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АНОТАЦІЯ
Вакуленко Л. І. Діагностика, профілактика та прогнозування порушень
центральної та регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний
пієлонефрит. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю

14.01.10

«Педіатрія»

(14.01.00

–

Клінічна

медицина).

-ДЗ

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро, 2019.
Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені
академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Київ, 2019.
Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі педіатрії - підвищенню
ефективності лікування хронічного пієлонефриту в дітей на підставі вивчення
факторів ризику розвитку захворювання, вегетативного статусу, регіональної та
центральної гемодинаміки, особливостей ендотеліальної дисфункції та розробки
схеми індивідуалізованої медикаментозної корекції.
Розроблений згідно поставленій меті й задачам дизайн дослідження
передбачав поглиблене клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження 214
дітей 6-18 років з ХПН та ХХН І-ІІІ стадії. В залежності від стадії 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.
Визначено,

що

вазоконстрикторної

порушення
реакції

ниркової

ниркового

гемодинаміки

кровотоку,

яка

починаються

з

характеризується

підвищенням рівня периферичного опору, максимальної швидкості кровотоку та
систоло-діастолічного

співвідношення,

а

в

подальшому

прогресують

до

вазодилятаційних змін, які характеризується зниженням вищеперерахованих
показників. 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).
Встановлено, що у дітей, хворих на ХПН, в цілому, порушення біоелектричної
активності серця реєструються у 71,5% дітей, а 21,5% віднесені до групи ризику по
формуванню порушень з боку ССС, що підкреслювало необхідність подальшого
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дослідження ССС у хворих на ХПН. Порушення процесів реполяризації
зареєстровані у 35,9%, синусова тахікардія - у 26,2%, скорочення інтервалу PQ - у
25,2%, подовження інтервалу QT-у 23,8%, подовження інтервалу QRS – у 21,5%.
Встановлено суттєвий внесок дисфункції ВНС у формування ССУ. Виявлено
односпрямований характер змін показників часового і спектрального аналізу
варіабельності серцевого ритм, які свідчили про виснаження енергетичних резервів
організму. Порушення вегетативного балансу в вигляді гіперактивності симпатичної
нервової системи у 75,5% хворих відображались зниженням показників часових
параметрів варіабельності ритму серця (ТР, SDNN, rMSSD, pNN50) та збільшенням
– спектральних показників (LF і LF/HF).
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). Наявність взаємозв’язку між показниками вегетативного гомеостазу та
станом ниркових функцій у хворих на ХПН підтвердили 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%). Збільшення асимпатикотонічного варіанту до
54,5% в 3-й групі (р<0,05) підтверджувало значне зниження рівня адаптаційно пристосувального потенціалу. Показники вегетативного забезпечення діяльності
також характеризувались зниженням питомої ваги нормальних реакцій на КОП 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– гіпердіастолічний,
реєструвався у 2-ій та 3-ій групі хворих (23,1% та 36,4%, відповідно).
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За даними ДМАТ, в цілому, в групі хворих на ХПН, підвищений АТ
реєструвався у 22,3% дітей, АГ - у 34,0% пацієнтів. Максимально виражені
патологічні зміни 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). 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 (“nondippers”): 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. В цілому,
патологічні добові ритми АТ виявлено у 40,2% обстежених хворих на ХПН.
При визначенні особливостей геометрії ЛШ у дітей, хворих на ХПН,
встановлено тенденцію до поступового збільшення розмірів порожнини ЛШ під час
прогресування ХХН. 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). ГЛШ 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
ГЛШ (4,7% і 17,6%, р=0,0406) і ексцентричною ГЛШ (10,7% і 29,4%, р=0,0371).
Визначення кореляційних зв’язків між ІММ 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).
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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.
Ознаки ЕД виявлені в цілому в 64,9% хворих на ХПН, при цьому в 3-й групі -у
100%. Вірогідне зменшення 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(FMD) (8,2 ± 0,20%, р<0,001), що свідчило
при переважання механізмів ендотелійзалежної вазоконстрикції. 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 (FVD) 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 ЕД, системного запалення та ІММ.
За результатами роботи розроблено дві прогностичні моделі. Першапрогнозування розвитку ХПН, друга-прогнозування розвитку серцево-судинних
ускладнень гіпертрофії лівого шлуночку та артеріальної гіпертензії.
Діагностична таблиця, за допомогою якої здійснювалось прогнозування
хронічного перебігу пієлонефриту у дітей, розроблена на підставі послідовного
аналізу Вальда та оцінки інформативності ознак за розрахованою мірою Кульбака
(І). Для здійснення прогнозу формування кардіоваскулярних ускладнень у дітей,
хворих на ХПН під час прогресування ХХН, виконано процедуру множинного
логістичного регресійного аналізу. Виявлено, 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 (FVD). При
прогнозуванні формування АГ у дітей, хворих на ХПН, слід враховувати ІМТ, рівні
ШКФ та МАУ, Vmax, Hb, ∆d (FVD). За результатами проведеного аналізу було
створені рівняння множинної регресії. Якість створених моделей перевірено за
допомогою процента конкордації, який склав 83,01% для ГЛШ та 82,22% для АГ.
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Останнім етапом дослідження було застосування диференційованих схем
лікування виявлених ССУ. Корекція кардіоваскулярних порушень проводилась
протягом 2-5 років з додаванням до основної терапії ІАПФ еналапрілу. Контроль
стану проводився кожні 3-6 міс. Окрема група хворих отримувала додатково
аргініну гідрохлорид у вигляді внутрішньовенної інфузії протягом 5-7 днів з
подальшим переходом на пероральний прийом розчину 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. Зміни показників
ниркового кровотоку відбувалися на рівні магістральної та сегментарної артерій
нирки, що виявлялось у статистично значущому збільшенні Vmax, який становив
відповідно на магістральній 0,99±0,04 (р<0,05) та на сегментарній артерії 0,600,09
(р<0,05), S/D, відповідно 2,71±0,08 (р<0,05) та 2,42±0,04, (р<0,05), тенденції до
збільшення Vmin на магістральній артерії. 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 збільшення
нормоергічного варіанту реакції на пробу з ЕЗВД в порівнянні з вихідним станом,
зменшення гіпоергічного варіанту у 2,7 рази, відсутністю парадоксальної 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 Аналіз
ефективності різних схем терапії показав, що лікування монопрепаратом іАПФ
еналапрілом було ефективним у хворих на ХПН з ХХН І ст., комбінована терапія з
додаванням L-аргініну була доцільна у хворих, які мали прояви ХХН ІІ – ІІІ стадії.
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Новизна роботи полягає в наступному. 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 ХПН.
Вперше виявлено, що у дітей, хворих на ХПН, 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 ХПН.
Вперше за допомогою множинної логістичної регресії у дітей, хворих на ХПН,
розроблено прогностичну модель прогресування серцево-судинних порушень у
вигляді гіпертрофії ЛШ та АГ. Виділені найбільш значущі щодо розвитку ХПН
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 АГ, підтвердити її
ренальний генез і встановити характер змін ниркової гемодинаміки. Виділено
диференційно-діагностичні критерії вторинної АГ на тлі ХПН, що є основою для
скорочення терміну діагностичного процесу.
Виявлена

прогностична

значимість

визначених

клініко-

ультрасонографічних, 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 ХПН.
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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.
Використання

запропонованої

математичної

моделі

розвитку

кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на ХПН, дозволить відокремити групу
з підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень, котрим необхідно проводити
своєчасну корекцію.
Впроваджені в педіатричну практику заходи корекції дозволять покращити
прогноз захворювання у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, зменшити частоту
випадків інвалідності в дитячому віці, сприятимуть оптимізації виконання
соціальних функцій та матимуть суттєву економічну перевагу.
Ключові слова: діти, хронічний пієлонефрит, хронічна хвороба нирок,
серцево-судинна

система,

центральна

гемодинаміка,

ниркова

гемодинаміка,

ренопротекція
ANNOTATION
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 addresses the current issue of pediatrics related to improving
treatment efficacy for chronic pyelonephritis in children based on studying the risk factors
of the disease, status of the autonomic nervous system, systemic and regional
hemodynamics, features of endothelial dysfunction and developing the personalized
medicamentous therapy regimen.
In accordance with the aim and objectives formulated, the study was designed for
comprehensive clinical, laboratory and instrumental examination of 214 children aged
from 6 to 18 years with CPN and I-III stage CKD. Depending on stage, the first group
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consisted of 153 patients with stage I CKD, the second group included 39 patients with
stage II CKD and the third group - 22 children with stage III CKD.
It has been determined 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 abovementioned indicators. The children with CPN and comorbid UTA with disease duration of
more than 5-7 years showed the greatest changes (Vmax=0,850,11, р=0,048, Vmin
=0,270,04, р=0,029, PI=1,010,09, р=0,045).
Generally, CPN children were more likely to have disorders of bioelectric heart
activity (71.5%) and 21.5% of them were identified as a high-risk group of CVS disorders
development which stressed the need for further CVS examination in CPN patients.
Abnormalities of repolarization processes were reported in 35.9%, sinus tachycardia - in
26.2%, shortening of the PQ interval – in 25.2%, lengthening of the PQ interval – in
23.8%, widening of the QRS complex – in 21.5% of the children.
It has been established that the ANS dysfunction significantly contributed to
cardiovascular complications. The changes in the indicators of time and frequency
(spectral) domain analyses of heart rate variability were one-directional indicating a
depletion of body energy reserves. The autonomic imbalance manifested as the
sympathetic nervous system hyperactivity in 75.5% of patients were reflected in decreased
time domain parameters of heart rate variability (TP, SDNN, rMSSD, pNN50) and
increased spectral parameters (LF and LF/HF).
The analysis of the initial vegetative tone in CKD mild-to-moderate progression
showed a statistically significant decrease in the frequency of eutonia (40.9%, p <0.05)
and an increase in sympathicotonia (39.1%, p < 0.05) cases among all groups of CPN
patients. The 3rd group presented the most significant variations as sympathicotonia was
recorded 2.3 times more frequently compared to group 1 (63.7% and 27.8%, respectively).
The interrelation between autonomic homeostasis and renal functions in CPN patients was
confirmed by the correlations obtained: GFR and AMo (r = –0.64, p = 0.016), GFR and
Mo (r = 0.53, p = 0.026), GFR and SI (r = –0.67, p = 0.011). In CPN patients, the
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indicators of AMo (H = 34.39; p = 0.0001), Mo (H = 36.82; p = 0.0001) and SI (H =
66.58; p = 0, 0001) were found to be dependent on the renal functions, that was evidenced
by the statistically significant Kruskal-Wallis test.
The autonomic reactivity was hypersympathicotonic in the majority of the 1st group
patients (57.4%). An increase in the asympathicotonic variant up to 54.5% in group 3 (p
<0.05) demonstrated a significant decrease in the adaptive potential level. The autonomic
activity ensuring indicators were also characterized by a reduced percentage of normal
responses to the active orthostatic test due to an increase in pathological ones:
hypersympathicotonic variant was prevailed in the 1st group (38.9%), while in the 2nd and
3rd groups, there was a sympathicotonic orthostatic intolerance (48.7% and 68.2%,
respectively). The most maladaptive, hyperdiastolic type of CVS response was revealed in
the 2nd and 3rd group of patients (23.1% and 36.4%, respectively).
Overall, according to 24-hour ABPM, elevated BP occurred in 22.3% and
hypertension was detected in 34.0% of CPN children. The largest pathological changes
were observed in group 3, as AH was diagnosed in most children (58.8%). The proportion
of AH patients (sustained hypertension + labile hypertension) was statistically
significantly higher in the 3rd group compared to the 1st (25.5%, p = 0.0172) and the 2nd
group (33.4%, p = 0.0290). The analysis of nocturnal BP dipping degree revealed a
gradual decrease in the percentage of CPN patients with optimal BP dipping (“dippers”) in
both SBP (from 61.7% in group 1 to 47.1% in group 3) and DBP (53.2% and 11.8%,
respectively, p = 0.0049). Conversely, there was a statistically significant increase in the
number of patients who had attenuated nocturnal dipping in BP (“non-dippers”): SBP
(from 29.8% in group 1 to 41.1% in group 3), DBP (25,5% and 58.8%, respectively, p =
0.0172). "Night-peakers" patients who had a sustained high nocturnal SBP (11.8%) and
DBP (29.4%) were registered in the 3rd group. In general, pathological BP 24-hour
profiles were detected in 40.2% of CPN patients.
Identifying the LV geometry features in CPN children showed that the LV cavity
dimensions had a tendency to increase gradually in CPN progression. It is worthy of note
that the 1st group CPN children have been found to have more advanced MMI as
compared to the normative indicators (30.9 g/m2.7, p = 0.02). The MMI was also
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significantly higher in the 2nd and 3rd group of patients in comparison with the controls
(31.7 g/m2.7, p = 0.016 and 34.2 g/m2.7, p <0.001, respectively). LV hypertrophy was
detected in 15.4% of group 1 patients, in 36.7% of group 2, and 47% of group 3 with no
significant changes in the EF and RWT indices. The percentage of patients with normal
LV geometry significantly decreased (81.2% and 47.1%, p = 0.0019) as well as the
percentage of patients with concentric LV hypertrophy (4.7% and 17.6%, p = 0.0406) and
eccentric LV hypertrophy (10.7% and 29.4%, p = 0.0371) significantly increased in CKD
progression. The MMI was found to be inversely correlated with height (z-scores) (r = –
0.29, p = 0.022), Hb levels (r = –0.27, p = 0.030), GFR ( r = –0.31, p = 0.036), and
positively correlated with serum uric acid level (r = 0.29, p = 0.026). A strong inverse
correlation was found between values of Δd (FMD) and MMI (r = –0.49, p = 0.031), CRP
(r = –0.76, p <0.001), МАU (r = –0.65, p <0.001).
LV diastolic dysfunction was reported in 44.4% of CPN patients, and it was
statistically significantly more frequent in the 3rd group of patients (64.7%, p <0.05). The
hypertrophic variant prevailed in the 2nd group, while restrictive one - in the 3rd group.
ED signs were detected in 64.9% of CPN patients and in 100% among the 3rd
group. A significant decrease in BAD1 (2.2 ± 0.12 mm; p <0.001), BAD2 (1.8 ± 0.14 mm,
p <0.001), BAD3 (2.6 ± 0.17 mm, p <0.001) and Δd (FMD) (8.2 ± 0.20%, p <0.001)
indicated the predominance of endothelium-dependent vasoconstriction mechanisms. As a
result, the values of velocity indicators were increased: LBFV1 (148.7 ± 0.14 cm/sec, р1
<0.001), LBFV2 (142.6 ± 1.18 cm/sec, р1 <0.001) and RI, both at rest (0.92 ± 0.03 RU, p
<0.05) and the reactive hyperemia phase (RI = 0.88 ± 0.04 RU, p <0.05). On the whole,
pathologic types of EDV response were statistically significant prevailed: hypoergic
(46.0%, p <0.05) and paradoxical (29.7%, p <0.05). A strong inverse correlation was
found between values of Δd (FMD) and MMI (r = -0.49, p = 0.031), CRP (r = -0.76, p
<0.001), MAU (r = -0.65, p <0.001) indicating the significant relationships between
indicators of ED, systemic inflammation and MMI.
Based on the study results, two predictive models have been developed. The first
model was the prognosis for developing CPN and the second one was the prognosis for
developing CVC - LVH and AH in CPN children.
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The diagnostic table used to predict the chronic course of pyelonephritis in children
was developed based on the sequential Wald analysis and the features informativeness
assessment according to the calculated Kullback's measure (I). Multivariate logistic
regression analysis for prediction of CVC among CPN children in CKD progression was
performed. It has been revealed that factors such as the child's age, GFR and MAU levels,
inherited predisposition to CKD, the values of CI, RI, FVD should be considered in the
LV hypertrophy prediction. The indicators of BMI, GFR, MAU, Vmax, Hb and ∆d should
be taken into account to predict AH in CPN children. According to the analysis results,
multivariate regression equations were modeled. The quality of the models developed was
assessed using the concordance percentage, which was 83.01% for LVH and 82.22% for
AH.
The final study phase was the differential treatment regimens administration for
cardiovascular complications diagnosed. Cardiovascular disorders were corrected over a
follow-up period of 2-5 years with an ACEi enalapril add-on to the basic therapy. The
patients’ condition was monitored every 3-6 months. A separate group of patients received
treatment with supplementary arginine hydrochloride intravenously for 5-7 days with the
subsequent oral solution administration for 45-60 days twice a year.
A follow-up examination of CPN children received ACEi treatment showed a
significant decrease in AH syndrome incidence and severity according to 24-hour ABPM
in comparison to initial manifestations as a whole from 34.0% to 6.5% (p <0.05). The
mean BP continued to decrease over the 5-year follow-up period, reaching the target level
(<50th percentile) in 80.6% of CPN patients. The renal blood flow changes occurred at the
main and segmental renal artery level manifesting in a statistically significant increase in
Vmax, which was 0.99±0.04 (р<0,05) and 0.600.09 (р<0.05), respectively; S/D - 2.71 ±
0.08 (p<0.05) and 2.42 ± 0.04 (p<0.05), respectively, and Vmin in the main artery showed
an increased trend. The dynamics of PI and IR values at the main artery level indicated a
decrease in compensatory renal vasodilation, which was regarded as a prognostically
favorable sign in response to treatment – 1.28 ± 0.06 (p <0.05) and 0.71 ± 0, 03 (p <0.05),
respectively.
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In patients receiving L-arginine add-on therapy, the dynamics were more substantial.
Improvements occurred due to the significant increase in the normoergic variant of the
response to EDV test as compared to the baseline state, 2.7 times decrease in the
hypoergic variant as well as a paradoxical response to EDV test absence. In total, 47.8% of
this group patients presented improvements, that is, the treatment efficacy was more than
twice as in the group without L-arginine. Analysis of the different treatment regimens
effectiveness showed that ACEi enalapril monotherapy was effective in CPN patients with
stage I CKD, combined therapy with L-arginine add-on was appropriate for patients with
clinical manifestations of stage II-III CKD.
The novelty of this work is as follows. The concept of systemic and renal
hemodynamic impairment as a leading pathogenetic link, the severity of which determines
a degree of possibility for unfavourable course of CPN, has been developed for the first
time.
Insights into the mechanisms of cardiovascular disorders and renal AH development
in children with CPN have been broadened.
It has been found out for the first time that in children with CPN, systemic and renal
hemodynamics impairments are strongly correlated with each other. It has been
demonstrated that blood flow velocity and peripheral resistance indices, pulsation index
and systolic-diastolic ratio at the main and segmental renal arteries level are highly
informative prognostic indicators characterizing the renal hemodynamics state in CPN
children.
The first attempt at developing the prognostic model of cardiovascular disorders
progression into LVH and AH in CPN children with the help of multivariate logistic
regression has been made.
The most significant risk factors for developing CPN have been identified and
recommended for implementation in the clinical practice and educational process.
Based on the study, an algorithm and a list of necessary diagnostic examinations,
which enable practitioners to timely detect and diagnose AH, to confirm its renal genesis
and identify a nature of renal hemodynamic changes, have been developed. Differential-
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diagnostic criteria of AH secondary to CPN have been highlighted in order to reduce the
diagnostic process time.
The prognostic value of definite clinical-ultrasonographic, Doppler-ultrasonographic
data and indicators of 24-hour ABPM, ED, the autonomic nervous system status provides
an opportunity to recommend them as auxiliary criteria in assessing the severity of CVS
functional state disorders in children with CPN.
The diagnostic value of the available non-invasive technique for the kidney stiffness
assessment with ultrasound has been proved and it can be recommended for the
implementation in health care for routine evaluation of the renal inflammatory process
severity and fibrosis formation.
The use of the proposed mathematical model for the development of cardiovascular
disorders in CPN children will identify the group at increased risk of cardiovascular
complications, which need to be timely corrected.
Treatment modalities implemented in pediatric practice will improve the prognosis
of CPN in children, reduce the rate of childhood disability, help to optimize social
functions and will be cost-effective.
Key words: children, chronic pyelonephritis, chronic kidney disease, cardiovascular
system, central hemodynamics, renal hemodynamics, renoprotection
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- артеріальний тиск

