “агресивність” добового ритму ДАТ, що слугує 

критерієм несприятливого перебігу гіпертензивного синдрому у дітей, хворих на 

ХПН. В цілому, патологічні добові ритми АТ, що характеризуються станом 

стійкої гіпертензії протягом нічного періоду доби та є показником стабільності 

АГ, виявлено у 40,2% обстежених хворих на ХПН. Показники ДМАТ, особливо 

ті, котрі відображають циркадний ритм АТ, демонстрували суттєвий внесок 

дисфункції ВНС в формування серцево-судинної патології, а отже, й розвиток і 

прогресування ХХН.  

При визначенні особливостей геометрії ЛШ у дітей, хворих на ХПН, 

встановлено тенденцію до поступового збільшення розмірів порожнини ЛШ під 
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час прогресування ХХН, так що в хворих 1-ї групи КДІ (62,9 мл/м2, р=0,008) та 

КСІ (22,1 мл/м2, р=0,011) статистично значуще відрізнялись від показників групи 

контролю. Встановлено збільшення ІММ, порівнюючи з нормативними 

показниками, у дітей з ХПН  вже 1-ї групи (30,9 г/м2,7, р=0,02). У хворих 2-ї й 3-ї 

груп ІММ був також вірогідно більший, порівняно з контрольною групою (31,7 

г/м2,7, р=0,016 і 34,2 г/м2,7, р<0,001, відповідно). Гіпертрофію ЛШ визначено у 

15,4% хворих 1-ї групи, 36,7% - 2-ї групи та 47% - 3-ї групи без вірогідних змін з 

боку показників ФВ та ВТЛШ у хворих. З прогресуванням ХХН вірогідно 

зменшувалася відносна кількість пацієнтів з нормальною геометрією ЛШ (81,2% і 

47,1%, р = 0,0019), та статистично значуще збільшувалася відносна кількість 

хворих з концентричною гіпертрофією ЛШ (4,7% і 17,6%, р=0,0406) і 

ексцентричною гіпертрофією ЛШ (10,7% і 29,4%, р=0,0371). Визначення 
кореляційних зв’язків між ІММ та основними клінічними параметрами й 

показниками ренальних функцій виявило  наявність негативного зв’язку зі 

зростом (z-оцінки) (r=–0,29, p=0,022),  рівнями Нb (r =–0,27, p=0,030) та ШКФ 

(r=–0,31, p=0,036), позитивного зв’язку - з рівнем сечової кислоти крові (r=0,29, 

p=0,026). Був виявлений значний негативний кореляційний зв'язок між 

значеннями Δd та ІММ (r=–0,49, p=0,031), СРБ (r=–0,76, р<0,001), МАУ  

(r =–0,65, р<0,001).  

Діастолічна дисфункція ЛШ реєструвалась в цілому в 44,4% хворих на 

ХПН, статистично значуще частіше в 3-й групі пацієнтів (64,7%, р<0,05). У 2-й 

групі переважав гіпертрофічний варіант, в 3-й групі – рестриктивний. При цьому 

в 3-ій підгрупі відбувалось вірогідне зростання часу ізоволюметричного 

розслаблення лівого шлуночка (0,065, р<0,001) та часу сповільнення потоку 

раннього діастолічного наповнення (0,13, р<0,01), зменшення швидкостей у фазу 

пасивного (р<0,05) та активного наповнення ЛШ (р<0,05), що призвело до 

підвищення співвідношення Е/А >2,0 ум. од. (р< 0,01). 

Ознаки ендотеліальної дисфункції, які були зумовлені як наявністю 

симпатикотонії, так і зменшенням кількості функціонуючих нефронів внаслідок 

ХХН, виявлені в цілому в 64,9% хворих на ХПН, при цьому в 3-й групі -у 100%. 

Ендотеліальна дисфункція характиризувалась вірогідним зменшенням ДПА1 

(2,2±0,12 мм; р<0,001), ДПА2 (1,8±0,14мм, р<0,001), ДП3 (2,6±0,17 мм, р<0,001) та 

∆d (8,2 ± 0,20%, р<0,001), що свідчило при переважання механізмів 

ендотелійзалежної вазоконстрикції, системні зміни мікроциркуляції й порушення 

перфузії. Як наслідок, збільшувалися значення швидкісних показників: ЛШК1 

(148,7±0,14 см/с, р1<0,001) та ЛШК2 (142,6±1,18 см/сек, р1<0,001) та RI, як у 

спокої (0,92±0,03 у.о., р<0,05), так і в фазу реактивної гіперемії (RI=0,88±0,04 у.о., 

р<0,05). В цілому, статистично значуще переважали патологічні типи реакції на 

пробу з ЕЗВД: гіпоергічний (46,0% р<0,05) та парадоксальний (29,7%, р<0,05). 

Виявлений значний негативний кореляційний зв’язок між рівнями ∆d та ІММ  

(r=-0,49, p=0,031), СРБ (r=–0,76, р<0,001), МАУ (r=–0,65, р<0,001) свідчив про 

наяність вірогідних зв’язків між показниками ендотеліальної дисфункції, 

системного запалення та ІММ. Це дозволило зробити припущення про участь 

ендотелію в розвитку й підтримці хронічного запалення як одного з ключових 
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неімунних механізмів прогресування ХХН та формуванні подальших ускладнень 

с боку ССС.  