БРА

- блокатори рецепторів ангіотензину

АСВС

- аномалія сечовидільної системи

ВСР

- варіабельність серцевого ритму

ВТСЛШ

- відносна товщина стінки лівого шлуночка

ВВТ

- вихідний вегетативний тонус

ВЗД

- вегетативне забезпечення серцевої діяльності

ВНС

- вегетативна нервова система

ВР

- вегетативна реактивність

ВСД

- вегето-судинна дисфункція

ГЛШ

- гіпертрофія лівого шлуночка

ГПН

- гострий пієлонефрит

ДАТ

- діастолічний артеріальний тиск

ДЕхоКГ

- допплерехокардіографія

ДАД

- діастолічний артеріальний тиск

Дд

- кінцевий діастолічний діаметр лівого шлуночка

ДД

- діастолічна дисфункція

ДІ ДАТ

- добовий індекс діастолічного артеріального тиску

ДІ САТ

- добовий індекс систолічного артеріального тиску

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

Дс

- кінцевий систолічний діаметр лівого шлуночка

ЕЗВД

- ендотелійзалележна вазодилятація
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ЕКГ

- електрокардіографія

ЕхоКГ

- ехокардіографія

ЗПСО

- загальний периферичний судинний опір

ЗСЛШ

- задня стінка лівого шлуночка

ІАПФ

- інгібітор ангіотензин-перетворюючого ферменту

ІММ

- індекс маси міокарда

ІН

- індекс напруження Р.М.Баєвського

ІП

- індекс площі

ІЧ

- індексу часу

КВдень

- коефіцієнт варіабельності артеріального тиску у денні часи

КВніч

- коефіцієнт варіабельності артеріального тиску у нічні часи

КІГ

- кардіоінтервалографія

КОП

- клиноортостатична проба

КДІ

- кінцево-діастолічний індекс

КРС

- кардіоренальний синдром

КСІ

- кінцево-систолічний індекс

КУЩ

- коефіцієнт ультразвукової щільності нирки

ЛШ

- лівий шлуночок

ЛШК

- лінійна швидкість кровотоку

МАУ

- мікроальбумінурія

ММЛШ

- маса міокарда лівого шлуночка

МШП

- міжшлуночкова перетинка

НДСМ

- нейрогенна дисфункція сечового міхура

ПАТ

- пульсовий артеріальний тиск

ПН

- пієлонефрит

РААС

- ренін-ангіотензин-альдостеронова система

САТ

- систолічний артеріальний тиск

СВС

- сечовидільна система

СІ

- систолічний індекс

Сі

- серцевий індекс
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ССЕ

- система судинного ендотелію

СКХ

- сечокам’яна хвороба

Ср ДАТ

- середній діастолічний артеріальний тиск

Ср ПАТ

- середній пульсовий артеріальний тиск

Ср САТ

- середній систолічний артеріальний тиск

СРБ

- С-реактивний білок

ССЗ

- серцево-судинні захворювання

ССС

- серцево-судинна система

ССУ

- серцево- судинні ускладнення

ТМШП

- товщина міжшлункової перегородки

Тм

- товщина міокарда задньої стінки лівого шлуночка у систолу

Тп

- площа поверхні тіла

УЗД

- ультразвукове дослідження

УЗДГ

ультразвукове дослідження в режимі допплерографії

УІ

- ударний індекс

УО

- ударний об’єм

УЩ

- ультразвукова щільність

ФВ

- фракція вигнання лівого шлуночка

ХВІ

хронічні вогнища інфекції

ХО

- хвилинний об’єм

ХНН

- хронічна ниркова недостатність

ХПН

- хронічний пієлонефрит

ХС

- холестерин

ХХН

- хронічна хвороба нирок

ЧСС

- частота серцевих скорочень

ШКФ

- швидкість клубочкової фільтрації

А

- швидкість пізнього діастолічного наповнення

АМо

- амплітуда моди

DT

- час уповільнення швидкості кровотоку у фазі раннього
діастолічного наповнення
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Е

- швидкість раннього діастолічного наповнення

Е/А

- співвідношення пікових швидкостей

IVRT

- час ізоволюмічної релаксації лівого шлуночка

HF

- логарифм потужності в діапазоні високих частот

KW

- дисперсійний аналіз Краскла-Уолліса

LF

- логарифм потужності в діапазоні низьких частот

LF/HF

- співвідношення низької та високої частот

Lq

- нижній квартиль

Me

- медіана

Мо

- мода

NO

- оксид азоту

OR

- співвідношення шансів

РІ

- пульсаційний індекс

RI

- індекс резистентності

rMSSD

- квадратний корінь середнього значення квадратів різниці
тривалості послідовних NN інтервалів

pNN50%

- відношення числа інтервалів NN, які відрізняються на 50%, до
інтервалів загального числа NNінтервалів

SDNN

- стандартне відхилення всіх інтервалів NN

S

- стандартне відхилення

S/D

- систоло-діастолічне співвідношення

TAMX

- усереднена за часом максимальна швидкість кровотоку

ТР

- логарифм загальної потужності всіх інтервалів RR

VLF

- логарифм потужності в діапазоні дуже низьких частот

Vmax

- максимальна систолічна швидкість кровотоку

Vmin

- мінімальна діастолічна швидкість кровотоку

Vcf-1

- швидкість циркуляторного скорочення волокон міокарда

d (FMD)

- приріст діаметру плечової артерії

х

- варіаційний розмах в послідовному ряду кардіоциклів

Uq

- верхній квартиль
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження (актуальність проблеми).
За останні десятиріччя в дітей України, особливо в підлітків, спостерігається
накопичення хронічної патології, серед якої хвороби сечової системи мають один з
найвищих темпів приросту [8, 30].
Однією з найбільш актуальних медичних та соціальних проблем в дітей
залишаються інфекційно-запальні захворювання СВС, що підтверджується незмінно
високими статистичними показниками захворюваності на дану патологію [3, 80, 99].
Інфекції СВС представляють значний ризик для здоров'я через можливість
розвитку уросепсису, рубцювання нирок і/або прогресуюче пошкодження нирок
[313, 330].
Численні літературні дані свідчать про те, що ХПН є найбільш частою
причиною формування ХХН та інвалідності зі стійким зниженням якості життя, що
є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою в дітей та дорослих [13,
351].
Початок ХХН супроводжують зміни з боку ССС [57, 313]. Ризик серцевосудинних захворювань поступово збільшується зі зменшенням ниркової функції
[260, 338, 374]. 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 ускладнень [317, 326, 351, 389]. 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 [215, 260].
Мікробно-запальні зміни в нирках супроводжуються порушенням нервоворефлекторних 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 [206, 319]. Проблема
порушення ренальної гемодинаміки як патогенетичної ланки при запальних
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процесах в нирках є надзвичайно актуальною, адже відомо, що функція нирок в
з
н

Особливістю перебігу серцево-судинних порушень у дітей та підлітків,

а
починаючи
з ранніх стадій ХХН, є зазвичай субклінічний їх перебіг [329, 356].
ч

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

н
функціональні
розлади ССС, які виникають на початкових стадіях ХХН, можуть
і
регресувати
за умови адекватної рено- і кардіопротекції [59, 276].
й

Визначення факторів, що сприяють формуванню і прогресуванню ХПН в

дітей забезпечує своєчасне проведення відповідних лікувальних та профілактичних
м
заходів,
які дозволять уповільнити прогресування ХХН і поліпшити прогноз
і
захворювання
[239].
р

У педіатричних пацієнтів, як і у дорослих, саме ССУ найчастіше призводять

і смерті дітей із ХНН, оскільки ці пацієнти мають високу поширеність традиційних
до
та пов'язаних із уремією чинників ризику серцево-судинних порушень [311, 389]. Ці
в
результати
привели до зміни парадигми в підході до ХХН, як захворювання, що
и
закінчується
нирковою недостатністю і лікується нефрологами, до поширеного
з
стану,
який приводить до смерті від серцево-судинних захворювань [280].
н

Однією з проблем, що стоять перед педіатричною нефрологією, є ренальна АГ

а
[140].
В цілому, від 20% до 30% педіатричної АГ пов'язують з ХХН [58, 228]. У
ч
кожної
другої дитини або підлітка ХХН перебігає з АГ [228, 350]. АГ при ХПН,
а
навіть
при ще збереженій функції нирок, спостерігається в 2-4 рази частіше, ніж у
є
загальній
популяції. У дітей та підлітків з термінальною стадією ниркової
т
недостатності
від 48% до 79% страждають на гіпертонічну хворобу, а від 20% до
ь
70%
мають неконтрольовану АГ [198, 228, 245, 273, 355].
с

Вже на ранніх стадіях перебігу ХХН, випереджаючи розвиток АГ, виникає

я
гіперактивність
симпатичної нервової системи [240, 263, 270, 384]. Вона не тільки
сприяє розвитку АГ, але й відіграє згубну роль в прогресуванні ХХН незалежно від
е
підвищення
АТ [222, 263]. Гіперсимпатикотонія призводить до морфологічних
ф
перебудов
ССС, пов'язаних з виділенням медіаторів, гормонів, біологічно активних
е
речовин,
які, в свою чергу, посилюють вегетативний дисбаланс і провокують
к
т
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розвиток в організмі низку біохімічних та імунних зрушень [197]. Симпатикотонічна
еферентна і аферентна нейронна активність є ключовим медіатором підтримання та
прогресування захворювання [148, 192, 240].
Симпатичний трафік логічно пов'язаний з трьома основними фізіологічними
ознаками, визначеними як нирковий компонент «кардіоренального синдрому»:
надлишкове вивільнення реніну, зрушення вправо в співвідношенні тиск натрійурез та зниження ниркового кровотоку і швидкості клубочкової фільтрації
[363]. Ці три наслідки підвищеного симпатичного тонусу віщують підвищений
рівень захворюваності та смертності серед дорослого населення з ХХН [208, 335,
363]. З іншого боку, сьогодні не викликає сумніву той факт, що дисфункція нирок є,
по суті, незалежним фактором ризику і патогенетичним механізмом прискореного
розвитку серцево-судинних захворювань [133]. Симпатична іннервація нирки
підвищує реноваскулярний тонус і призводить до активації РААС, що сприяє
підвищенню АТ [328].
На цей час визначено, що рівень АТ в дітей та підлітків в більшій мірі, ніж у
дорослих, залежить від впливу ВНС [16, 58, 100]. Виникнення АГ на любому етапі
хронічного запального процесу в нирках, зокрема, ХПН, погіршує його прогноз,
прискорюючи прогресування нефросклерозу, що супроводжується зменшенням
кількості функціонуючих нефронів і гіпоксією паренхіми, та прогресуванням
ниркової недостатності [59, 107, 253,313, 358 ]. Тобто, зв’язок нефросклерозу і АГ
двосторонній та взаємно обумовлений – при нефросклерозі формується АГ, котра, в
свою чергу, сприяє розвитку і прогресуванню нефросклерозу [253, 313].
Підвищений АТ є основним предиктором прогресування ХХН та смертності
серед цього контингенту дітей [242, 374, 387].
Проблема порушення ренальної гемодинаміки як патогенетичної ланки при
запальних процессах в нирках є надзвичайно актуальною [54, 313].
Адже відомо, що функція нирок в значній мірі визначається ефективністю
к
р
о
в
о
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взаємозв’язок з центральною гемодинамікою, що підтримує термінальний кровоток
у відповідності до метаболічних потреб органів і тканин [206, 319].
На сьогодні визначено, що хворі на ХХН мають ЕД, яка підвищує ризик
розвитку

кардіоваскулярних

ускладнень

[352].

Наявність

ЕД

визначає

несприятливий перебіг патології нирок і є визнаним винуватцем ССУ, які
розвиваються у пацієнтів з ХХН із значною частотою [225, 238, 291].
Фундаментальні дослідження підтверджують, що запалення може призводити до
пошкодження клітин ендотелію та, навпаки, що ендотелій синтезує різні запальні
молекули [1, 196, 211, 402].
Запалення, окислювальний стрес і ЕД у хворих на ХХН мають

взаємно

підсилюючий ефект. Недавні дослідження підтвердили, що ЕД відводять одну з
головних ролей у розвитку ниркової патології, вона присутня вже на ранніх стадіях
ХХН у дітей і є одним з ранніх маркерів та важливою патогенетичною ланкою в
прогресуванні ХХН [73, 103, 146, 217].
Управління найбільш важливими традиційними і нетрадиційними факторами
ризику серцево-судинних захворювань, пов'язаних з ХХН, надзвичайно важливе
[239]. У теоретичному й практичному аспектах важливим є те, що структурнофункціональні розлади ССС, які виникають на початкових стадіях ХХН, можуть
регресувати за умови адекватної рено- і кардіопротекції [59]. Вирішення проблеми
АГ може цілком запобігти або скасувати зниження функції нирок і тому стає
обов'язковою в управлінні ХХН, особливо в дитячому віці [280].
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.
Необхідність вивчення особливостей функціонального стану, шляхів і етапів
формування порушень ССС у дітей з ХПН в умовах ХХН, невирішені питання
своєчасної ранньої діагностики і медикаментозної корекції визначили вибір
напрямку, мети й завдань даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
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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” “Клінікофункціональні 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
внутрішньосерцевої і периферичної гемодинаміки у дітей в поцесі росту та при
запальних захворюваннях легень, серця, нирок» (№ державної реєстрації
органів мішеней при соматичних захворюваннях, що супроводжуються серцевосудинними 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.
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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.
6. Розробити інформативні клініко-параклінічні критерії оцінки стану
серцево-судинної системи та ранньої діагностики й прогнозування серцевосудинних 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: (ЕКГ, ЕхоКГ, добове
моніторування артеріального тиску (ДМАТ) та ЕКГ, допплерультрасонографія
нирок та серця, проба з ЕЗВД); клініко-аналітичні, математично-статистичні –
стандартного статистичного аналізу, кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз та
математичного моделювання.

33
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 ХПН.
Розширені уявлення про механізми розвитку серцево-судинних порушень та
формування ренальної артеріальної гіпертензії у дітей, хворих на ХПН.
Доведено,

що

вазоконстрикторної

порушення
реакції

ниркової

ниркового

гемодинаміки

кровотоку,

яка

починаються

з

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 ХПН 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 перебігає на тлі дисметаболічної
нефропатії або функціональних порушень уродинаміки.
Вперше виявлено, що у дітей, хворих на ХПН, 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 ХПН.
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,
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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
ХПН, розроблено прогностичну модель прогресування серцево-судинних порушень
у вигляді гіпертрофії лівого шлуночку та артеріальної гіпертензії.
Вперше

показана

кардіоваскулярних

ефективність

порушень

у

індивідуалізованого

дітей,

хворих

на

підходу

ХПН,

з

корекції

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.
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
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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.
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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. 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
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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 науковопрактичній

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 науковопрактичній 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.); науковопрактичній конференції «Актуальні питання неонатології, педіатрії та дитячої
хірургії» (Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 р.); Українській науковопрактичній

конференції

з

сімейної

медицини

«Від

науки

до

практики»

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

Всеукраїнській

читання (Дніпропетровськ, 23-25 вересня 2015 р.);

науково-практичній

конференції

«Актуальні

питання

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

конференції

лікарів-педіатрів

з

міжнародною

участю
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«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, 2021 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.
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РОЗДІЛ

1.

СУЧАСНІ

УЯВЛЕННЯ

ПРО

ПРОБЛЕМУ

ХРОНІЧНОГО

ПІЄЛОНЕФРИТУ В ДІТЕЙ ТА РЕНО-КАРДІАЛЬНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
1.1.

Проблема хронічного пієлонефриту в дітей на сучасному етапі

За даними МОЗ України, за останні 5 років, захворюваність нирок і
сечовивідних шляхів зросла від 40 до 56 на 1000 дитячого населення [11].
ІСС, серед яких за тяжкістю ПН займає перше місце, є однією з найбільш
поширених та серйозних бактеріальних інфекцій, з якими зустрічаються педіатри та
лікарі первинної медичної допомоги [11, 35, 101, 103, 272].
Актуальність проблеми ПН визначається й тим, що він є найчастішим
захворюванням СВС у всіх вікових групах [22, 101, 110, 337]. За останні десятиріччя
значно змінився патоморфоз ХПН – майже в 2 - 2,5 рази збільшилась кількість
латентних і малосимптомних форм, рідше настає повна ремісія, більш інтенсивно
розвивається вторинне зморщування нирок із зниженням їх гомеостатичних функцій
[161, 330, 337]. Ці особливості сучасного перебігу захворювання відносяться
повною мірою не тільки до ускладнених, а й до неускладнених форм ПН.
Захворювання нирок на ранніх стадіях часто мають безсимптомний перебіг,
виявляються при обстеженні з приводу супутніх захворювань [161]. На сьогодні є
брак специфічних і, разом з тим, доступних для застосування в повсякденній
клінічній практиці діагностичних методів для прогнозування розвитку хронічного
процесу в тубуло-інтерстиціальній тканині нирок [135, 250]. Клінічні та лабораторні
ознаки ХНН з'являються, коли функціонуючими залишаються близько 25%
нефронів [112].
Хворі на ІСС, ПН мають ризики хронічного перебігу та формування ХХН, що
значно знижує якість життя у дитячому та дорослому віці [22, 101, 185].
Частота і поширеність всіх стадій ХХН у дітей продовжує зростати в усьому
світі [183, 394]. За останні 30 років поширеність ХХН у педіатричних пацієнтів
зросла в 4 рази, кількість пацієнтів дитячого віку з термінальною стадією ХНН
збільшилася майже в 2 рази [183].
Невміння розпізнати ХХН призводить до недооцінки її наслідків і ускладнень,
пізнього направлення пацієнтів з далеко прогресуючою ХХН до фахівців, і в
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результаті - до гірших наслідків замісної ниркової терапії [280, 345]. За останні
роки смертність ХХН у світі зросла приблизно на 82%, та займає третє місце за
швидкістю приросту летальності серед 25 основних причин смерті (після ВІЛ/СНІД
– 396%, та діабету – 93%) [13, 284]. Причому структура термінальної ХНН (ХХН ІVV стадії) у дітей суттєво відрізняється: перше місце (до третини спостережень)
займають вроджені вади розвитку сечової системи (в тому числі - аплазія, гіпо- та
дисплазія нирок, обструктивні уропатії, рефлюкс-нефропатія); приблизно 13-20%
випадків обумовлені гломерулопатіями, третє місце (10-19%) займають метаболічні
та генетичні порушення [13, 251, 321]. Відомо, що перша та частково третя група
патологій у дітей є найпоширенішим фоном, на якому розвиваються ІСС.
Епідеміологічні дані свідчать, що захворюваність на ІСС залежить від статі та
віку [15, 80, 138, 271, 368]. Переважну кількість хворих з ІСС, за статистикою,
становлять дівчатка [66,68, 87, 99, 142, 186]. Виняток складають лише діти першого
року життя, коли ІСС частіше зустрічається у хлопчиків (3,7%), ніж у дівчаток (2%)
[368]. Це обумовлено обструктивними уропатіями, які проявляють себе раніше, ніж
у дівчаток [80]. Серед дітей грудного віку дівчатка хворіють в 5 разів частіше, а у 610 років співвідношення дівчаток до хлопчиків складає 13:1. При цьому до 6-річного
віку

3-7% дівчаток і 1-2% хлопчиків мають, як мінімум, один епізод ІСС,

підтверджений бактеріологічними дослідженнями [186, 271]. За даними Майданника
В.Г., серед пацієнтів з пієлонефритом дівчатка складають 90,5%, при цьому
співвідношення між хлопчиками та дівчатками становить 1:10 [99]. Предикторами
значно частішого виникнення ПН у дівчаток є анатомічні особливості уретри [68].
В той же час, чоловіча стать традиційно розглядається в якості фактора ризику
розвитку ХХН [135, 279].
Актуальність проблеми ПН визначається не тільки високою поширеністю
цього захворювання, але й постійним збільшенням кількості дітей з хронічними
формами даної патології [78,79, 274]. Численні літературні дані свідчать про те, що
саме ХПН з рецидивуючим перебігом і не завжди успішним лікуванням призводить
до прогресування захворювання, інвалідизації хворих через формування у них ХНН,
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що є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою як у дітей, так і
дорослих [11, 28, 62, 77, 329, 371].
Концепція ХХН передбачає уніфікацію поняття прогресування ниркової
патології на етапі, коли причина ниркової недостатності втрачає свою актуальність, і
хворий потребує не патогенетичного, а синдромного лікування, підготовки до
замісної ниркової терапії [13, 67, 280, 292].
ХХН визначається як зниження ШКФ до значення нижче 60 мл/хв/1,73м2, або
наявність пошкодження нирок, що відображається в аномальному осаді сечі
(протеїнурія, гематурія і викиди) або порушення ниркової архітектури (наприклад,
полікістоз нирок), навіть якщо ШКФ зберігається в межах нормальних рівнів [219,
280]. Тримісячне обмеження (критерій «стійкості») в якості часового параметра
визначення наявності ХХН було вибрано тому, що в дані терміни гострі варіанти
розвитку дисфункції нирок, як правило, завершуються одужанням або призводять до
очевидних клініко-морфологічних ознак хронізації процесу. ШКФ менше 60 мл/хв
свідчить про можливість розвитку ХХН без клініко-лабораторних ознак ниркового
захворювання. Це значення ШКФ обрано через відповідність загибелі більше 50%
нефронів. При цьому креатинін крові може знаходитися в межах верхньої межі
норми [13, 219, 280].
Таким чином, в теперішній час визначення ХХН базується на 3 складових:
1) анатомічний або структурний компонент (маркери ураження нирок, включаючи
альбумінурію), 2) функціональний компонент (на основі ШКФ) і 3) часовий
компонент (не менше 3 місяців) «тривалості структурних і/або функціональних
змін». Діагноз ХХН грунтується на маркерах ураження нирок і / або зниження ШКФ
[219]. Стадії 1 і 2 визначають за умови пошкодження нирок при наявності ШКФ
щонайменше 90 мл/хв/1,73 м2 або від 60 до 89 мл/хв/1,73м2 відповідно, а стадії 3-5
визначають за умови помірно і сильно зниженої ШКФ незалежно від маркерів
ураження нирок [219]. Епідеміологічні дослідження показують, що ранні стадії ХХН
мають у 20 разів більшу поширеність, ніж ниркова недостатність [279].
Швидкопрогресуючий перебіг ХХН може привести до ниркової недостатності
протягом декількох місяців, але більшість захворювань розвиваються десятиріччями
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[280]. Для прогресування ХХН важливими є високий АТ, чоловіча стать, молодший
вік [279].
У останні роки в багатьох країнах світу спостерігається стійке збільшення
частоти ниркових захворювань в різних вікових групах, починаючи з періоду
новонародженості [185, 280, 337, 385]. В Україні за останні більше ніж 20 років
відбувається прогресивне зростання рівню захворюваності сечостатевої системи (у
3,4 рази) у дітей у групах віком 7–14 та 15–17 років [8]. За разними даними,
рецидиви ІСС після першого епізоду мають від 12 до 50% дітей [86, 323].
На цей час визначено, що хворі на ПН мають ризики хронічного перебігу та
формування ХХН, що значно знижує якість життя у дитячому та дорослому віці [79,
185]. При цьому відмічається брак специфічних і, разом з тим, доступних для
застосування в повсякденній клінічній практиці діагностичних методів для
прогнозування розвитку хронічного процесу в тубуло-інтерстиціальній тканині
нирок [78, 82, 112, 250]. Актуальною проблемою є гіподіагностика ХХН у дітей, а її
частота ХХН в різних популяціях значно вища, ніж діагностується (1%), і
коливається від 10 до 12% населення [39].
В результаті ХХН в даний час вважається не тільки медичною, а й соціальною
проблемою охорони здоров'я [39, 279]. Більш низька середня базова ШКФ свідчить
про затримку діагностики ХХН у дітей мешканців країн з низьким середнім рівнем
доходу [261].
Поряд із традиційними факторами ризику ХПН, серед яких в дитячій
популяції пацієнтів із ХХН одними із вагомих є АСВС, МСР, важливу роль
відіграють стан макроорганізму, особливості збудника, адекватність терапії, інші
чинники, такі як ДМН, хронічні вогнища інфекції, анемія, артеріальна гіпертензія,
тощо. Однак до цього часу механізми, що лежать в основі асоціації між цими
чинниками та розвитком хронічного запального процесу в нирках, остаточно не
з’ясовані.
У нещодавно проведеному дослідженні показано, що у ряду дітей з латентним
перебігом ХПН фіброгенез, який не виявляється за допомогою традиційних методів
обстеження, продовжує зберігається активним, що є основою подальшого
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прогресування дисфункції нирок [145]. Це стосується також пацієнтів, котрі мають
два і більше загострень на рік незалежно від тривалості ХПН, стійкі або транзиторні
порушення функції нирок; наявність обструктивної уропатії і СМР в анамнезі [145].
У пацієнтів дитячого віку ризик формування ХПН прямо пов’язаний з АСВС.
Останні є основною причиною ХХН в педіатричній популяції [147,183, 184,190, 223,
247, 256, 385, 392, 397]. Впливаючи на уро-і гемодинаміку, знижуючи показники
місцевого імунітету, вони провокують хронічний перебіг захворювання, швидку
втрату функції пошкодженого органу [49].
Зростання показника захворюваності дитячого населення України за останні
два десятиріччя на 36% відбулося за рахунок значущого збільшення в дітей в тому
числі вроджених аномалій [8]. Поширеність вродженої патології органів СВС варіює
від 0,5 до 7,5 на 1000 новонароджених [82]. Є дані, що в розвинених країнах
вроджені АСВС та спадкові нефропатії є причиною приблизно двох третин усіх
випадків ХХН, в той час як у країнах, що розвиваються, переважають набуті
причини [247]. Згідно з даними, опублікованими в 2015 році, із 689 дітей з ХХН не
гломерулярну причину ХХН мала більшість, 76%, причому 69% були пов'язані з
АСВС: 25% - з обструктивною уропатією; 21%-з

аплазією, гіпоплазією або

дисплазією нирок; 19% - з рефлюксною нефропатією; і 4% - з іншими АСВС [223].
Клінічна діагностика дозволяє виявити не більше 25% випадків патології нирок у
дітей першого року життя і близько 55% - до 5 років [82]. За останніми даними,
АСВС в цілому виявляються у 30-50% дітей з ХХН [261].
МСР, який є однією з провідних причин рецидивуючого перебігу ХПН, мають
близько 40% дітей [157, 316]. Рецидивуючий перебіг інтерстиціального запалення
нирок на тлі МСР ініціює розвиток і прогресування нефросклерозу, призводить до
ХХН [22, 316, 402]. За наявності МСР, згідно проведеного аналізу 9 когортних
досліджень серед 1280 дітей та підлітків з ІСС, частка пацієнтів з нирковим
рубцюванням збільшується більш ніж у 6 разів (з 11,1% у дітей без МСР до 68,6% у
дітей з МСР) [358]. Рефлюксна нефропатія є другою за частотою причиною
хронічного тубулоінтерстиціального захворювання і четвертою за частотою
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причиною термінальної ниркової недостатності у дітей, а її частота при СМР
становить 48% серед дітей європейської популяції [86, 170].
Аналіз клінічного матеріалу показав відсутність патогномонічних клінічних
ознак МСР, - в клінічній в картині захворювання можуть відзначатися як окремі
симптоми, так і їх поєднання, але пацієнти з МСР мають найбільш виражені
порушення секреторноекскреторной функції і уродинаміки ЧМС [157].
Наявність обструкції СВС у дітей у вигляді МСР в поєднанні з декількома
вогнищами інфекції (тонзиліт, аденоїдит, синусит, отит, карієс), призводить

до

збільшення числа загострень ХПН [135]. Тривало існуючі ХВІ не тільки є
додатковим джерелом сенсибілізації та хронічної інтоксикації, але й спричиняють
зниження імунного захисту організму дитини [166]. Тобто, ХВІ з одного боку, є
фактором, що сприяє схильності до захворювання ПН, з іншого - посилює тяжкість
перебігу і негативні наслідки змін в тубуло-інтерстиціальній тканині нирок.
В якості основних причин рецидиву ХПН розглядається зниження захисних
сил організму хворого в поєднанні з різними порушеннями сечовидільної функції
органічної та/або функціональної природи на тлі наявності ХВІ [89]. Тригерними
факторами розвитку чергового загострення захворювання можуть бути сезонні
зміни температури і пов'язані з ними переохолодження.
Безпосередній

зв'язок

з

рецидивами

ІСС,

МСР,

мають

порушення

сечовипускання у вигляді дисфункції сечового міхура та енурезу [157, 162, 258,
366]. Поєднання НДСМ з СМР визначається у34% [159]. Незважаючи навіть на
нетяжкий перебіг останніх, у пацієнтів доволі часто реєструються ускладнення з
боку верхніх сечових шляхів та ХХН [315]. Енурез є поширеним захворюванням у
дітей, що вражає, за даними різних авторів, близько 15-20% дітей у віці 5 років, 510% дітей у віці 7 років, 5% дітей у віці 10 років і 1-3% дітей у віці 15 років [366,
243] Отримані дані про те, що енурез частіше реєструється у дівчаток молодшого
віку [315, 366].
До вагомих факторів ризику ІСС, особливо у хлопчиків, відноситься
пренатальний гідронефроз, хоча деякі питання на сьогоднішній день ще
залишаються не чітко визначеними і дискусійними [403]. За даними досліджень,
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навіть за відсутності уродинамічних порушень у 41% дітей після ІСС розвивається
нефросклероз [274].
Фактором прогресування і рецидивування захворювання є збереження
персистенції уропатогенів у 67% дітей в період ремісії ХПН, що підтримує
латентний перебіг інфекційно-запального процесу в нирковій тканині [111, 112].
Поширеність ХХН збільшуються з віком пацієнтів, що досить часто залежить
від наявної супутньої урологічної, гінекологічної і статевої патології [68, 138, 142,
231]. Вульвовагініти у дівчаток, з одного боку, можуть бути причиною висхідної
інфекції і ПН, з іншого - стимулювати рецидиви ПН через потрапляння в сечу
інфекції із зовнішніх статевих органів.
Установлено, що урогенітальні хламідіоз і мікоплазмоз є супутніми
патологіями захворюваннями, що обтяжують перебіг ПН та можуть призводити до
його хронізації. В той же час, цим захворюванням належить провідне місце серед
причин порушення генеративної функції і безпліддя в шлюбі, що є серйозною
медичною, соціальною і демографічною проблемою в усьому світі [138, 142, 167,
307, 395]. Питома вага Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae і Trichomonas
vaginalis серед дівчаток-підлітків, що страждають на запальні захворювання, складає
від 5 до 26% [68, 231]. Частота хламідіозу серед дівчаток 13-19 років, які
страждають запальними захворюваннями, становить, за даними різних авторів, 1380%, причому 30-40% дівчаток-підлітків переносить приховану інфекцію протягом
2-5 років після зараження [68, 158]. Урогенітальна хламідідофільна інфекція
ускладнює перебіг запального процесу в сечовидільній системі, сприяючи
формуванню