За результатами роботи було розроблено дві прогностичні моделі. Перша –

прогностична таблиця розвитку ХПН, друга - математична модель прогнозу 

розвитку серцево-судинних ускладнень: гіпертрофії ЛШ та АГ у дітей, хворих на 

ХПН.  

Для виявлення провідних прогностичних факторів ризику розвитку ХПН у 

дітей та визначення найбільш інформативних показників застосовувалась теорема 

Байеса і послідовний (секвенційний) аналіз Вальда з оцінкою інформативності 

ознак за розрахованою мірою Кульбака (І). Після аналізу анамнестичних, 

клінічних та лабораторних ознак для визначення провідних факторів ризику 

розвитку ХПН, математична оцінка інформативності показала, що високу 

прогностичну інформативність мали наступні фактори ризику (табл.1). 

Таблиця 1 

Діагностична таблиця прогнозування хронічного перебігу пієлонефриту в 

дітей  

Фактор ризику Наявність 

ознаки (так/ні) 

Діагностичний 

коефіцієнт (ДК) 

І 

Аномаліі розвитку сечової системи 

(подвоєння чашково- мискової 

системи й сечоводів, гіпоплазія 

нирок, мегауретер) 

Так 

Ні 

17,8 

–2,0 

3,29 

Затяжний перебіг першого епізоду 

пієлонефриту або рецидив протягом 

3 місяців 

Так 

Ні 

15,6 

–0,3 

2,73 

Наявність більше 5 стигм 

дизембріогенезу 

Так 

Ні 

15,1 

–1,6 

2,34 

Артеріальна гіпертензія в дебюті 

пієлонефриту 

Так 

Ні 

11,3 

–0,9 

1,02 

Дисметаболічна нефропатія 

оксалатна більше 1,5 мг/кг/добу 

Так 

Ні 

7,3 

–1,1 

0,8 

Порушення уродинаміки (міхурово-

сечовідний рефлюкс)  

Так 

Ні 

11,1 

–0,6 

0,78 

Нормохромна анемія в дебюті 

захворювання 

Так 

Ні 

6,7 

–0,9 

0,67 

Мікоплазмоз урогенітальний  Так 

Ні 

13,0 

–0,4 

0,65 

Нейрогенний сечовий міхур, енурез Так 

Ні 

6,0 

–1,1 

0,63 

Хронічні осередки інфекції  Так 

Ні 

3,2 

–2,4 

0,64 

Гідронефроз 

 

Так 

Ні 

11,5 

–0,3 

0,57 
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Для найбільш інформативних прогностичних ознак ХПН були розраховані 

діагностичні коефіцієнти (ДК), при підсумовуванні яких може накопичуватися 

діагностична інформація. Підставляючи отримані під час обстеження хворого 

діагностичні симптоми в таблицю, можна розрахувати суму відповідних їм ДК. 

При сумі ДК, що дорівнює (+13), прогнозується ймовірний розвиток ХПН з 

вірогідністю помилки  5% (p<0,05); при сумі ДК, що дорівнює (+20) ймовірність 

прогнозу становить 99% (p<0,01). Якщо сума ДК менше (+13) і більше (-13), 

робиться висновок про недостатність інформації для прийняття рішення про 

ймовірний розвиток ХПН із заданим рівнем помилки (негативну відповідь). 

При позитивному прогнозі розвитку ХПН з ймовірністю 95% і більше 

пацієнтові необхідно здійснювати загальноприйняті в таких випадках лікувально- 

профілактичні заходи і відповідне спостереження в диспансерній групі. 

Перевірка ефективності прогнозування ризику формування хронічного 

перебігу ПН за запропонованою діагностичною таблицею показала, чутливість 

94,1%; специфічність- 86,5%, точність (безпомилковість) прогнозу - 87,2%.  

Для визначення впливу структурно-функціонального стану нирок на  стан 

ССС був поведений множинний регресійний аналіз  із покроковим виключенням 

незначущих параметрів, де в якості залежних параметрів виступали ФВ, СІ, КДІ, а 

в ролі незалежних складових - ниркові параметри та чинники ризику 

прогресування ХХН. Згідно з отриманою моделлю, значення ШКФ, рівня 

гемоглобіну, сечової кислоти крові, показника LF/HF, можна вважати 

незалежними факторами, що мають суттєвий вплив на скоротливу функцію 

міокарду у хворих на ХПН.   

Було визначено наявність адитивного впливу на КДІ таких чинників, як 

рівень вегетативної дисфункції (LF/HF), стан ендотеліальної функції (Δd), стан 

гломерулярної функції нирок (МАУ),  рівень АТ.  

Проведено математичне прогнозування формування кардіоваскулярних 

ускладнень у дітей, хворих на ХПН. Для здійснення прогнозу формування 

кардіоваскулярних ускладнень у дітей, хворих на ХПН під час прогресування 

ХХН було виконано процедуру множинного логістичного регресійного аналізу. За 

«кінцеві точки» прогнозування були обрані такі ССУ, як гіпертрофія ЛШ та АГ, 

котрі є найбільш суттєвими для даної когорти пацієнтів. 

Процедура множинної логістичної регресії дозволила відокремити  групу 

чинників, за якими з достатнім рівнем статистичної значущості можна 

прогнозувати формування гіпертрофії ЛШ.  