поєднаних

уражень

різних

відділів,

розвитку

і

збереженню

уродинамічних порушень, частим рецидивам і хронізації захворювання [68, 76, 167,
231]. За даними ВООЗ, в 35-50% випадків хламідідофільна інфекція перебігає під
маскою інших захворювань, що не дозволяє вчасно застосувати адекватну терапію і
зупинити поширення інфекції [395]. у 45,7% - бактеріальна, у 24,5% - хламідійна і у
16,7% - мікоплазменна інфекція [158]. Монохламідофільна інфекція зустрічається в
17-30%

випадків,

у

інших

виділяється

хламідофільно-бактеріальна

і

хламідідофільно-вірусна флора. Найбільш частими ассоціантами хламідофілій у
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дівчаток є уреаплазми (40-45%), золотистий стафілокок (21%), мікоплазми і гриби
роду Candida (21%), гонокок (6-7%) [88]. При хламідофільній і мікоплазмовій
інфекціях характерним для ПН є перебіг з тривалим субфебрилітетом, помірно
вираженими клініко-лабораторними ознаками запалення, проявами харчової і
медикаментозної гіперчутливості, ВСД, супутніми запальними процесами геніталій
у дівчаток, тривалим сечовим синдромом [158]. При цьому важливо те, що хламідіоз
відноситься до кофакторів прогресування СНІДу. Асоціація бактеріальної флори та
генітальної інфекції ускладнює перебіг ХПН, сприяє формуванню поєднаних
уражень різних відділів, розвитку і збереженню уродинамічних порушень, частим
рецидивам і прогресуванню хронічного запального процесу в нирках [201, 231].
Складність терапії хламідофільної інфекції обумовлена тим, що неадекватне
застосування антибактеріальних препаратів може призвести до хронізації інфекції,
появи L-форм збудника, спровокувати загострення запального процесу [158].
Досить поширеним чинником розвитку ХПН є ДМН, причому останнім часом
в дитячій популяції спостерігається збільшення частоти ДМН [12, 43, 53, 83].
Відомо, що

кристалурія

є сприятливим тлом для розвитку інфекції СВС,

ускладненого ПН, тубуло-інтерстиціальних змін в нирках [173]. Проблема ранньої
діагностики метаболічних порушень і пов’язаних з ними нефропатій залишається
однією з актуальних в педіатрії і дитячій нефрології [12, 53, 55, 188, 236].
Під ДМН розуміють велику групу нефропатій з різною етіологією і
патогенезом, об'єднаних тим, що їх розвиток пов'язаний з порушеннями обміну
речовин, що призводять до появи кристалічного осаду в сечі і як наслідок цього- до
пошкодження ниркових структур та інших рівнів CВC [139, 188]. Патологія обміну
призводить до змін функціонального стану нирок або до структурних зрушень на
рівні різних елементів нефрону [43].
Серед причин

виникнення ДМН має значення наявність нестабільності

клітинних мембран, яка може бути як генетично детермінованою аномалією
конституції (сімейна нестабільність цитомембран), так і набутою в процесі
зростання і розвитку дитини [12, 139, 83, 43, 188, 285]. ІСС є важливим фактором
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кристалоутворення, особливо це відноситься до мікроорганізмів, що продукують
уреазу і здатні розщеплювати сечовину [182].
Серед екзогенних чинників у збільшенні поширеності ДМН вирішальне
значення мають техногенне забруднення навколишнього середовища, підвищення
мінералізації

води,

надходження

до

організму

людини

великої

кількості

ксенобіотиків, дефіцит вітамінів [12, 139, 83, 370, 378].
Причинно-значущі фактори призводять до дестабілізації ліпідної фракції
цитоплазматичних мембран нирок, глибоких порушень їх структури і функції,
спричиняють збільшеному утворенню продуктів перекисного окислення ліпідів.
При цьому морфологічно виявляють виражену деструкцію щіткових облямівок
проксимальних і дистальних канальців, заповнення просвітів канальців кристалами,
виражену лімфогістіоцитарну інфільтрацію інтерстицію [43, 139].
Сформовані ДМН сприяють фіксації мікроорганізмів в тубуло-інтерстиційній
тканині нирок, та можуть підсилювати формування кристалів і сприяти розвитку
ПН [35, 43, 236, 300]. З одного боку, ДМН сприяють розвитку СКХ у дітей,
захворюваність і поширеність якої в усьому світі протягом декількох десятиріч
збільшується [236, 333, 173,370, 378, 302]. З іншого боку, наявність кристалурії
сприяє виникненню ІСС та розвитку ускладненого ПН, тубуло-інтерстиціальних
змін в нирках [173, 285, 300, 370].
Поєднання ДМН з ІСС, особливо у дівчаток, завдяки анатомо-фізіологічними
особливостями жіночого організму та високій частоті висхідної інфекції,
розглядається як група ризику по розвитку ПН в подальшому [111, 182, 378].
В структурі нефропатій переважають оксалатні, які складають 75-80% [23, 35,
42, 43, 111]. За літературними даними, для оксалатних нефропатій характерним є
поєднання з проявами дисплазії сполучної тканини, в тому числі й патологічною
рухливістю нирок.
Відомо, що наявність специфічних стигм дизембріогенезу у дитини вказує на
схильність до нефрологічної патології. Сама по собі НДСТ не є патологічним
станом, який мав би розглядатися як уроджена вада, це особливість розвитку
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дитини, проте формування диспластикозалежної патології створює додатковий
тягар у перебігу різних хвороб дитини [95].
Але має значення не тільки наявність, а й кількість стигм - так, присутність 5 і
більше стигм дизембріогенезу з великою вірогідністю є ознакою НДСТ, яка здатна
змінювати клінічні симптоми захворювання і є причиною формування тяжких
ускладнень із залученням диспластикозалежних органів. Зокрема, доведено, що
мікроаномалії внутрішніх органів є фоном для розвитку інфекційно-запальної
патології з тенденцією до затяжного перебігу та хронізації [95]. Лук’яненко Н.С. та
співавт. виявляли фенотипові ознаки НДСТ у дітей з ХПН з частими рецидивами
вірогідно частіше, ніж в дітей з ГПН та у здорових. Найчастіше у дітей, хворих на
ХПН,

реєструвались

порушення

зору,

астенічна

та

сколіотична

постава,

гіпермобільність суглобів, деформація грудної клінини [96].
Однією з ранніх ознак ХХН у дітей є анемія. Останні дані свідчать про те, що
анемія є поширеною супутньою патологією у дітей з ХХН й визвана низкою
обумовлюючих факторів, включаючи порушення еритропоезу, дефіцит заліза і
запалення [178, 185, 280, 283, 304, 339]. Дослідження CKiD показали, що анемія
була значущим предиктором прогресування ХХН у дітей з негломерулярними
захворюваннями [367, 387, 388]. Поширеність анемії у дітей коливається від 31,2%
на 1-й стадії ХХН до 93,3% на 4-й і 5-й стадіях ХХН [266]. Інфекції збільшують
синтез гепсідіну, який обмежує участь заліза в еритропоезі (незалежно від статусу
заліза в організмі або еритропоетичної активності) [283]. Нещодавно проведений
аналіз у 437 педіатричних пацієнтів з ХХН показав, що найнижчі рівні феритину в
порівнянні з іншими захворюваннями нирок у дітей мали саме пацієнти з ПН,
дисплазією нирок з/без МСР, інтерстиціальним нефритом [278]. Анемічний
синдром, який має складний, не достатньо з’ясований патогенез, виявляється при
ХХН ще до появи азотемії. Синдром анемії у дітей з ХХН пов'язаний з численними
несприятливими наслідками, починаючи зі зниження якості життя і обмеження
толерантності до фізичного навантаження та закінчуючи ризиком смертності в
термінальній стадії ХХН [94,177, 178, 212, 388]. Є дані про асоціацію анемії зі
значною захворюваністю та підвищеним ризиком ССУ у дітей з ХХН [230, 278].
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Хронічна анемія у дітей має суттєвий вплив на дитину, включаючи втому,
порушення когнітивних функцій, порушення сну, депресію і поганий апетит [292].
За проявами анемія при ХХН як правило, гіпопроліферативна, нормохромна і
нормоцитарна, тобто морфологічно не відрізняється від анемії хронічних
захворювань [94, 283].
Відомо, що АГ є важливою складовою розвитку ХХН. У випадку ХПН
розвивається паренхіматозна форма нефрогенної АГ [58, 140]. Якщо ж АГ
виявляється в дебюті ПН, в першу чергу треба виключити аномалії нирок
(гіпоплазія, подвоєння, т.і.), на тлі яких могло виникло запальне захворювання [58].
Епідеміологічні дані свідчать про те, що поширеність захворювання АГ у
підлітків становить до 20%, причому у більшості захворювання має безсимптомний
перебіг, що ускладнює виявлення, і своєчасне лікування [31, 109].
Вже існуюча АГ може посилитись через збільшення обсягу плазми за рахунок
утримання солі і води, підвищеної активності РААС і симпатичної активності,
накопичення циркулюючих ендогенних вазоактивних речовин при ХХН [206].
Перераховані фактори підтримують запальний процес, сприяючи затяжному
перебігу та раннім рецидивам, в підсумку викликаючи склерозування паренхіми
нирки та прогресування ХХН [247, 330, 402]. Через 10 років після виявлення ПН
нормальні показники встановлені тільки у 19,2% хворих [112]. Визначення основних
факторів ризику ХХН у дітей,

хоча і не може бути зміненим, дозволяє

ідентифікувати групи високого ризику для інтенсивного моніторингу та уважного
ведення [367]. З іншого боку, надзвичайно важливою в попередженні формування
рубців є якомога раніше розпочата етіотропна терапія. Згідно нещодавно
проведеного дослідження, діти, які одержували лікування протягом 3 днів з моменту
появи у них симптомів, мали вдвічі меншу ймовірність утворення рубців, ніж ті, які
отримували лікування з 4-го дня і пізніше [209].
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1.2. Стан серцево-судинної системи в умовах хронічного захворювання
нирок у дітей: механізми формування кардіоваскулярних ускладнень
Розглядаючи вплив мікробно-запального процесу в нирках на організм
дитини, в першу чергу слід звертати увагу на ССС. Знання патогенезу розвитку
серцево-судинної патології у дітей з ХХН обґрунтовує необхідність більш
ретельного підходу до лікування хворих, а також відкриває нові можливості для
пошуку патогенетичної терапії кардіоваскулярних хвороб [5]. В даний час досить
широко обговорюється взаємозв'язок між захворюваннями нирок і станом ССС,
відомим як «cardiorenal syndrome» [124, 347, 206, 239]. КРС охоплює спектр
захворювань, які зачіпають як серце, так і нирки, при яких гостра або хронічна
дисфункція в одному органі може викликати гостру або хронічну дисфункцію в
іншому органі [124, 260, 338].
КРС 4 типу, або хронічний ренокардіальний синдром, був визначений як
«хронічна патологія нирок, що веде до серцевого пошкодження» і представляє
надзвичайний ризик захворювань ССС у пацієнтів з ХХН [206, 220, 331, 347].
В даний час патофізіологічні механізми, що приводять до підвищеного
серцево-судинного ризику у пацієнтів з ХХН, повністю не вивчені, але є
беззаперечні докази тісного зв'язку між серцем і ниркою [215, 260, 338]. Він являє
собою злиття серцево-ниркових взаємодій через кілька інтерфейсів. До них
відносяться

гемодинамічні

перехресні

порушення,

а

також

зміни

нейрогормональних маркерів і запальних молекулярних маркерів [220, 338].
Розвиток серцево-судинних ускладнень у цих хворих обумовлений раннім
прискореним формуванням традиційних факторів і наявністю нефрогенних факторів
серцево-судинного ризику [5]. Мало уваги приділяється оцінці субклінічних
серцево-судинних змін на ранніх стадіях ХХН у дітей [202].
Деякі автори пропонують виділяти наступні варіанти кардіореноальних
відносин: кардіоренальний континуум як патофізіологічну концепцію і

КРС як

клінічну концепцію [107, 164, 165]. В структурі КРС у дітей з хворобами СВС
провідне місце займають АСВС, ПН, ІСС, гломерулопатії [165].
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Серцево-судинні захворювання є найважливішою супутньою патологією, яка
впливає на довготривале виживання пацієнтів із ХХН [229, 233, 286, 326, 341].
Подібно до дорослих, кардіоваскулярна патологія призводить до більшості випадків
смерті дітей з ХХН, оскільки ці пацієнти мають високу поширеність традиційних та
пов'язаних із уремією чинників ризику ССУ [5, 310, 311, 326, 362, 389].
Ці результати привели до зміни парадигми в підході до ХХН, як
захворювання, що закінчується нирковою недостатністю й лікується нефрологами,
до поширеного стану, який приводить до смерті від ССЗ [190, 279, 362]. Існує
досить епідеміологічних даних, що пов'язують ХХН з підвищеною частотою ССЗ і
смертністю. Причому смерть від ССУ є більш поширенішою серед пацієнтів з ХХН,
ніж ниркова недостатність [5,279, 348]. Майже половина всіх смертей у дорослих
пацієнтів з ХХН викликана саме серцево-судинними подіями [206, 239, 347]. В
даний час діти також в основному вмирають від серцево-судинних причин і
інфекції, а не від ниркової недостатності [247, 286, 398]. Відмінність в структурі
ССЗ, що призводять до летального результату, у дорослих та дітей дещо
відрізняється: у дорослих хворих - це хвороба коронарних судин і серцева
недостатність внаслідок кардіоміопатії,

в той час як смертність дітей частіше

пов'язана з раптовою зупинкою серця і аритмією [5, 175, 251, 377]. Але є данні про
те, що у дітей,

і у дорослих, тривала і неконтрольована АГ

приводить до

прогресування ХХН і розвитком ушкодження кінцевих органів, включаючи ранню
кардіоміопатію і передчасний атеросклероз [311, 381]. Ризик серцево-судинних
ускладнень поступово збільшується зі зменшенням ниркової функції [206, 233, 347].
Cлід звернути увагу на те, що серцево-судинні зміни, які призводять до
термінальним подій, починаються на ранніх стадіях ХХН, можливо, як адаптація до
гемодинамічних та біохімічних порушень, що виникають при ХХН у дітей [292].
Хоча вплив зниження ниркових функцій на формування кардіоваскулярних
ускладнень вивчається дослідниками у всьому спектрі пацієнтів, тобто, в
додіалізному періоді, під час

діалізу і після трансплантації нирок, механізми

розвитку та прогресування патології серця та судин у хворих на ХХН залишаються
до цього часу недостатньо вивченими. На цей час формування кардіоваскулярних
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ускладнень у хворих з ХХН пов’язують як із традиційними чинниками ризику, серед
яких, насамперед, ГЛШ [296, 262], так і нетрадиційними ризиками, такими як
анемія, кальцифікація, гіпергомоцистеінемія, дефіцит вітаміну D, резистентність до
інсуліну та оксидативний стрес [248, 295, 297]. Існують дослідження, що доводять
провідну роль ЕД в розвитку атеросклерозу та судинних порушень, асоційованих з
ХХН [352, 359]. ХХН залишається найважливішою медичною та соціальною
проблемою охорони здоров'я, враховуючи високу поширеність та пов'язані з нею
підвищені ризики смертності та захворюваності [343].
Тому пацієнти з ХХН, з огляду на значні наслідки КРС типу 4 як на
індивідуальному, так і на соціальному рівні, повинні ретельно оцінюватися на
наявність факторів ризику серцево-судинних захворювань, які вимагають активного
ведення [206]. У дорослих пацієнтів це, головним чином ГЛШ, ризик розвитку
фіброзу міокарда і кальцифікації судин [239, 362].
У дітей та підлітків із ХХН серцево-судинні ускладнення зазвичай
перебігають субклінічно, починаючи свій розвиток вже на ранніх стадіях
нирковового захворювання [329, 354]. З прогресуванням ХХН зростає значення
симпатичної нервової системи, підвищення активності якої супроводжується
збільшенням кардіоваскулярних ризиків [59]. Пошкодження і розлад структур ВНС
призводить до морфологічних перебудов ССС, пов'язаних з виділенням медіаторів,
гормонів, біологічно активних речовин, які, в свою чергу, посилюють вегетативний
дисбаланс і провокують розвиток в організмі низку біохімічних та імунних зрушень
[197, 404].
Відомо, що симпатична гіперактивність виникає вже на ранніх стадіях
клінічного перебігу ХХН [240, 263, 270, 384]. Демонструючи прямий зв'язок з
тяжкістю ниркової недостатності та будучи більш вираженою в термінальній стадії
ХХН, симпатикотонічна еферентна і аферентна нейронна активність є ключовим
медіатором

підтримання

та

прогресування

захворювання

[148,

192, 240].