Таким чином визначено, що, при прогнозуванні формування гіпертрофії 

ЛШ слід враховувати такі чинники, як вік дитини, рівні ШКФ та МАУ, наявність 

сімейної схильності до ХХН, значення СІ, RI, Δd (табл.2). 

За результатами проведеного аналізу було створено рівняння множинної 

регресії: 

 Logit P (z)= - 13,816 + (0,111хВік) + (0,0505хШКФ) - (0,08хМАУ)+(3,857х 

сімейна схильність до ХХН) - (0,117хСІ) - (0,397хRІ) + (1,245х∆d). 

Якість створеної моделі перевірено за допомогою процента конкордації, 

який склав 83,01%.   
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Таблиця 2.  

Статистичні характеристики множинної логістичної регресії факторів, які 

потенційно спроможні впливати на формування ГЛШ у дітей, хворих на 

хронічний пієлонефрит 

Змінна Коефіц

ієнт 

Станд. 

похибка 

Критерій 

Wald 

р OR  ДІ95% для OR 

 

Constant -13,816 3,345 4,020 0,045 0,902 [0,816; 0,998] 

Вік, роки 0,111 0,0524 3,859 0,049 0,892 [0,795; 1,000] 

ШКФ, 

мл/хв/1,73 м2 

0,0505 0,215 4,324 0,038 1,926 [1,038; 3,574] 

МАУ, мг/л 0,08 0,022 4,604 0,032 2,045 [1,064; 3,932]  

Сімейна схиль-

ність до ХХН 

3,857 1,551 6,180 0,013 0,0211 [0,001; 0,442] 

СІ, мл/м2 -0,117 0,0112 5,905 0,015 6,801 [4,605; 15,598] 

RI*, ум.од -0,397 0,0189 5,447 0,019 4,196 [3,278; 13,539] 

∆d, %  1,245 0,247 4,967 0,026 3,057 [2,779; 16,193] 

Примітка. * - показник визначено на магістральній артерії. 

 

На другому етапі побудовано математичну модель прогнозування АГ. 

Процедура множинної логістичної регресії дозволила відокремити  групу 

чинників, за якими з достатнім рівнем статистичної значущості можна 

прогнозувати формування АГ (табл.3.). 

      Таблиця 3. 

Статистичні характеристики множинної логістичної регресії чинників,  

які потенційно спроможні впливати на формування артеріальної гіпертензії    

Змінна Коефіц

ієнт 

Станд. 

похибка 

Критерій 

Wald 

р OR  ДІ95% для OR 

 

Constant -12,546 2,176 4,065 0,039 1,902 [1,245; 2,967] 

ІМТ, кг/м2 -0,0234 0,0453 3,876 0,044 0,845 [0,691; 0,925]

  

ШКФ, мл/хв/1,73 

м2 

0,099 0,021 4,197 0,035 2,129 [1,043; 3,765] 

МАУ, мг/л -0,011 0,013 4,507 0,029 2,235 [1,264; 4,122]  

Безперервно-

рецидивуючий 

перебіг ХПН 

2,765 1,122 5,126 0,019 0,0345 [0,011; 0,566] 

Vmax*, м/с 0,014 0,0012 6,234 0,007 7,809 [2,560; 15,587] 

Hb, г/л -0,0376 0,0238 5,288 0,019 3,8794 [3,183; 16,429] 

∆d, %  1,8152 0,343 5,197 0,022 3,237 [2,659; 11,335] 

Примітка. * - показник визначено на магістральній артерії.   
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Виявлено, що при прогнозуванні формування АГ у дітей, хворих на ХПН, 

слід враховувати такі чинники як ІМТ, рівні ШКФ та МАУ, Vmax, Hb, ∆d. 

 За результатами проведеного аналізу було створено рівняння множинної 

регресії: 

 Logit P (z) = - 12,546 - (0,02341хІМТ) + (0,099хШКФ) -  (0,011хМАУ) + (2,765х 

безперервно-рецидивуючий характер ХПН) + (0,014хVmax) - (0,0376хHb) + 

(1,8152х∆d). 

Якість створеної моделі перевірено за допомогою процента конкордації 

склала 82,22%.   

Останнім етапом нашого дослідження було застосування диференційованих 

схем лікування виявлених серцево-судинних ускладнень. Корекція 

кардіоваскулярних порушень проводилась протягом 2-5 років з додаванням до 

основної терапії ІАПФ еналапрілу, доза якого титрувалась індивідуально до 

максимально переносимої з урахуванням віку, ваги, АТ, рівню К в сироватці 

крові, індивідуальної переносимості препарату. Початкова добова доза складала 

0,08 мг/кг, максимальна - 0,6 мг/кг в 1-2 прийоми. Контроль стану проводився 

кожні 3-6 міс. Окрема група хворих отримувала додатково аргініну гідрохлорид у 

вигляді внутрішньовенної інфузії 4,2% розчину дітям до 12 років - 10 мл/кг/добу, 

після 12 років -100 мл 1 раз на день протягом 5-7 днів з подальшим переходом на 

пероральний прийом розчину, 1 мл якого містить 200 мг L-аргініну аспартату - 

дітям  до 12 років - по 4 мл,  після 12 років - по 5 мл 3–4 рази на день протягом 45-

60 днів 2 рази на рік.  
В катамнезі на фоні прийому ІАПФ у дітей, хворих на ХПН спостерігалось 

достовірне зниження частоти й виразності синдрому АГ за даними ДМАТ,  

відповідно з початковими проявами в цілому з 34,0% до 6,5% (p <0,05). Середній 

АТ продовжував зменшуватися протягом 5-річного періоду досліджень, та 

досягнув цільового значення (<50-го процентиля) у 80,6% хворих на ХПН. 