Підвищення активності симпатичного відділу ВНС у дорослих пацієнтів пов'язане з
підвищеним ризиком серцево-судинної захворюваності та смертності [224, 263, 364,
384] й не тільки сприяє гіпертонії, але також відіграє згубну роль в прогресуванні
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ХХН незалежно від підвищення АТ [222, 263]. Рівень АТ в дітей та підлітків в
більшій мірі, ніж у дорослих, залежить від впливу ВНС [16]. Безумовно, ВВТ та ВР є
маркерами фізіологічних резервів дитини, їх вивчення дозволяє скласти уявлення
про гомеостатичні можливості організму, а ВЗД - про стан адаптивних механізмів
[29, 100].
Фундаментальні дослідження підтверджують, що симпатичне перевантаження
паралельне серйозності ниркової недостатності, і воно може брати участь, в
поєднанні з іншими факторами, в прогресуванні ХХН [240, 372]. Тобто,
вегетативний дисбаланс з гіперсимпатикотонією є першою сходинкою в нирковому
континуумі [57, 59, 148]. Симпатичний трафік логічно пов'язаний з трьома
основними фізіологічними ознаками, визначеними як нирковий компонент
«кардіоренального синдрому»: надлишкове вивільнення реніну, зрушення вправо у
співвідношенні тиск - натрійурез та зниження ниркового кровотоку і ШКФ [364]. Ці
три наслідки підвищеного симпатичного тонусу віщують підвищений рівень
захворюваності та смертності серед дорослого населення з ХХН [208, 335, 364].
Гіпотетично

вегетативний

дисбаланс,

при

якому

парасимпатична

функція

знижується відносно симпатичної функції, викликає пошкодження нирок через
зміни в нирковій гемодинаміці [372].
З іншого боку, на сьогодні не викликає сумніву той факт, що дисфункція
нирок є, по суті, незалежним фактором ризику і патогенетичним механізмом
прискореного розвитку серцево-судинного захворювання [133]. Симпатична
іннервація нирки підвищує реноваскулярний тонус і призводить до активації РААС і
підвищення реабсорбції натрію, що сприяє збільшенню об'єму позаклітинної рідини
і підвищення АТ [328]. Основними гемодинамічними ефектами активації РААС є
підвищення системного АТ в результаті вазоконстрикції і розвиток клубочкової
гіпертензії як наслідок констрикції еферентної артеріоли, а до негемодінамічних
ефектів можна віднести порушення проникності стінки клубочкової капілярів,
контракцію

мезангіальних

клітин,

котра

приводить

до

зменшення

площі

фільтраційної поверхні, активації факторів росту і вивільнення цитокінів,
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інфільтрацію інтерстицію імунокомпетентними клітинами, посилення перекисного
окислення ліпідів [133].
Розуміння вкладу симпатичної нервової гіперактивності в розвиток і
підтримання ниркового пошкодження може допомогти в профілактиці і лікуванні
ХХН не залежно від її тяжкості і наявності термінальної ниркової недостатності
[393].
Однією з проблем, що стоять перед педіатричною нефрологією, є ренальна АГ
[140]. Згідно CKiD дослідженню, серед 586 дітей з ХХН ІІІ-ІV стадії АГ навіть при
разових вимірах АТ мали 46% дітей [393]. Рання ХХН пов'язана зі збільшенням
діастолічного і, в меншій мірі, систолічного АТ [206]. Без ефективного контролю АГ
кров'яний тиск поступово підвищується і викликає подальше прогресування
пошкодження нирок, тим самим викликаючи порочне коло [319, 206]. Шкідлива дія
системної АГ на нирки реалізується через порушення ниркової гемодинаміки під
впливом каскаду змін РААС [103].
В цілому, поширеність клінічної АГ у дітей та підлітків становить близько
3,5%, при цьому від 20% до 30% педіатричної АГ пов'язують з ХХН [58, 228].
Ренопаренхіматозні і реноваскулярні розлади є найбільш поширеними причинами
вторинної гіпертонії в дитячому і підлітковому віці, складаючи приблизно 85%
випадків [398]. АГ у дітей і підлітків є важливою медико-соціальною проблемою
[141, 163], оскільки у дорослих пацієнтів однією з основних причин інфарктів,
інсультів і летальних випадків є гіпертонічна хвороба, витоки якої формуються в
дитинстві [20, 21, 91, 92]. Помірні підвищення АТ у дітей та підлітків більш
поширені, ніж вважалося раніше, і відхилення АТ від вікових меж у дітей часто
переходять в АГ у дорослих [114]. У кожної другої дитини або підлітка ХХН
перебігає з АГ [228, 350, 381]. За даними Wühl E., Schaefer F., 2019, поширеність АГ
при педіатричній ХХН складає близько 70%, варіюючи від 20% при легкому ступені
до 80% при важкій ХХН [398].
У дітей і підлітків з термінальною стадією ниркової недостатності від 48% до
79% страждають на АГ, а від 20% -70% мають неконтрольовану АГ [198, 228, 245,
257, 273]. У нещодавно проведеному дослідженні було показано, що діти з
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неконтрольованою АГ мають більш високий ризик прогресування ХХН в порівнянні
з дітьми з нормальним АТ або контрольованою АГ [261].
Додаткові проспективні дані з дослідження ESCAPE підтвердили, що
оптимальний контроль АТ може значно уповільнити прогресування ХХН [396].
Дослідження ESCAPE надало переконливі докази того, що більш високий АТ і, крім
того, високий рівень протеїнурії збільшують швидкість прогресування нирок у дітей
[193, 299, 396].
Проспективне багатоцентрове обсерваційне дослідження CKiD у дітей від 1 до
16 років зі ШКФ від 30 до 90 мл/хв/1,73м2, яке почалося в 2005 році в Північній
Америці і триває по цей час і має за мету визначення факторів ризику прогресування
ХХН у 12% пацієнтів виявило ГЛШ [275]. За іншими даними, ГЛШ зустрічається у
дітей з ХХН у 17% -49% випадків [276].
Виникнення АГ на любому етапі хронічного запального процесу в нирках,
зокрема, ХПН, погіршує його прогноз, прискорюючи прогресування нефросклерозу,
що супроводжується зменшенням кількості функціонуючих нефронів і гіпоксією
паренхіми, та ниркової недостатності [59, 107, 230, 253, 359]. Тобто, зв’язок
нефросклерозу і АГ двосторонній і взаємно обумовлюючий – при нефросклерозі
формується АГ, а АГ, в свою чергу, сприяє розвитку і прогресування нефросклерозу
[313, 253]. Підвищений АТ є основним предиктором прогресування ХХН та
смертності серед цього контингенту дітей [356, 387, 242, 374].
Зміни з боку ССС супроводжують початок ХХН [374]. Розвиток склеротичних
змін в нирках в результаті запального процесу супроводжується закономірним
залученням інтраренальних судин [387]. У генезі нефросклерозу основна роль
належить гіпоксії паренхіми, обумовленої зміною ниркового кровообігу, а розвиток
склеротичних змін в нирках, в свою чергу, супроводжується закономірним
залученням інтраренальних судин в результаті патологічного процесу, формуючи
таким чином «порочне коло» [4]. На сьогодні висунута гіпотеза гемодинамічних
механізмів

прогресування

ХХН,

центральне

гіперперфузія нирок та гіперфільтрація [4].

місце

серед

яких

займають
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Одним з чинників підвищення АТ у пацієнтів з ХПН є порушення судинного
тонусу. Важко переоцінити внесок останнього у розвиток і прогресування
різноманітних захворювань, включаючи патологію нирок [1, 325, 381].
Наявність ЕД визначає несприятливий перебіг патології нирок і є визнаним
винуватцем серцево-судинних порушень, які розвиваються у пацієнтів з ХХН із
значною частотою [225, 238, 281, 289, 291].
Загальновизнаним в даний час є розуміння того, що ССЕ є потужним
аутокринно-паракринним органом, що забезпечує гомеостаз судинної стінки і
перешкоджає

розвитку

патології

[18,

64,

103,

127,131].

Будучи

багатофункціональним органом, ССЕ є одночасно ефектором і мішенню в багатьох
патологічних процесах [64, 241, 399]. Ендотелій постійно піддається впливу з боку
ендоваскулярних факторів, у відповідь на які синтезує й виділяє вазоактивні
субстанції [18, 62, 131, 141, 146, 252].
При

тривалому

впливі

несприятливих

факторів

(гемодинамічне

перевантаження, гіпоксія, інтоксикація, запалення) відбувається виснаження і
перекручення функції ендотелію, і відповіддю на звичайні стимули стають
вазоконстрикція, гіперкоагуляція, проліферація елементів судинної стінки і
тромбоутворення з внутрішньосудинним відкладенням фібрин-фібриногену, що
призводить до порушень мікрореології крові, капілярно-трофічної недостатності,
ішемії [62, 118]. Тобто, формується ЕД. Ендотеліальна дисфункція в сучасному
розумінні - це

складно організована система порушень, яка бере початок на

молекулярно - генетичному рівні, дисбаланс між продукцією вазодилататорів,
ангіопротекторів

та

антипроліферативних

факторів

з

одного

боку

і

вазоконстрикторів, протромботичних, проліферативних факторів [62, 64, 217, 298].
Основна

суть

розвиваються

концепції
на

основі

вазоконстрикторними

та

патогенезу
ЕД,

серцево

включає

в

вазодилатуючими

судинних

себе

захворювань,

порушення

факторами,

що

які

балансу

між

призводить

до

порушення розслаблення судин [64] .
ЕД належить одна з головних ролей у розвитку ниркової патології, вона
присутня вже на ранніх стадіях ХХН у дітей і є одним з ранніх маркерів та
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важливою патогенетичною ланкою не тільки в прогресуванні ХХН, а й підвищує
ризик розвитку кардіоваскулярних ускладнень [69, 73, 144, 146, 217, 281, 352].
Зростаючі структурні зміни призводять ССЕ до порушення її морфогенетичної
рівноваги, при цьому змінена ССЕ прагне підтримувати своє патологічне
функціонування [118].
Дисбаланс у ССЕ в сторону переважання у хворих на ХПН факторів, що
зумовлюють

ендотелійзалежну вазоконстрикцію,

і

навпаки,

-

пригнічують

ендотелійзалежну вазодилятацію можна пояснити поєднанням декількох механізмів.
Зокрема, розвитком, вже на початкових стадіях ХХН, гіперактивністі симпатичного
відділу ВНС, що безпосередньо, або опосередковано через активацію РААС
призводить до активації синтезу ендотеліну-1, потужного вазоконстриктора. Це, в
свою чергу, викликає зниження можливості розслаблення судинної стінки у
відповідь на вазодилятуючі стимули і служить причиною системної зміни
мікроциркуляції та порушення перфузії як одного з ключових неімунних механізмів
прогресування ХХН [48, 69, 103, 104]. Крім того, в судинному ендотелії виявлена
власна ренін-ангіотензинова система, яка підтримує вазоконстрикцію [118]. Ще
один фактор, що може сприяти ЕД з переважанням вазоконстрикції- зниження
продукції NO, яке тісно пов'язане зі зменшенням кількості функціонуючих нефронів
внаслідок ураження нирок як однієї з патогенетичних ланок ЕД у хворих на ХХН
[103, 118, 146]. Зниження біодоступності NO вважається основним несприятливим
наслідком вільно- радикальних реакцій при оксидативному стресі у пацієнтів з ХХН
[195]. Всі ці фактори сприяють розвитку вазомоторної форми ЕД у пацієнтів з ХПН.
Тобто, ЕД проявляється послабленням вазодилатуючої реакції ендотелію, її
відсутністю або парадоксальною вазоконстрикцією [134].
На думку Волосовця О. П. та співавторів, порушення вазодилатації зумовлює
зміну вазомоторного тонусу, міграцію й інфільтрацію лейкоцитів у стінку судини,
ріст і проліферацію лейоміоцитів, посилення впливу прокоагулянтних факторів,
генерації кисеньвмісних вільних радикалів [32]. Тобто, порушення функціонального
стану ендотелію у пацієнтів з ХХН мають вплив на різноманітні патологічні
процеси.
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Насупним фактором формування ЕД при ХХН є зниження здатності ендотелію
судин синтезувати і вивільняти NO [127, 136, 291, 341]. NO, утворюючись з умовно
незамінної амінокислоти L-аргініну за участю NO-синтази (NOS), має особливе
значення в клінічній патофізіології нирок. Є дані про постійний синтез NO в
ендотеліальних і гладком'язових клітинах ниркових судин, мезангіальних і
епітеліальних канальцевих клітинах, завдяки чому він відіграє важливу роль в
регуляції ниркового кровотоку, екскреторної функції нирок, тубулогломерулярного
балансу [10]. Ці ефекти частково здійснюються шляхом взаємодії NO з РААС та
іншими біорегуляторами функцій нирок.
Одним з механізмів дефіциту NO є обмеження доступності L-аргініну
внаслідок зниження його синтезу в нирках або порушення транспорту в клітину,
порушення ниркової тубулярної регенерації аргініну, утилізація аргініну аргіназою
похідних можуть сприяти розвитку та/або прогресуванню ХХН у дітей [199]. Крім
того, накопичення кінцевих продуктів глікозування при прогресуванні ХХН знижує
д
о
с

Наявність запального процесу в нирках на тлі оксидантного стресу спричиняє

т
інактивацію
NO активними формами кисню (reactive oxygen species - ROS), що не
у
тільки
призводить до втрати вазодилятаторних, антиагрегаційних, антиадгезивних
п
ефектів
NO, але і створює умови для реалізації цитотоксичних властивостей NO і
подальшого пошкодження ниркової тканини [10, 128, 153, 217]. Таким чином, NO,
N
активно
взаємодіючи з іншими медіаторами запалення, приймає активну участь в
O
спрямованості
запального процесу в нирковій тканині. Спостерігається кореляція
між рівнем загальної продукції NO та концентрацією в плазмі крові АДМА –
д
ендогенного
інгібітору NO-синтази, який запобігає перетворенню аргініну в
о
цитрулін,
тобто порушує синтез NO [46, 191, 172, 341]. Такі зміни відбуваються вже
на ранніх стадіях ХХН у дітей [202]. Проведене Одинцем Ю.В. та співав.
й
дослідження
виявило наявність позитивного зв'язку між рівня АДМА і протеїнурії
о маркера прогресування ХПН, що дозволлило думати про причетність АДМА до
як
г
о
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прогресування ХПН [126]. Причому підвищена концентрація АДМА та зниження
співвідношення L-аргінін/ АДМА залежала від стажу захворювання нирок [126].
Підвищений рівень симетричного ДМА та в сироватці сильно корелює з
порушеною функцією нирок у дітей і може розглядатися як предиктор погіршення
функції нирок та прогресування ХХН [221].
Структурні зміни, які порушують нормальний кровоток в нирці, приводять до
ішемічних змін, аналогічних тим, які можуть відбуватися при вазоконстрикції судин
всередині паренхіми за рахунок збільшення вмісту ангіотензину II, ендотеліну-1 або
зменшення вмісту NO [62]. Дослідження останніх років переконливо показали
важливу і самостійну роль ендотелію в розвитку CCЗ [141].
Одним із медіаторів ЕД у хворих з ХХН вважається запалення, роль якого
доведена у формуванні кардіоваскулярних ускладнень у цій когорті пацієнтів [187,
ускладнень мало висвітлені у педіатричних пацієнтів із ХХН у додіалізному періоді.
По мірі прогресування ХПН у дітей, раніше, ніж падіння ШКФ, відбувається
збільшення рівня фактору росту ендотелію судин, що дозволяє розглядати його як
прогностичний показник. Саме цей ростовий фактор регулює тонус судинної стінки,
підтримуючи спастичні процеси, і при підвищенні його концентрації виникає
патологічний

вазоспазм,

що

сприяє

розвитку

склеротичного

процесу

і

прогресування патології нирок [14]. В цілому, це може розглядатись як один з
механізмів прогресування патологічного процесу в нирках та розвитку хронізації.
Таким чином, спочатку розвиваються мікроциркуляторні розлади, які з'являються
ще до порушень ниркової гемодинаміки, котрі приєднуються згодом [52].
З літературних даних відомо, що у ЕД дітей з ХХН спостерігається,
починаючи з I стадії розвитку захворювання, у пацієнтів реєструється збільшення
вмісту потужного вазоконстриктора ендотеліну-1, що супроводжується зниженням
концентрації вазодилататора NO і зниженням відношення NO/ендотелін-1 [103, 104].
Взаємовідносини біомаркерів з множинними ЕД вказують на те, що у пацієнтів з
ХХН присутні декілька порушень функції ендотелію [191, 198].
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Отримані результати попередніх досліджень, які були проведені серед
дорослих пацієнтів, свідчать, що під час прогресування ХХН, зі зниженням ниркової
функції, зростають рівні системного запалення за рівнем СРБ та ЕД за рівнем Δd
F
Фундаментальні дослідження підтверджують, що запалення може призводити
до пошкодження клітин ендотелію [211, 401] та, навпаки, що ендотелій синтезує
різні запальні молекули [196]. Останні дані свідчать про те, що запалення,
окислювальний стрес і ЕД у хворих на ХХН мають взаємно підсилюючий ефект.
На сьогоднішній день сформульована концепція ЕД як ключової ланки в
патогенезі ХХН, доведена роль ендотелію, порушення функцій якого має місце
задовго до розвитку структурних змін в нирках [127, 195, 238]. Однак, до цього часу
залишається остаточно не з‘ясованим, які маркери ЕД є найбільш значущими щодо
зниження ниркових функцій у дорослих і дітей і які їх концентрації в організмі
можуть служити предикторами прогресування ХХН в дитячому віці [51, 191, 238].
Сучасна концепція ХХН, що відображає характер і швидкість прогресування
ниркової патології до термінальної стадії ниркової недостатності, вимагає пильного
вивчення ролі ЕД як можливого прогностично значущого фактору в розвитку
нефросклерозу [14, 62, 103, 104]. У зв’язку з цим продовжується активне
дослідження ранніх біологічних показників ниркового пошкодження, серед яких
активно вивчаються маркери ЕД [103].
Із запаленням та окислювальним стресом пов'язують, насамперед, розвиток
ГЛШ, яка поширена у хворих на ХХН. Однак до цього часу механізми, що лежать в
основі розвитку ГЛШ у пацієнтів дитячого віку, хворих на ХХН, досі не є чітко
визначеними. Вочевидь, саме ЕД може грати визначну роль під час ремоделювання
ЛШ у когорті пацієнтів з ХПН. Досить докладно вплив ЕД на розвиток ГЛШ
вивчався на моделі АГ. Було доведено, що ендотелін, як потужний мікросудинний
констриктор і прозапальна речовина, вивільняється з пошкодженого ендотелію та
сприяє розвитку гіпертрофії серця [171].
Канальцеві порушення, зменшення реабсорбції електролітів і води, зміни
кислотно-лужного складу крові, морфологічні зміни при ХПН призводять до змін
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біоелектричних характеристик серця. Нормальне функціонування ССС змінюється з
розвитком порушень збудливості і провідності міокарда. Негативний вплив на
міокард підсилюється, якщо дитина, що хворіє на ХПН, має додаткові хронічні
вогнища інфекції. Останні

знижують адаптаційні можливості

зростаючого

організму, сприяють розвитку запальних і дистрофічних змін серцевого м'яза,
порушують серцевий ритм [128, 166].
Серед серцево-судинної патології у пацієнтів із ХХН як серед дорослих, так і
дітей, найпоширенішою є ГЛШ, яка, за даними дослідників, має поширеність від
17% до 49% [179]. ГЛШ розвивається досить рано і прогресує разом із ХХН, і якщо
не лікується, становить підвищений ризик розвитку ССУ та смертності [179]. Серед
пацієнтів з термінальними стадіями ХХН, які перебувають на діалізі, ГЛШ є
незалежним предиктором смертності [303].
У діалізних пацієнтів ЛШГ тісно корелює з АГ та об'ємним перевантаженням,
що призводить до концентричних та ексцентричних змін геометрії лівого шлуночка
дорослих пацієнтів із ХХН оцінювання впливу ниркової недостатності на геометрію
ЛШ часто ускладнюється наявністю ішемічної хвороби серця та/або діабетичного
ураження серця. Відсутність цих станів у дитячій популяції дозволяє більш коректно
вивчати зв'язок між нирковою недостатністю та геометрією ЛШ. Опублікована на
цей час інформація про поширеність та варіанти геометрії ЛШ у дітей обмежена
відносно невеликими, окремими групами пацієнтів. У дитячому віці на початкових
стадіях ХХН найчастіше виявляють патологічні типи геометрії ЛШ, які вочевидь
виникають у результаті взаємодії серцевого навантаження та негемодинамічних
чинників [354].
ГЛШ завжди супроводжує систолічну і діастолічну дисфункції ЛШ, є
основним маркером серцево-судинного ушкодження у пацієнтів з ХХН [215].
Поширеність ГЛШ дорослих з ХХН варіює від 16% -31% у пацієнтів з ШКФ> 30
мл/хв до 60% -75% при термінальній нирковій недостатності і 90% серед пацієнтів,
які починають замісну ниркову терапію [215].
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Зміни ехоморфології серця, а саме процеси ремоделювання ЛШ, у дітей,
хворих на ХПН, виявляються вже на ранніх стадій ХХН. Результати досліджень
E
S
C
A
T
r
i
Group [221 193, 299], продемонстрували наявність патологічної геометрії ЛШ у
43,3%

дітей з ХХН ІІ-ІІІ стадій. ГЛШ, як предиктор формування майбутніх

кардіоваскулярних
У структурі патологічної
подій, було виявлено
геометрії ЛШ
у 55%
переважає
дітей (n=272)
ексцентрична
із ХХНгіпертрофія,
2-4 стадій
гемодинаміки:
вона
є найчастішою
концентричну
формою ремоделювання
ГЛШ частіше
у хворих
пов’язують
із ХХН як уздорослому,
підвищенням
так і
периферичного
дитячому
віці [193,
опору,
299].ексцентричну
Найбільш несприятливим
ГЛШ – зі збільшеним
варіантом патологічної
серцевим геометрії
викидом,
концентричне
ЛШ
вважається
ж концентрична
ремоделюваннягіпертрофія
ГЛШ тісно
[325].
пов’язане
За результатами
із подальшимдослідження
прогнозом
захворювання гіпертрофія
концентрична
[137]. Незалежно
ЛШ була
від провідною
незалежно формою
від геометрії
патологічної
ЛШ ГЛШ
геометрії
є сильним
ЛШ
предиктором
та
реєструвалася
ризику
в двох
несприятливих
третин дітейССУ
із ХХН
та ХНН
[380].у пацієнтів з ХХН [137, 325].
Негемодинамічні

аспекти

формування

кардіоваскулярних

порушень

пацієнтів з ХХН відображають взаємозв’язки між ІММ та зростом,

у

рівнями

гемоглобіну, ШКФ, сечової кислоти крові [294]. Існують роботи, які демонструють
статистично значущий зв’язок між ІММ та показниками АТ у пацієнтів із ХХН [228,
пояснити тим, що тривале використання ІАПФ сприяє регресії гіпертрофії ЛШ як у
хворих із АГ [365], так і пацієнтів із ХХН [299].
Таким чином, формування серцево-судинних змін під час прогресування
ХХН, особливо на ранніх стадіях, залишається актуальною проблемою для
подальшого вивчення. Управління кардіоренальним синдромом 4 типу вимагає
міждисциплінарного підходу [206].
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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.
1.3.

Сучасна діагностика кардіоваскулярних ускладнень у детей з
хронічним пієлонефритом

На сьогодні найбільш інформативним неінвазивним методом кількісної оцінки
вегетативної регуляції серцевого ритму є вивчення ВСР, що дає можливість
отримати уявлення про функціональний стан ВНС і ідентифікувати зміни
вегетативного гомеостазу у дітей. У наукових публікаціях висвітлені відомості про
результати дослідження ВСР у дорослих хворих із термінальною стадією ХНН [204,
277, 405], а також вплив гемодіалізу на параметри ВНС у цієї когорти хворих [200,
320].

Дані

про

нейрогуморальної

стан

функціональних

регуляції

серця,

резервів

співвідношення

вегетативної
між

регуляції,

симпатичним

і

парасимпатичним відділами ВНС у дітей із ХХН нечисленні [181, 360].
Дослідження ВГ у дітей є однією зі складових оцінки адаптаційних механізмів
організму в умовах хронічної патології. Саме ВНС здійснює вирішальний вплив на
організацію адаптаційних процесів, поведінки і підтримку внутрішнього гомеостазу
[29,

100].

Взаємодія

її

симпатичного

і

парасимпатичного

відділу

та

нейрогуморальної регуляції забезпечує здійснення оптимальної адаптації організму
до мінливих умов внутрішнього та зовнішнього середовища [72, 125]. Особливості
стану та функціонування ВНС тісно пов'язані з клінічними проявами будь-якого
патологічного процесу [37, 90, 153]. Пошкодження і розлад структур ВНС в різних
органах або системах призводить до морфологічних перебудов, пов'язаних з
виділенням медіаторів, гормонів, біологічно активних речовин, які, в свою чергу,
посилюють вегетативний дисбаланс і провокують розвиток в організмі низку
біохімічних та імунних зрушень [153]. Порушення вегетативних співвідношень в
умовах адаптивної поведінки приводить до втрати пристосувальних реакцій
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організму до змін, що розглядається як погіршення перебігу хронічних захворювань
Вивчення ВВТ і ВР дозволяє скласти уявлення про особливості вегетативної
регуляції ССС і організму в цілому. Саме в дитячому віці вперше виявляються
порушення вегетативної регуляції, які спочатку мають функціональний характер,
проте в подальшому прогресують і сприяють формуванню АГ в підлітковому віці та
у дорослих [21]. За типом реакції ВНС можна судити про стан компенсаторних
вазомоторних реакцій і про вираженість гемодинамічних порушень в цілому в
організмі, що в свою чергу важливо для попередження та раннього виявлення змін з
боку ССС у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями СВС. Методика
оцінки ВСР через аналіз ритмічності роботи серця за допомою Холтерівського
моніторингу на даний момент є чутливим діагностичним методом оцінки стану ВНС
та напруженості регуляторно-адаптаційних механізмів всього організму [19, 85, 90,
Ультразвукова і допплерівська візуалізація традиційно використовуються в
оцінці ХХН, дозволяючи проводити неінвазивну оцінку ниркової гемодинаміки
[318]. Ультразвукова допплерографія не тільки виявляє макроскопічні судинні
порушення нирок, але також визначає зміни кровотоку на мікросудинному рівні
[189, 382]. Особливої уваги заслуговує індекс резистентності [189, 216, 318]. У
нещодавно проведеному дослідженні у 48 дітей з АГ було виявлено, що значення IR
пов'язані з пульсовим тиском і ММЛШ (p <0,05). [205]. Збільшення RI сигналізує
про наявність гіпертонічних і атеросклеротичних пошкоджень органів, таких як
ГЛШ і потовщення інтими сонних артерій, і, отже, може розглядатися як показник
підвищеного профілю серцево-судинного ризику [216, 382]. Оцінка судинного
імпедансу на різних ділянках ниркової паренхіми може свідчити про функціональні
або структурні зміни в нирках і може надати корисну діагностичну і прогностичну
інформацію [382].
Для мінімізації ризику серцево-судинних захворювань і прогресування ХХН у
дітей та підлітків необхідно проводити строгий контроль АТ [398].
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На сьогодні одним із сучасних неінвазивних методів ранньої діагностики змін
з боку ССС у дітей є ДМАТ [114, 275, 332]. Для діагностики АГ у дітей
амбулаторний моніторинг АТ вважається золотим стандартом [227, 228, 275]. АТ є
лабільним показником, разовий вимір не дає повного уявлення про його рівень, тому
ДМАТ є найбільш інформативним методом діагностики АГ у дітей. З'являється все
більше доказів того, що ДМАТ незамінне для діагностики гіпертонії білого халату,
прихованої і нічної гіпертонії [332]. Показано, що ДМАТ має більше прогностичне
значення в діагностиці пошкодження органів-мішеней у випадку дитячій АГ в
порівнянні з офісним вимірюванням [91, 92, 332]. Крім того, у дітей та підлітків
більш поширені, ніж вважалося раніше, помірні підвищення АТ, які часто
п
е

Порівняно з випадковим вимірюванням АТ, ДМАТ є значно об’єктивнішим у

р
виявленні
маскованої гіпертонії, оцінці адекватності контролю АТ та прогнозуванні
е
ГЛШ
серед дітей з ХХН [58, 242, 253]. Використання цього методу дозволяє оцінити
х
початкові
відхилення в добовому ритмі й величині АТ, варіабельності АТ протягом
о
доби,

визначити

гемодинамічний

характер

гіпертензії

(систолічний

та/або

д
діастолічний)
і диференційовано проводити патогенетичну корекцію [181, 327].
я
ДМАД
та оцінка ЕД мають найбільш ранні діагностичні можливості для виявлення
т
субклінічних
проявів серцево-судинних порушень у дітей з ХХН [202].
ь

Проведене дослідження разового офіснго вимірювання АТ у 359 дітей з ХХН

виявило АГ у 27,5%, в той час як за даними СМАД - 48,7% дітей [6]. Таким чином,
в
нормальний
рівень АТ не дозволяє виключити приховану АГ у цієї категорії хворих,
тому всім дітям з ХХН, незалежно від рівня разового офісного АТ, рекомендується
А
проводити
ДМАТ [6].
Г

Рівень АТ у дітей і підлітків в більшій мірі, ніж у дорослих, залежить від

вегетативного впливу центральної нервової системи, тому проведення ДМАТ є
у
діагностично
чутливішим і прогностично значущим для виявлення АГ [16, 58]. Тому
регулярний моніторинг АТ рекомендується всім дітям з ХХН [327, 398].
д

В свою чергу, рання діагностика гіпертонії за допомогою ДМАД і визначення

о
субклінічних
серцево-судинних змін забезпечують вікно для втручання, яке дозволяє
р
о
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впливати на ранні прояви змін з боку ССС, тим самим затримуючи проведення
діалізу, покращувати прогноз серцево-судинних ускладнень [253, 383]. При цьому
роботи, які б вивчали стан CCC у дітей, хворих на ХПН, нечисленні, особливо в
аспекті ранньої діагностики АГ.
Проблема порушення ренальної гемодинаміки як патогенетичної ланки при
запальних процессах в нирках є надзвичайно актуальною [4, 50, 234, 313].
Нещодавно висунута гіпотеза, про те, що ниркова гемодинаміка ідентифікована як
потенційний маркер системного судинного ушкодження і корисний інструмент для
кращої стратифікації короткострокового і довгострокового серцево-судинного
ризику у пацієнтів [234].
Відомо, що функція нирок в значній мірі визначається ефективністю
кровообігу в них [4, 313]. Роль порушення кровообігу нирок в патогенезі ХПН
остаточно не розкрита, що має значення для вибору патогенетично обгрунтованої
терапії захворювання [4]. Крім того, недавні дослідження виявили безпосередню
роль порушення ниркової гемодинаміки як незалежного предиктора несприятливих
серцево-судинних подій і смертності в різних популяціях, особливо у пацієнтів з
ХХН, АГ або серцевою недостатністю [234].
Високоінформативним

неінвазивним

методом

діагностики

стану

внутрішньониркової гемодинаміки ССС у дітей з ХПН та ХХН, є УЗДГ судин
нирок, яка в силу своєї високої дозволяючої здатності та візуалізації найдрібніших
судин аж до системи мікроциркуляторного русла дає змогу досконало оцінити
внутрішньоорганну гемодинаміку [313]. Удосконалення ультразвукових сканерів
дозволяє об'єктивно оцінити внутрішньонирковий кровотік, адже його стан є
основним показником функціонування нирки в цілому і має одне з провідних
значень в комплексній діагностиці ХПН [4, 216]. У режимі доплерографії найбільш
важливими

характеристиками

внутрішньониркової

гемодинаміки

є

лінійні

показники швидкості кровотоку (систолічна і діастолічна швидкості кровотоку), що
дозволяють побічно судити про стан і величиною периферичного судинного опору
[50, 189]. УЗДГ дозволяє визначити ступінь компенсації артеріального й венозного
судинного тонусу – найбільш ранніх і прогностично більш значимих критеріїв
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дизциркуляторних розладів, ніж підвищення АТ [313]. Підвищення показників
індексів RІ і РІ є характерним для вазоспастичних реакцій при запальних і
склеротичних процесах в периваскулярних тканинах нирки, хоча механізми, що
лежать в основі, до кінця не з’ясовані [4, 50].
Епідеміологічні і клінічні дослідження надали достатньо доказів того, що
функціональні і структурні пошкодження у дітей починаються рано і помітно
прогресують в діалізному періоді [386].
Вимірювання

потокозалежної

дилятації

плечової

артерії

за

даними

ультразвукового дослідження в теперішній час вважається «золотим стандартом»
вивчення ендотеліальної функції судин [61, 252, 298, 399]. Метод дослідження є
високотехнологічним та неінвазивним, що значно спрощує та прискорює
д
і
а
г
н
о

1.4. Можливості корекції кардіоваскулярних ускладнень у дітей, хворих

сна хронічний пієлонефрит
т

Коли виникає серцева і ниркова дисфункція, важливо не тільки визначити

и
маркери
ранніх функціональних і структурних пошкоджень, але й забезпечити
к
індивідуальне
лікування і покращити прогноз [334].
у