Інтенсивне регулювання АТ з цільовими 24-годинними рівнями в низькому 

діапазоні нормальних дає значну користь щодо функції нирок у дітей, хворих на 

ХПН, та є важливим незалежним предиктором затримки прогресування хвороби 

нирок. 

В катамнестичному спостереженні при аналізі середніх показників 

ниркового кровотоку було під час лікування ІАПФ зміни відбувалися на рівні 

магістральної та сегментарної артерій нирки, що виявлялось у статистично 

значущому збільшенні значень показника Vmax, який становив відповідно на 

магістральній 0,99±0,04 (р<0,05) та на сегментарній артерії 0,600,09 (р<0,05), 

значень показника S/D, відповідно 2,71±0,08 (р<0,05) та 2,42±0,04, (р<0,05). 

Показник Vmin на магістральній артерії мав тенденцію до збільшення.  

Динаміка значень показників PI і IR на рівні магістральної артерії свідчила 

про зниження компенсаторної вазодилатації в нирках, що розцінювалось як 

прогностично сприятлива ознака у відповідь на лікування –1,28±0,06 (р<0,05) та 

0,71± 0,03 (р < 0,05), відповідно.  

У пацієнтів, які отримували терапію з додаванням L –аргініну,  динаміка 

була більш вагомою,  позитивні зміни відбувалися за рахунок вірогідного 
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збільшення нормоергічного варіанту реакції на пробу з ЕЗВД в порівнянні з 

вихідним станом. Частота гіпоергічного варіанту реакції на пробу з ЕЗВД 

наближалась до значень в контрольній групі та не мала з нею вірогідної 

відмінності. У 2,7 рази в порівнянні з вихідним станом реєструвалось зменшення 

гіпоергічного варіанту. Після лікування не було зареєстровано жодного випадку 

парадоксального варіанту реакції на пробу з ЕЗВД. В цілому, позитивні зміни в 

цій групі відбулися в 47,8% пацієнтів, що більше ніж 2 рази перевищувало 

ефективність в групі без L –аргініну Аналізуючи ефективність різних схем 

терапії, ми  прийшли до висновку, що лікування монопрепаратом іАПФ 

еналапрілом було ефективним у хворих на ХПН з ХХН І ст. (рис.2). 

 

Хронічний пієлонефрит 

Вегетативний дисбаланс з  
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Рисунок 2. Алгоритм персоніфікованого лікування дітей, хворих на 

хронічний пієлонефрит, що мають кардіоваскулярні порушення 

Комбінована  терапія з  додаванням L-аргініну  була доцільна у хворих на 

ХПН, які мали прояви ХХН ІІ – ІІІ стадії.  

 

ВИСНОВКИ 

1. За даними офіційної статистики та опублікованими результатами 

досліджень,  в структурі інфекцій сечової системи, серед яких за тяжкістю 

пієлонефрит займає перше місце, є однією з найбільш поширених та 

серйозних бактеріальних інфекцій, з якими зустрічаються педіатри та лікарі 

первинної медичної допомоги. У дітей України за останні 20 років хвороби 

сечової системи мають один з найвищих темпів приросту (+105,5%), а 

розповсюдженість пієлонефриту складає 2,9-4,2%. За останні десятиріччя 

значно змінився патоморфоз хронічного пієлонефриту – майже в 2 - 2,5 рази 

збільшилась кількість латентних і малосимптомних форм, рідше настає повна 

ремісія, більш інтенсивно прогресує хронічна хвороба нирок. 

Кардіоваскулярні порушення при хронічному пієлонефриті, навіть при ще 



24 
 

збереженій функції нирок, спостерігаються в 2-4 рази частіше, ніж у загальній 

популяції і в 12-20% випадків мають злоякісний перебіг, при цьому від 20% до 

70% хворих формують неконтрольовану артеріальну гіпертензію вже на 

ранніх стадіях захворювання. Від так виникає нагальна необхідність вивчення 

особливостей функціонального стану, шляхів і етапів  формування 

кардіоваскулярних порушень у дітей з хронічним пієлонефритом в умовах 

хронічної хвороби нирок, розробки своєчасної ранньої діагностики й 

медикаментозної корекції. 

2. Особливостями сучасного клінічного перебігу хронічного пієлонефриту в 

дітей є переважно латентний його перебіг (67,3%), поєднання з хронічними 

вогнищами інфекції носоглотки (78,0%), карієсом (63,6%), захворюваннями 

шлунково-кишкового тракту (66,4%), супутніми урогенітальними інфекціями  

у дівчаток - хламідійною (30,2%) та мікоплазменною (20,8%). В етіологічній 

структурі характерним є переважанням Гр- флори за рахунок Е.Соlі, 

зменшенням питомої ваги Гр+ флори. 