Сучасна тактика ведення пацієнтів з ХХН включає, по-перше, лікування самої

патології нирок, а по-друге, - зниження кардіоваскулярних ризиків [59, 381], що
Е
покращує
прогноз цієї категорії хворих. У випадку ХПН в дитини важливим є як
Д
запобігання
формування нефросклерозу шляхом ефективної етіотропної терапії та
профілактики рецидивів, так і проведення своєчасної корекції гемодинамічних
у
розладів
як складової реноропротектекції.
У педіатричних пацієнтів характер кардіоренальних взаємозв’язків змінюється
уд ході прогресування хронічного захворювання нирок до розвитку ХХН [107].
і
Надзвичайно
важливим є те, що ранні серцево-судинні порушення можуть мати
т
е
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зворотній розвиток [253, 383]. Окрім ССУ, у дітей з ХХН значно поширені
нейрокогнітивні порушення, що також демонструє нагальну необхідність початку
терапії на якомога ранньому етапі для поліпшення загального здоров'я дітей з ХХН
Стратегії зниження серцево-судинного ризику у пацієнтів з ХХН повинні бути
націлені як на традиційні (гіпертонія, дисліпідемія, діабет, ожиріння), так і на
нетрадиційні (анемія, хронічне запалення, вторинний гіперпаратиреоз, ГЛШ,
окислювальний стрес, гіперактивність РААС і симпатичної ВНС, ускладнення
замісної ниркової терапії) [215, 239, 290, 391]. Оскільки АГ і протеїнурія є
незалежними факторами ризику розвитку ниркової недостатності незалежно від
основного захворювання нирок, терапевтичні зусилля повинні бути спрямовані не
тільки на ефективний контроль АТ, а й на максимальне зниження протеїнурії [353,
сповільнюють прогресування ниркової недостатності у дітей з ХХН [292].
Функціональний стан нирок, як основного регулятора об'єму крові, має
вирішальне значення для підтримки АТ. В даний час існує безліч досліджень, що
демонструють взаємодію між наявністю ХХН та АГ, причому АГ, швидше за все,
прискорює прогресування ХХН [57, 59, 254, 259, 268, 349]. Особливо це важливо
для пацієнтів педіатричного профілю, у яких АГ нерідко йде невизначеною –
маскується або є недостатньо контрольованою [244, 259, 309, 381]. Відомо, що ХХН
і АГ є внутрішньо пов'язаними [259], остання є незалежним фактором ризику ХХН у
дітей [383]. Поширеність АГ серед дітей з ХХН у десять разів вище, ніж у загальній
педіатричній популяції, і збільшується через етапи прогресування ХХН [232]. Таким
чином, зниження функції нирок може бути безпосередньо пов'язане з підвищеним
АТ. Вирішення проблеми АГ може цілком запобігти або скасувати це зниження
функції нирок і тому стає обов'язковою в управлінні ХХН, особливо в дитячому віці
[215, 280]. Нещодавно додаткові проспективні дані з дослідження підтвердили, що
оптимальний контроль АТ може значно уповільнити прогресування ХХН [255, 353,
396]. Дослідження ESCAPE надало переконливі докази того, що більш високий АТ і,
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крім того, високий рівень протеїнурії, збільшують швидкість прогресування нирок у
дітей [380, 396].
Згідно рекомендацій KDIGO-2012, для лікування АГ слід дотримуватися
наступних позицій: 1) дітям з ХХН в додіалізному періоді лікування АГ слід
розпочинати, коли рівень АТ перевищує 90-й процентиль відповідно до віку, статі та
довжини тіла; 2) дітям з ХХН в додіалізному періоді (особливо з наявністю
протеїнурії), АТ потрібно знижувати поступово до досягнення 50-го прoцентиля за
систолічним та діастолічним показником відповідно до віку, статі та довжини тіла,
якщо досягнення вказаних показників не супроводжується симптомами гіпотонії; 3)
препаратами вибору для лікування АГ у дітей з ХХН в додіалізному періоді є ІАПФ
та БРА ІІ у вікових дозах [280]. Тобто, блокада РААС є найважливішим фактором
управління ХХН у дітей та дорослих, впливаючи на існуючі фактори ризику
прогресування [169, 255, 305, 353, 391]. РААС є важливою терапевтичною мішенню,
і тому широко застосовуються засоби, що блокують цю систему- ІАПФ та БРА ІІ
[215, 169, 255].
Незважаючи на наявність декількох класів препаратів, оптимальний контроль
АТ все ще залишається відкритим [215, 255, 324].
На

сьогодні

не

викликає

сумніву,

що

ІАПФ

складають

основу

ренопротективної терапії [57, 379]. Передумовою для розробки сучасної стратегії
нефропротекції, заснованої на фармакологічному пригніченні РААС, стали уявлення
про значення ангіотензину II в прогресуванні склерозування ниркової тканини.
Встановлено, що ІАПФ сприяють гальмуванню експериментального нефросклерозу,
що пояснюється, зокрема, нормалізацією внутрішньониркової гемодинаміки [54].
Але спектр дії ІАПФ на організм людини набагато ширший і здійснюється
шляхом реалізації цілої низки терапевтичних ефектів: кардіо- і ангіопротективного,
гемодинамічного,

нейрогуморального,

зменшення

ЕД,

тощо

[122,

306].

Нейрогуморальні ефекти ІАПФ здійснюються шляхом не тільки зниження
активності РААС (за рахунок зниження рівня ангіотензину II, альдостерону), а й
зниження активності симпатоадреналової системи (за рахунок зниження рівня
норадреналіну, вазопресину) [122], що особливо важливо у педіатричних пацієнтів.
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Гемодинамічні ефекти ІАПФ реалізує за рахунок артеріальної і венозної
вазодилатації (зниження після- і переднавантаження на міокард), зниження АТ (без
розвитку тахікардії) і загального периферичного опору; зменшення тиску
наповнення ЛШ; поліпшення регіонарного (коронарного, церебрального, ниркового,
м'язового) кровообігу [122, 379].
Нещодавно проведене дослідження продемонструвало, що використання
еналаприлу не тільки ефективно знижувало АТ, але й мало значні вегетативні
ефекти- дозволило відновити порушений симпатовагальний баланс та встановити
вегетативну рівновагу [306].
У теоретичному й практичному аспектах важливим є те, що структурнофункціональні розлади ССС виникають уже на початкових стадіях ХХН і
регресують за умови адекватної рено- і кардіопротекції [48, 54]. Строгий контроль
АТ у пацієнтів з ХХН пов'язаний зі зниженням ризику серцево-судинних
захворювань і зменшенням прогресування зниження функції нирок [206].
Нефропротективний

ефект

антигіпертензивних

препаратів

реалізується

за

допомогою чотирьох основних механізмів: зниження системного АТ, запобігання
розвитку і/або зменшення клубочкової гіпертензії, пригнічення гіпертрофічних і
проліферативних процесів в клубочку, поліпшення ендотеліальної функції [132,
379].
Зниження АТ супроводжується покращенням мікроциркуляції в периферичних
тканинах, і, таким чином, ІАПФ покращують прогноз у пацієнтів з ХХН,
зменшуючи ризик кардіоваскулярних подій [48, 280].
Нефропротекторну дію ІАПФ реалізують шляхом цілої низки ефектів: це і
зниження внутрішньоклубочкового тиску за рахунок дилатації здебільшого
еферентних артеріол, і гальмування проліферації і гіпертрофії мезангіальних клітин
та епітеліальних клітин ниркових канальців і фібробластів, а також зменшення
синтезу компонентів мезангіального матриксу, і, нарешті-збільшення кровотоку в
м
о
з
к
о

Крім того, тривале використання ІАПФ сприяє регресії ГЛШ як у хворих із АГ
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зниженням частоти виникнення несприятливих серцево-судинних подій [287].
Оскільки у дітей з ХХН АГ пов'язана з ГЛШ, отже, і регресія ГЛШ може бути
досягнута кращим контролем АТ [276].
ІАПФ здійснюють позитивний вплив на нейрогуморальну активність і
ремоделювання шлуночків, тоді як БРА ІІ, вочевидь, зменшують окислювальний
стрес і запалення [143, 206].
Антагоністи РААС- ІАПФ та БРА, є препаратами першого ряду, оскільки вони
володіють не тільки антигіпертензивною, а й антіпротеінурічною властивістю [380,
398].

Відомо,

що

нефропротекторна

доза

ІАПФ

значно

перевищує

антипротеїнурічну та ще більше-антигіпертензивну [55, 349, 390]. Ранній
антіпротеїнурічний ефект ІАПФ пов'язаний з довготривалим збереженням функції
нирок у дітей з ХХН, тому зниження протеїнурії слід вважати важливою метою при
лікуванні ХХН у дітей [48,380]. Таким чином, призначаючи високі дози ІАПФ для
інтенсивного контролю АТ, отримуємо додатковий корисний ефект у вигляді
уповільнення прогресування ХХН у дітей, а цілеспрямоване регулювання АТ до
низького діапазону нормальних рівнів за рахунок високих доз ІАПФ надає
ренопротекторну дію [349, 380]. van den Belt SM. та співав., призначаючи раміприл
у максимально дозволеній дозі (6 мг/м2 на добу) 280 дітям з ХХН ІІ-ІV стадії
різного генезу, отримали зниження вихідної протеїнурії в середньому на 43,5%
[380].
Вирішальне значення для запобігання або уповільнення прогресування до
кінцевої стадії ниркової недостатності має вибір антигіпертензивних стратегій з
найвищим нефропротекторним ефектом [48, 132, 210, 379]. Оцінка ефективності
терапії ІАПФ обґрунтовує використання цієї групи лікарських препаратів як заходів
профілактики прогресування ХХН, доводячи можливість її зворотного розвитку у
дітей на ранніх стадіях захворювання [54]. Нещодавно проведене дослідження
продемонструвало досягнення цільових значень ДАТ за допомогою еналапрілу у
педіатричних пацієнтів вже після 2 тижнів лікування [265].
Мета лікування АГ – зниження АТ до нормальних значень для відповідного
віку [58, 353]. Недавні результати європейського дослідження суворого контролю
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АТ за допомогою ІАПФ на прогресування ХХН у дітей (ESCAPE) показали, що
агресивне лікування АТ нижче 50-го процентиля має більшу користь у дітей з ХХН,
на відміну від результатів, які спостерігаються в дослідженнях у дорослих.
Агресивне лікування гіпертонії повинне бути невід'ємною частиною педіатричної
допомоги при ХХН, не тільки для запобігання розвитку симптоматичного серцевосудинного захворювання, але і для затримки прогресування ХХН [381].
БРА II як препарати для ренопротектівної терапії в педіатричній нефрології
займають друге місце. Основну роль у формуванні нефросклерозу в умовах
обструкції грає трасформуючий фактор росту. Протифібротічна дія БРА ІІ
обумовлена зниженням продукції трасформуючого фактору росту і, отже,
ослабленням утворення колагену, а також інгібуючою дією на синтез інших
цитокінів, хемоаттрактантів, які грають ключову роль в активації клітин і розвитку
нефросклерозу

при

обструктивних

уропатіях.

Сукупність

перерахованих

властивостей БРА ІІ призводить до гальмування склеротичних процесів в нирках,
зберігає ниркові функції і збільшує термін до розвитку термінальної стадії ХНН
[75]. Проведене дослідження з використанням БРА ІІ продемонструвало зниження
нирковозамісної терапії від 21% до 37% в порівнянні зі стандартною терапією [169].
Для пацієнтів з ХХН, характерною особливістю ДМАТ у яких є недостатнє
нічне зниження АТ, особливо важливим є час прийому антигіпертензивних
препаратів. Нещодавно проведене дослідження серед дорослих пацієнтів з ХХН
показало, що прийом щонайменше одного антигіпертензивного препарату перед
сном покращує контроль АТ і знижує ризик ССУ. Такі пацієнти, в порівнянні з
ранковим прийомом, мали значно більш низький середній АТ під час сну, кращий
контроль амбулаторного АТ, зниження ризику ССУ під час спостереження [249].
Незважаючи на численні публікації, клінічні дані щодо застосування
еналаприлу в дітей, які страждають на АГ, обмежені. Відомо, що, доза повинна
підбиратися індивідуально в залежності від стану пацієнта й АТ. Американською
академією педіатрії (2017 р.) та робочою групою з АГ Української асоціації
кардіологів (2012 р.) рекомендована початкова для еналапрілу доза становить 0,08
мг/кг/добу, максимальна - 0,6 мг/кг/добу в 1 або 2 прийоми [9, 229].
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Ефективність

попередження

органних

уражень,

поліпшення

серцево-

судинного та ниркового прогнозу багато в чому визначає корекція ЕД [129, 225,
374]. ІАПФ є визнаними засобами модуляції ЕД [45, 156, 376]. Вазопротективний,
антипроліферативний,

антисклеротичний

й

вазодилататорний

ефекти

ІАПФ

забезпечуються ендотелійзалежними реакціями, пов'язаними з властивостями іАПФ
[143, 357, 376]. ІАПФ, запобігаючи розщепленню брадикініну, призводять до
збільшення кількості останнього в тканинах, який, в свою чергу, є потужним
стимулятором вивільнення ендотелійзалежних розслаблюючих факторів, зокрема,
NО, ендотелійзалежного фактору гіперполяризації і простацикліну [46, 156]. Іншим
механізмом впливу ІАПФ на ендотеліальну функцію є блокада утворення
ангіотензину II, що розглядається як індуктор оксидантного стресу. Достовірно
доведено, що ІАПФ покращують ацетилхолін-опосредковану й брадикінінзумовлену дилатацію артерій різної локалізації [357, 375]. Таким чином, ІАПФ
здійснюють виражений коригуючий ефект на порушену функцію [131]. Важливо не
тільки зменшити вираженність проявів ЕД, а й за можливості, сприяти зворотному
розвитку ЕД [127, 238, 291, 341].
Останнім часом з’являються роботи, присвячені використанню інших засобів,
зокрема, L-аргініну. Аргінін – амінокислота, яка належить до класу умовно
незамінних і може надходити з їжею або синтезуватися у проксимальних канальцях
нирки. L-аргінін, як активний донатор NO, відіграє величезну роль в клінічній
практиці при різноманітній патології, і в першу чергу, при патології нирок та ССС
[238, 238]. Завдяки використанню L-аргініну на сьогоднішній день виявляється
можливим усунення парадоксальною вазоконстрикції, поліпшення доступності
ендогенного NO за рахунок стимуляції NO-синтетази [84, 154].
Аргінін

активує

гуанілатциклазу

і

підвищує

рівень

циклічного

гуанідинмонофосфату в ендотелії судин, зменшує активацію і адгезію лейкоцитів і
тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії. Важливою в
усуненні ЕД є здатність аргініну пригнічувати синтез ендотеліну-1 та АДМА перший є потужним вазоконстриктором і стимулятором проліферації й міграції
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гладких

міоцитів

судинної

стінки,

другий

–

ендогенним

стимулятором

оксидативного стресу [84, 154].
Оскільки L-аргінін є одним із субстратів у циклі синтезу сечовини в печінці, в
нефрологічній практиці є важливою його властивість здійснювати гіпоамоніємічний
ефект шляхом активації перетворення аміаку в сечовину. Нещодавно проведене
рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження показало
позитивний ефект L-аргініну у пацієнтів з ранніми ознаками серцево-судинних
захворювань (підвищений АТ та гіпергомоцистеїнемія) [342].
За проведеними дослідженнями, додавання аргініну відновлює продукцію NO,
покращує функцію нирок і зменшує запалення, знижує індуковане ADMA
інгібування синтезу NO, покращуючи функцію ендотелію [10, 154, 172]. Курята О.В.
та Фролова Є.О. зареєстрували у хворих на ХХН ІІ -ІІІ стадії, які отримували Lаргінін, покращення ендотеліальної функції судин за показником ЕЗВД на 56,6%
[81]. Виявлена зміна співвідношення L -аргінін/АДМА у дітей з ХПН дає підстави
вважати про необхідність корекції рівня АДМА шляхом регуляції співвідношення за
рахунок зовнішнього надходження L-аргініну в якості лікарського засобу[126].
Додаткові стратегії в дорослих пацієнтів з ХХН в основному націлені на такі
фактори ризику, як АГ, ГЛШ, анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну,
запалення,