3. Факторами ризику розвитку хронічного пієлонефриту в дітей є аномалії 

розвитку сечової системи, порушення уродинаміки, затяжний перебіг першого 

епізоду пієлонефриту або рецидив протягом 3 місяців, наявність ознак 

дисплазії сполучної тканини, артеріальної гіпертензії, нормохромної анемії в 

дебюті пієлонефриту, дисметаболічної нефропатії, функціональних розладів 

сечовипускання, хронічних осередків інфекції.  

4. Симптоми порушень біоелектричної активності серця реєструються у 71,5% 

дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, переважно за рахунок порушень 

реполяризації в міокарді шлуночків, синусової тахікардії, скорочення 

інтервалу PQ, подовження інтервалів QT та QRS. 21,5% дітей віднесені до 

групи ризику по формуванню порушень з боку ССС. Наявність 

електрокардіографічних симптомів кардіоваскулярних порушень у дітей, 

хворих на хронічний пієлонефрит, починаючи з І стадії ХХН, свідчать, з 

одного боку, про латентний характер формування кардіоваскулярної патології, 

з іншого - підкреслюють необхідність подальшого поглибленого обстеження 

хворих на хронічний пієлонефрит. 

5. Перебіг хронічного пієлонефриту в дітей супроводжується процесами 

ремоделювання лівого шлуночка, починаючи з ранньої стадії хронічної 

хвороби нирок. Виявлена тенденція до поступового збільшення розмірів 

порожнини лівого шлуночка, збільшення індексу маси міокарду. Гіпертрофія 

лівого шлуночку за рахунок збільшення концентричного і ексцентричного 

варіантів  визначена у 25,4% хворих на хронічний пієлонефрит. Факторами 

ризику ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів із хронічною хворобою 

нирок є рівень гемоглобіну, сечової кислоти в крові, швидкості клубочкової 

фільтрації.  

6. Перебіг хронічного пієлонефриту в 75,5% хворих пов’язаний с порушенням 

вегетативного балансу в вигляді гіперактивності симпатичної нервової 

системи, що відображається зниженням показників часових параметрів  

варіабельності ритму серця (ТР, SDNN, rMSSD, pNN50) та збільшенням – 
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спектральних показників (LF і LF/HF), патологічними варіантами вегетативної 

реактивності та вегетативного забезпечення серцевої діяльності.  

7. Ознаки ендотеліальної дисфункції, що є важливою патогенетичною ланкою 

розвитку й прогресування хронічного пієлонефриту в дітей, виявлено в цілому 

у 64,9% хворих, при цьому в 100% пацієнтів з хронічною хворобою нирок ІІІ 

стадії. Факторами ризику розвитку ендотеліальної дисфункції є наявність у 

хворих аномалій розвитку сечовидільної системи та артеріальної гіпертензії. 

Динаміка показників проби з ендотелійзалежною вазодилятацією свідчить про 

переважання у пацієнтів механізмів ендотелійзалежної вазоконстрикції та 

пригнічення - ендотелійзалежної вазодилятації. Ці зміни супроводжуються 

значним кореляційним зв'язком між значеннями приростом діаметру плечової 

артерії та індексу маси міокарду (r=-0,49, p= 0,031), значеннями С-реактивного 

білка (r =-0,76, р <0,001), мікроальбумінурією (r = -0,65, р <0,001). 

8. Порушення ниркової гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, 

в першу чергу виявляються на рівні магістральної й сегментарної ниркових 

артерій та характеризуються підвищенням значень допплерівських показників 

пульсаційного індексу (PI), індексу резистентності (IR), систоло-діастолічного 

співвідношення (S/D), максимальної швидкості кровотоку (Vmax) та 

мінімальної швидкості кровотоку (Vmin). Найбільш виразні порушення 

ниркового кровотоку реєструються у пацієнтів з аномаліями сечовидільної 

системи, ІІІ стадії хронічної хвороби нирок та посилюються зі збільшенням 

тривалості захворювання. Динаміка показників полягає у зниженні 

швидкісних показників, значень індексів судинного тонусу та систоло-

діастолічного співвідношення.  

9. Артеріальна гіпертензія виявляється у 34,0% хворих на хронічний 

пієлонефрит, підвищений артеріальний тиск - у 22,3%. Найбільш частою 

формою  артеріальної гіпертензії у хворих на хронічний пієлонефрит є 

систоло-діастолічна (69,0%, р<0,05). Патологічні добові ритми артеріального 

тиску виявляються у 40,2% обстежених хворих на хронічний пієлонефрит і 

характеризуються станом стійкої гіпертензії під час нічного періоду доби. 

Виявлені виражені кореляційні зв'язки між індексами периферичного опору IR 

і PI з однієї сторони та добовим індексом гіпертонії з іншої (r=0,57 та r=0,75 

відповідно) демонструють взаємодію центральної та периферичної ланок 

гемодинаміки. 

10.  Виявлені порушення гемодинаміки потребують своєчасного призначення 

нефропротектороної терапії. Препаратом вибору є ІАПФ еналапріл, 

включення в терапію якого супроводжується позитивною динамікою у 

більшості пацієнтів (75,2%). В катамнестичному спостереженні  під час 

лікування ІАПФ зміни в першу чергу відбуваються на рівні сегментарної 

артерії нирки, що виявляється у нормалізації швидкісних показників та 

зниження індексів опору. На фоні терапії спостерігається достовірне  

зниження частоти і виразності синдрому артеріальної гіпертензії до 6,9% 

(p<0,05). Середній артеріальний тиск продовжує зменшуватися протягом 3-

річного періоду досліджень, та досягає цільового значення у 79,6% 
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пацієнтів,хворих на хронічний пієлонефрит, що є важливим незалежним 

предиктором затримки прогресування захворювання нирок. 

11. На фоні лікування L-аргініном додатково до еналаприлу у 47,8% пацієнтів 

відбуваються позитивні зміни за рахунок вірогідного збільшення діаметру та 

приросту діаметру плечової артерії, зменшення швидкісних показників. 

Реєструється вірогідне збільшення нормоергічного варіанту реакції на пробу з 

ендотелійзалежною вазодилятацією та зменшення кількості патологічних 

варіантів.  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для визначення ймовірності розвитку хронічного пієлонефриту в дітей 

необхідно  використовувати прогностичну таблицю. Для своєчасної 

діагностики ХПН у дітей, які відносяться до групи ризику, доцільно проводити 

наступні заходи: раннє виявлення аномалій розвитку нирок для подальшого 

диспансерного спостереження та проведення профілактичних заходів; УЗД 

нирок в перші 3 місяці життя; за показаннями – застосування спеціальних 

інструментальних та лабораторних методів обстеження; своєчасну корекцію 

порушень уродинаміки органічного й функціонального характеру; виявлення та 

лікування супутніх урогенітальних інфекцій у дівчаток; раціональне лікування 

загострень пієлонефриту та корекцію метаболічних порушень. 

2. Для забезпечення профілактичних заходів серед дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит, необхідно відокремлювати групи ризику прогресування у них 

хронічного захворювання нирок і формування кардіоваскулярних ускладнень 

залежно від виявлених  факторів ризику та  проводити своєчасну корекцію 

останніх. 

3. Для раннього виявлення порушень ренального кровотоку при хронічному 

пієлонефриті в дітей у комплекс інструментальних досліджень необхідно 

включати ультразвукове дослідження нирок із застосуванням допплерографії з 

визначенням показників ниркового кровотоку (PI, RI і S/D) на  рівні  

сегментарної та магістральної ниркових артерій, які мають найбільшу 

прогностичну значимість в оцінці функціонального стану ренальної 

гемодинаміки та прогресування артеріальної гіпертензії в дітей, хворих на 

хронічний пієлонефрит. 

4. До програми обстеження дітей з хронічним захворюванням нирок 

рекомендується включити: визначення ультразвукової щільності нирок та 

добового моніторування артеріального тиску, визначення СРБ, гемоглобіну, 

рівня сечової кислоти, мікроальбумінурію, холестерин. 

5. Використання схем лікування з включенням до базисної терапії еналапрілу або 

еналапрілу в поєднанні з інфузією аргініну гідрохлориду з подальшим 

переходом на пероральний прийом у комплексній терапії дітей, хворих на 

хронічний пієлонефрит, дозволяє здійснити диференційований підхід.  

6. При лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит з проявами кардіоваскулярних 

порушень у випадку хронічної хвороби нирок І стадії рекомендовано 

використовувати монотерапію еналаприлом, а хворих з хронічою хворобою 

нирок ІІ-ІІІ стадії - комбіновану  терапію еналаприлом з  L-аргінніном. 
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АНОТАЦІЯ 

Вакуленко Л.І. Діагностика, профілактика та прогнозування порушень 

центральної та регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит.– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Державна установа «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», Київ, 

2019.  

У дисертаційній роботі з позицій системного підходу наведено нове 

вирішення науково-практичної проблеми –удосконалення  діагностичної тактики 

та персоніфікованих заходів корекції кардіоваскулярних порушень на різних 

етапах клінічного моніторингу дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.  

 Проведено теоретичне узагальнення клінічного дослідження особливостей 

прогресування хронічного захворювання нирок та формування кардіоваскулярних 

ускладнень, створено концепцію розвитку патологічного процесу, виявлено 
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клініко-патогенетичні закономірності та структурно-функціональні зміни нирок і 

серця.  

Розроблена концепція розвитку порушень системної й ниркової 

гемодинаміки, як провідної патогенетичної ланки, ступінь вираженості якої 

визначає рівень ймовірності несприятливого перебігу хронічного пієлонефриту.  

Розширені уявлення про механізми розвитку серцево-судинних порушень та 

формування ренальної артеріальної гіпертензії в дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит. Доведено, що порушення ниркової гемодинаміки починаються з 

вазоконстрикторної реакції ниркового кровотоку, яка характеризується 

підвищенням рівня периферичного опору, максимальної швидкості кровотоку та 

систоло-діастолічного співвідношення, а в подальшому прогресують до 

вазодилятаційних змін, які характеризується зниженням вищеперерахованих 

показників. 

За допомогою множинної логістичної регресії розроблено прогностичну 

модель прогресування серцево-судинних порушень у вигляді гіпертрофії лівого 

шлуночку та артеріальної гіпертензії у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.  

Показана ефективність індивідуалізованого підходу корекції 

кардіоваскулярних порушень з застосуванням еналапрілу та L-аргініну.  

Запропонована з урахуванням гемодинамічних розладів та дисфункції ендотелію 

схема лікування дозволила отримати позитивну динаміку в 75,2% пацієнтів. 

Ключові слова: діти, хронічний пієлонефрит, хронічна хвороба нирок, 

серцево-судинна система, центральна гемодинаміка, ниркова гемодинаміка, 

ренопротекція 

АННОТАЦИЯ 

Вакуленко Л.И. Диагностика, профилактика и прогнозирования 

нарушений центральной и региональной гемодинамики у детей, больных 

хроническим пиелонефритом. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.10 - педиатрия. - Государственное учреждение «Институт 

педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е. Н. Лукьяновой НАМН 

Украины», Киев, 2019. 

В диссертационной работе с позиций системного подхода осуществлено 

новое решение научно-практической проблемы - усовершенствование 

диагностической тактики и персонифицированных мероприятий по коррекции 

кардиоваскулярных нарушений на различных этапах клинического мониторинга 

детей, больных хроническим пиелонефритом. 

 Проведено теоретическое обобщение клинического исследования 

особенностей прогрессирования хронического заболевания почек и 

формирования кардиоваскулярных осложнений, создана концепция развития 

патологического процесса, выявлены клинико-патогенетические закономерности 

и структурно-функциональные изменения почек и сердца. 

Разработана концепция развития нарушений системной и почечной 

гемодинамики, как ведущего патогенетического звена, степень выраженности 
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которого определяет степень вероятности неблагоприятного течения 

хронического пиелонефрита. 

Дополнительны представления о механизмах развития сердечно-сосудистых 

нарушений и формирования почечной артериальной гипертензии у детей, 

больных хроническим пиелонефритом. Доказано, что нарушение почечной 

гемодинамики начинается с вазоконстрикторной реакции почечного кровотока, 

которая характеризуется повышением уровня периферического сопротивления, 

максимальной скорости кровотока и систоло-диастолического соотношения, а в 

дальнейшем прогрессирует до вазодилятационных изменений, которые 

характеризуются снижением вышеперечисленных показателей. 

С помощью множественной логистической регрессии разработана 

прогностическая модель прогрессирования сердечно-сосудистых нарушений в 

виде гипертрофии левого желудочка и артериальной гипертензии у детей, 

больных хроническим пиелонефритом. 

Показана эффективность индивидуализированного подхода коррекции 

кардиоваскулярных нарушений с применением эналаприла и L-аргинина. 

Предложенная с учетом гемодинамических расстройств и дисфункции эндотелия 

схема лечения позволила получить положительную динамику у 75,2% пациентов. 

Ключевые слова: дети, хронический пиелонефрит, хроническая болезнь 

почек, сердечно-сосудистая система, центральная гемодинамика, почечная 

гемодинамика, ренопротекция 

 

SUMMARY 

Vakulenko L.I. Diagnosis, prevention and prognosis of systemic and regional 

hemodynamics disorders in children with chronic pyelonephritis. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences, specialty 14.01.10 

–pediatrics.– State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named 

after academician O. M. Lukianova of National Academy of Medical Sciences of 

Ukraine», Kуiv, 2019. 

The dissertation systemically presents a new solution to the research and practical 

problem - improvement of diagnostic tactics and personalized measures of 

cardiovascular disorders correction at different stages of clinical monitoring in children 

with chronic pyelonephritis. 

The clinical features of chronic kidney disease progression and cardiovascular 

complications formation have been theoretically generalized. The concept of the 

pathological process development has been formulated, the clinical and pathogenetic 

patterns as well as structural and functional changes of the kidney and heart have been 

revealed. 

The prognostic value of determined clinical-ultrasonographic, Doppler-

ultrasonographic parameters and indicators of 24-hour ambulatory blood pressure 

monitoring, endothelial dysfunction and status of the autonomic nervous system 

provides an opportunity to recommend them as auxiliary criteria in assessing the 

severity of cardiovascular system functional state disorders in children with chronic 

pyelonephritis. 
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The diagnostic value of the available non-invasive technique for the kidney 

stiffness assessment with ultrasound has been proved which can be recommended for 

the implementation in health care for routine evaluation of the renal inflammatory 

process severity and fibrosis formation. 

It has been established that chronic pyelonephritis in children with underlying 

congenital malformations of the urinary tract is accompanied by a significantly higher 

risk (3.7 times) of abnormal left ventricular geometrical remodeling and diastolic 

dysfunction (6.5 times) compared to children with chronic pyelonephritis and 

underlying dysmetabolic nephropathy or functional urodynamic disorders.  

It has been revealed that in children with chronic pyelonephritis, disorders of 

systemic and renal hemodynamics are strongly intercorrelated. It has been demonstrated 

that blood velocity and peripheral vascular resistance indices, pulsation index and 

systolic-diastolic ratio at the level of the main and segmental renal arteries are highly 

informative prognostic indicators characterizing the state of renal hemodynamics in 

children with chronic pyelonephritis. 

The risk factors for developing systemic and renal hemodynamics disorders 

associated with the etiological factor related to chronic pyelonephritis in children have 

been identified. The main risk factors for an unfavorable course of chronic 

pyelonephritis in children are anomalies of the urinary tract, a prolonged initial episode 

of pyelonephritis, arterial hypertension, anemia at the disease onset, functional disorders 

of urodynamics, concomitant persistent infection, metabolic disorders, dysembryogenic 

stigmas. 

Understanding of the cardiovascular disorders and renal arterial hypertension 

mechanisms in children with chronic pyelonephritis has been enlarged. It has been 

proved that renal hemodynamics disorders are induced by vasoconstrictor reactions of 

the renal blood flow, which are characterized by an increase in the peripheral vascular 

resistance, maximum blood flow velocity and systolic-diastolic ratio, and subsequent 

progression to vasodilatory changes with a decrease in all the above-mentioned 

indicators. 

Based on the work results, two predictive models have been developed. The first 

model is the prognostic table for developing chronic pyelonephritis and the second one 

is a mathematical model for predicting the cardiovascular complications development - 

left ventricular hypertrophy and arterial hypertension in children with chronic 

pyelonephritis. 

The use of the proposed mathematical model for the development of 

cardiovascular disorders in children with chronic pyelonephritis will identify the group 

at increased risk of cardiovascular complications, which need to be timely corrected. 

The revealed hemodynamic disorders required timely nephroprotective therapy 

administration. Enalapril (iACE) add-on therapy was accompanied by positive 

dynamics in 75.2% of patients. In the treatment follow-up, the changes primarily 

occurred at the segmental renal artery level, which was manifested in the velocity 

indicators normalization and the resistance indices reduction. In the treatment course, 

there was a significant decrease in the frequency and severity of arterial hypertension 

syndrome from 34.0% to 6.9% (p <0.05). The mean blood pressure continued to 
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decrease over the 3-year study period, reaching the target level in 79.6% of patients with 

chronic pyelonephritis. This dynamics is an important independent predictor for 

retarding progression of kidney disease. 

L-arginine combined with enalapril add-on treatment resulted in positive changes 

in 47.8% of patients due to a significant increase in the brachial artery diameter and 

brachial flow-mediated dilation as well as a decrease in the blood velocity parameters. 

A significant increase in the normoergic variant of the response to a test with 

endothelium-dependent vasodilation and a decrease in the number of pathological 

variants were recorded. 

For the treatment of chronic pyelonephritis patients with cardiovascular disorders 

manifestations, it is recommended to use a differential approach. Enalapril (iACE) as 

monotherapy is recommended for patients with stage I chronic kidney disease and 

combined therapy with enalapril and L-arginine - for patients with stage II-III chronic 

kidney disease. 

Key words: children, chronic pyelonephritis, chronic kidney disease, 

cardiovascular system, central hemodynamics, renal hemodynamics, renoprotection 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

АГ - артеріальна гіпертензія 

АТ - артеріальний тиск 

ВНС - вегетативна нервова система  

ГЛШ - гіпертрофія лівого шлуночка 

ДМАТ - добовий моніторинг артеріального тиску 

ДМН - дисметаболічна нефропатія 

ДПА1 - діаметр плечової артерії в спокої 

ДПА2 - діаметр плечової артерії за 30 сек до декомпресії 

ДПА3 - діаметр плечової артерії в фазу максимальної вазодилятації 

ЕЗВД - ендотелійзалележна вазодилятація 

ЕКГ - електрокардіографія 

ЕхоКГ - ехокардіографія 

ІАПФ - інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту 

ІММ - індекс маси міокарду 

ІН - індекс напруження Р.М.Баєвського 

КІГ - кардіоінтервалографія 

КОП - клиноортостатична проба 

КДІ - кінцево-діастолічний індекс 

КСІ - кінцево-систолічний індекс 

ЛШ - лівий шлуночок 

ЛШК1 - лінійна швидкість кровотоку в спокої  

ЛШК2 - лінійна швидкість кровотоку в фазу реактивної гіперемії  

МАУ - мікроальбумінурія 

ПН - пієлонефрит 
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СВС   - сечовидільна система 

СІ   - систолічний індекс 

ССС   - серцево-судинна система 

СВС   - сечовидільна система 

УІ - ударний індекс 

УЗД - ультразвукове дослідження 

ХПН - хронічний пієлонефрит 

ХС - холестерин 

ХХН - хронічна хвороба нирок 

ФВ - фракція викиду 

ШКФ - швидкість клубочкової фільтрації 

АМо - амплітуда моди 

E/A - співвідношення раннього та пізнього діастолічного наповнення 

H - критерій Краскла-Уолліса 

HF - логарифм потужності в діапазоні високих частот  

LF   - логарифм потужності в діапазоні низьких частот  

LF/HF  -  співвідношення низької та високої частот 

Мо - мода 

РІ   - пульсаційний індекс 

RI   - індекс резистентності  

pNN50%  - відношення числа інтервалів NN, які відрізняються на  

50%, до інтервалів загального числа NN інтервалів 

SDNN  - стандартне відхилення всіх інтервалів NN 

S/D   - систоло-діастолічне співвідношення  

TAMХ - усереднена за часом максимальна швидкість кровотоку 

впродовж усього серцевого циклу  

VLF   - логарифм потужності в діапазоні дуже низьких частот 

Vmax   - максимальна систолічна швидкість кровотоку  

Vmin   - мінімальна діастолічна швидкість кровотоку 

Δd - приріст діаметру плечової артерії 

х - варіаційний розмах у послідовному ряді кардіоциклів  

 

 

 

 