уремічні

токсини,

нейрогормональна

гіперактивація,

ЕД,

і

гіпергомоцистеїнемія [10, 206]. Посилення продукції і вивільнення NO, викликане Lаргініном, може діяти як антиоксидант і сприяти поліпшенню ендотеліальної
функції у пацієнтів з гіперхолестеринемією [10].
Підтвердження того, що деякі ранні серцево-судинні зміни на сьогоднішній
день є зворотніми, підкреслює важливість своєчасного виявлення та можливість
корегування змін з боку ССС [383]. Таким чином, L-аргінін є активним і
різнобічним клітинним регулятором численних життєво - важливих функцій
організму, здійснюючи антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну,
антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційну дію, проявляє себе як активний
регулятор проміжного обміну і процесів енергозабезпечення [10, 84, 154].
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Отже, огляд літератури дає підстави зробити висновок, що проблема ХПН у
дітей залишається досить актуальною й потребує подальших наукових досліджень.
Не зважаючи на те,що визначається раннє залучення до патологічного процесу ССС,
на сьогодні існує проблема гіподіагностики порушень з боку ССС в дітей, хворих на
ХПН.
Підсумовуючи аналіз літературних джерел, ми прийшли до висновку, що
проблема порушень з боку ССС має декілька аспектів: 1) потребує визначення
поширеність кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на ХПН, особливо на
початкових стадіях ХХН; 2) неспецифічність та малосимптомність клінічної картини
ССУ при ХПН, особливо на початкових стадіях ХХН, диктує необхідність розробки
алгоритму клініко-параклінічного обстеження та моніторингу хворих для раннього
виявлення порушень з боку ССС; 3) своєчасна діагностика на початкових стадіях
ХХН, визначення факторів ризику формування порушень, дозволить зменшити та
попередити формування кардіоваскулярних ускладнень у дітей, хворих на ХПН; 4)
потребують подальшого вивчення та удосконалення схеми профілактики та
лікування кардіоваскулярних ускладнень у дітей, хворих на ХПН, на ранніх стадіях
ХХН.
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Робота виконана на кафедрі педіатрії 2 ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» (Ректор - член - кореспондент НАМН України, д.мед.н.,
професор Перцева Т.О.) на базі відділення нефрології КЗ «Дніпропетровська
обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» (Директор- заслужений лікар України,
к.мед.н. Хитрик О.Л.) в 2008-2019 роках.
Програма дослідження була розроблена, виходячи з поставленої мети та
завдань із використанням системного підходу та комплексу досліджень, які
проведені з урахуванням основних положень належної наукової практики і
Гельсінської декларації з біоетики (1975), прийнятої Генеральною асамблеєю
Всесвітньої медичної асоціації (1964-2000 рр.). У ході роботи дотримувалися правил
безпеки здоров’я досліджуваних та зберігали права пацієнта згідно конвенції прав
людини та біомедицини (1997 р.), відповідно до положень ВООЗ, Міжнародної ради
медичних наукових товариств, Міжнародного кодексу медичної етики (1983 р.),
відповідних законів України. Обрані методики та об’єм дослідження відповідали
вимогам Статуту Української асоціації з біоетики та нормам GLP (1992 р.), CLP
(2002 р.), нормам ICH, положенням з питань етики МОЗ України №66 від
13.02.2006р.
Роботу розглянуто комісією з біоетики ДЗ «Дніпропетровська

медична

академія МОЗ України» (протоколи №2 від 06 лютого 2007 р. та № 5 від 15 травня
2019 р.). Порушень морально-етичних норм не виявлено.
2.1. Об’єкт і предмет дослідження
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.
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Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань дослідження нами було
обстежено 214 дітей віком від 6 до 18 років. Відбір дітей проводився згідно
розроблених критеріїв включення та виключення.
Критерії включення в дослідження: діти обох статей від 6 років до 17 років 11
місяців 29 днів; наявність підписаної інформованої згоди батьків чи опікуна;
наявність верифікованого діагнозу хронічного пієлонефриту; наявність хронічної
хвороби нирок І-ІІІ стадій; відсутність клініко-лабораторних ознак загострення
хронічного пієлонефриту.
Критерії виключення з дослідження: відмова дитини або її батьків від участі в
клінічному дослідженні та відсутність інформованої згоди; наявність клініколабораторних ознак загострення хронічного пієлонефриту; наявність хронічної
хвороби нирок ІV-V стадій; цукровий діабет; вагітність; психічні розлади,

які

унеможливлюють співпрацю (відсутність комплаєнсу).
Під час набору хворих та клінічної характеристики у своїй роботі ми
керувалися рядом існуючих на теперішній час клінічних і теоретичних положень.
Встановлення діагнозу проводилось згідно «Протоколу лікування дітей з інфекціями
сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом та інфекціями сечової системи»
(Наказ МОЗ України № 627 від 03.11.2008), рекомендацій Європейської асоціації
урологів 2008-2018 р.р. та класифікації хвороб сечової системи, прийнятої на V
з’їзді нефрологів України (2017) [67]. Ступінь активності ПН визначали за
критеріями активності ПН у дітей (Возіанов О.Ф., Майданник В.Г., Багдасарова І.В.,
2004).
Діагноз ХПН виставлявся дітям, якщо ознаки запалення тривали більше ніж 3
місяці, або при наявності 2-3 рецидивів ПН протягом 1 року від початку
захворювання. Рецидивуючий перебіг визначали у випадку наявності більше двох
рецидивів впродовж 6 місяців або трьох та більше загострень протягом року.
Латентний перебіг ХПН визначали, коли у хворого реєструвався тільки помірний
сечовий синдром.
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Ускладнений ПН визначали у випадку наявності анатомічних аномалій,
функціональних або метаболічних розладів, неускладнений - у випадку їх
відсутності.
Дизайн

дослідження

передбачав

на

І

етапі

ретроспективний

аналіз

стаціонарних карток хворого 558 дітей з ПН від народження до 18 років, з них 189 з ГПН, 369 – з ХПН, які перебували на стаціонарному обстеженні та лікуванні в КЗ
«ДОДКЛ ДОР» у 2001–2009 рр. Були визначені сучасні вікові особливості
етіологічної структури ПН, чутливості і 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
дівчаток 1 - 18 років з ПН (всього 187 випадків, з них 60 -з ГПН і 127 - з ХПН).
Визначено сучасну етіологічну структуру і особливості перебігу ПН у дівчаток.
Проведено загальноклінічне, інструментальне та лабораторне обстеження 297
дітей від народження до 18 років з 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 дітей 1-17 років з ПН
(ГПН, ХПН) розроблена діагностична таблиця прогнозування хронічного перебігу
пієлонефриту у дітей.
Згідно дизайну дослідження, його ІІ етап включав поглиблене клінічне,
лабораторне та інструментальне дослідження стану ССС у 214 дітей 6-18 років з
ХПН (з них 153- з І стадією ХХН, у 39 - ІІ стадією ХХН, у 22- ІІІ стадією ХХН), що
передбачав визначення особливостей біоелектричної активності (у 269 дітей, хворих
на ХПН 1 - 17 років на І етапі та 153 хворих на ХПН 6-18 років на ІІ етапі, з них з І
стадією ХХН, у 39 - ІІ стадією ХХН, у 22- ІІІ стадією ХХН), ехокардіографічних
особливостей (196 дітей 6 - 17 років, з них-149- з І стадією ХХН, 30 – з ІІ стадією
ХХН, 17-з ІІІ стадією ХХН), ДМАТ (94 дитини віком від 6 до до 17 років, з них 47з І стадією ХХН, у 30 - ІІ стадією ХХН, у 17- ІІІ стадією ХХН) та Холтерівського
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моніторування (94 дитини віком від 6 до до 17 років, з них 47- з І стадією ХХН, у 30
- ІІ стадією ХХН, у 17- ІІІ стадією ХХН). Додатково у дітей за допомогою проби з
ЕЗВД визначалась наявність і характер ЕД (у 37 дітей 11 - 17 років з ХПН).
Стан регіональної гемодинаміки визначався у 93 дітей з ХПН (41 хлопчик і 52
дівчинки). У залежності від стадії ХХН хворих розподілено на групи: 1-а група -40
хворих на ХПН з ХХН І стадії, 2-а група -35 пацієнтів з ХПН та ХХН II стадії, 3-я
група - 18 дітей з ХПН та ХХН III стадії.
Вегетативний статус визначали у 115 дітей 6 - 17 років (з них 54 пацієнти із
ХХН І стадії, 39 хворих із ХХН ІІ стадії, 22 хворих із ХХН ІІІ стадії).
Взаємозв’язок між ЕД та ГЛШ було вивчено у 47 дітей 6 - 17 років (30 - із
ХХН ІІ стадії, 17 - із ХХН 3 стадії).
Було вивчено УЩ нирок на І етапі у 90 умовно здорових дітей та у 40 хворих
на ПН, на ІІ етапі- у 66 пацієнтів з ХПН (з них 29 хворих- із ХХН І стадії, 20
пацієнтів-із ХХН ІІ стадії, 17 дітей -із ХХН ІІІ стадії). Визначено кореляційні
зв’язки УЩ та показників центральної (ДАТ) та регіональної гемодинаміки (RI),
ШКФ, стажу захворювання.
На ІІІ етапі дослідження проводилась корекція порушень центральної та
регіональної гемодинаміки (93 дітям 4 - 17 років з ХПН) з використанням ІАПФ
еналапрілу та

L-аргініну.

Аналіз ефективності

проводився

за допомогою

інструментальних методів дослідження (ДМАД, проба з ендотелійзалежною
вазодилятацією).

2.2. Методи дослідження
2.2.1. Методи встановлення клінічного діагнозу хронічного
пієлонефриту та стадії хронічної хвороби нирок
Клініко-лабораторні обстеження проводились у клініко-діагностичній та
бактеріологічній
функціональної

лабораторіях;
діагностики

та

інструментальні
відділенні

дослідження

ультразвукової

-

в

кабінеті

діагностики

КЗ
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«Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР». МАУ визначали в
лабораторії «Сінево». Лабораторії, в яких проводились дослідження, сертифіковані.
Методи дослідження, які використовувались в роботі: 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:
(ЕКГ, ЕхоКГ, добове моніторування АТ та ЕКГ, допплерультрасонографія нирок,
серця,

проба

з

ендотелійзалежною

вазодилятацією);

клініко-аналітичні,

математично-статистичні – стандартного статистичного аналізу, кореляційний
аналіз, дисперсійний аналіз та математичного моделювання.
Всім хворим в умовах стаціонару проводилося клінічне, лабораторне та
інструментальне обстеження у відповідності до «Протоколу лікування дітей з
інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом та інфекціями
сечової системи»

(Наказ МОЗ України № 627 від 03.11.2008), рекомендацій

Європейської асоціації урологів 2008-2018 р.р.
Основним методом було клінічне дослідження з ретельним аналізом і
інтерпретацією клініко-лабораторних та інструментальних даних. З метою
з’ясування причино значущих чинників для розвитку, формування й прогресування
ХПН та ХХН детально вивчався анамнез шляхом опитування дітей та їх батьків.
Комплексна оцінка стану пацієнта передбачала повне фізикальне обстеження,
комплекс лабораторно-інструментального дослідження для верифікації діагнозу.
Критеріями діагностики ХПН були: за тривалості перебігу понад 3 місяців або
загострення захворювання протягом цього періоду не менше 2 разів. Про рецидив
окрім клініко-лабораторних симптомів свідчили наявність того ж самого збудника,
що й за першого епізоду захворювання; біль у животі або попереку; наявність
симптомів

інтоксикації

(підвищення

температури

тіла,

блідість

шкіри,

периорбітальний ціаноз, нудота, блювання); порушення ритму сечовиділення.
Особливу увагу для визначення ускладненого або неускладненого пербігу звертали
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на наявність органічного фону - аномалій сечової системи (міхурово-сечовідний
рефлюкс, синдром Фрейлі, гідронефроз, мегауретер та ін.), функціональних розладів
(НДСМ, енурез), метаболічних порушень (ДМН).
ХХН діагностували, посилаючись на Клінічні Практичні Рекомендації KDIGO
2012 по діагностиці і лікуванню ХХН, критерії NKF -K/DOQI (2012) та Класифікації
хвороб сечової системи, прийняті на V з’їзді нефрологів України (2017) [67, 279,
280]. Для характеристики функціонального стану нирок проводили дослідження
сечі за Зимницьким, визначення рівнів сечовини, креатиніну крові, добової екскреції
з сечею кислот, що титруються, та аміаку. Показники ШКФ обчислювали за
формулою Шварца [168]. І стадію ХХН нирок встановлювали при значеннях ШКФ
>90 мл/хв/1,73 м2, ІІ стадію ХХН – коли ШКФ була в межах від 60 до 90 мл/хв/1,73
м2, ІІІ стадію- коли ШКФ була в межах від 30 до 59 мл/хв/1,73м2.
Лабораторне обстеження включало загальноклінічні дослідження, аналіз сечі
за Нечипоренком та Зимницьким, посів сечі, дослідження цитології сечового осаду,
а також оцінку добової протеїнурії, добової екскреції солей, який дозволяв
установити тип кристалурії. Загальноклінічні аналізи крові й сечі проводили за
загальноприйнятими методами [17].
Фракціонування білків здійснювали методом горизонтального електрофорезу,
вміст загального білка крові -

уніфікованим біуретовим методом

за наявною

інструкцією на доданих реагентах; визначення рівня сіромукоїдів в сироватці крові турбодіметричним методом; С-реактивного білку-методом латексної аглютинації;
вміст кальцію в сироватці крові – фотометричним методом з Арсеназо ІІІ набором
реагентів

PLIVA-Lachema

Diagnostika

(Польща);

неорганічного

фосфору

–

молібденово-кислим методом; рівня ХС – ферментативним методом за допомогою
набору реагентів BioSystems S.A., Ваrсеlоnа (Spain). Рівень сечової кислоти крові
визначали уніфікованим фосфорно-вольфрамовим методом, набором реагентів
«Філіст-Діагностика» (Україна).
Лабораторна діагностика

збудників ПН

здійснювалась

культуральним

методом. Всім хворим проводили посів сечі на флору з кількісною оцінкою ступеню
бактеріурії

і

антібіотикограмою

сечі.

Посів

сечі

проводили

до

початку
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антибактеріальної терапії. Наявність клінічно значущої бактеріурії враховували у
випадку лейкоцитурії в загальному аналізі сечі (більше 10 лейкоцитів в полі зору) та
колоній-утворюючих одиниць при проведенні посіву сечі більше 10 4-5/мл.
Мікробіологічне дослідження сечі проводили шляхом посів матеріалу на живильний
агар – для визначення ступеня бактеріурії та на 5% кров’яний агар – для ідентифікації
мікроорганізмів. Визначення чутливості та антибіотикорезистентності проводили за
допомогою диско-дифузійного методу на середовищі АГВ (Стецюк О.У., Решедько
Г.К. 2004). Діагностика збудників урогенітальних інфекцій здійснювалась за
допомогою імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції.
Для визначення наявності в дитини ДМН використовували критерії Іванова
Д.Д., Коржа О.М.: наявність документованого порушення обміну речовин з
надлишком солей у сечі, виявлення ехопозитивних включень у мисках нирок за
даними УЗД і наявність сечового синдрому [55]. Добову екскрецію з сечею уратів,
оксалатів, фосфатів визначали за допомогою набору реагентів BioSystems S.A.,
Ваrсеlоnа (Spain). Для визначення типу ДМН використовували лабораторні
діагностичні критерії Багдасарової І.В. та ін. [12]. Оксалатну нефропатію
діагностували у випадку нейтральної кислотності сечі або зсуву її в слабо-кислу
сторону (рН 5,0-7,0), підвищення рівня оксалатів в добовому аналізі сечі вище за 1
мг/кг, кальцію – вище за 4 мг/кг/добу, кальцію в сироватці крові - вище за 2,68
ммоль/л. Уратну нефропатію діагностували у випадку рН нижче 5,0 в добовому
аналізі сечі, підвищення рівня сечової кислоти в крові вище 0,3 ммоль/л, в сечібільше 4,0 ммоль/л/добу (або 35 мг/кг/добу). Фосфатну нефропатію діагностували у
випадку лужної кислотності (рН вище 7,0) сечі в добовому аналізі, підвищення рівня
фосфору в сироватці крові вище за 1,78 ммоль/л, та в сечі вище за 33 ммоль/л/добу
(або вище 4,0 мг/добу).
Для ідентифікації структурних змін у нирках до дослідження залучалися
візуалізаційні методи обстеження - УЗД органів СВС, за показаннями внутрішньовенна урографія, мікційна цистографія, реносцинтіграфія.
Для проведення УЗД нирок використовували Toshiba Xario (Japаn) з
мультичастотним конвексним датчиком (частотами 2,5 - 6,0 МГц). У В-режимі за

84
загально прийнятою методикою визначали розміри нирок, форму, розташування,
взаємовідношення з сусідніми органами та оцінювали їхню внутрішню структуру
(ехогенність і рівномірність паренхіматозного шару, наявність кортико-медулярного
диференціювання, стан чашково-мискової системи).
УЗД для визначення УЩ нирок здійснювалось на ультразвуковому сканері
фірми Toshiba Xario (Japаn), конвексним датчиком з частотою 3,0-5,0 Мгц.
Ультрасонографічне обстеження дітей проводили незалежно від прийому їжі, у
положенні лежачи на спині за стандартною методикою. Ультразвуковий датчик
розташовували на області підребер’я зі сторони передньої черевної стінки. Після
появи на екрані ультразвукового сканера нирки та її структур знаходили стандартну
позицію ультрасонограми нирки, при якій ультразвуковий промінь проходив через
капсулу нирки, коркову та мозкову речовину паренхіми, канальці і миску нирки.
Отримані ультразвукові сканограми реєстрували на магнітних носіях і переносили
на персональний комп’ютер для подальшої комп’ютерної обробки зображення.
Комп’ютерне опрацювання ультразвукових сканограм з вимірюванням УЩ нирки та
її структур здійснювали з використанням комп’ютерної програми, згідно
розробленої нами методики [25].
При

комп`ютерному

опрацьовуванні

ультрасонограми

здійснювали

попередню стандартизацію шляхом градуювання яскравості ультрасонограми
структур нирки у діапазоні від 0 до 1 «сірої шкали». УЩ стандартизованих областей
паренхіми нирки, її капсули, канальців, лоханки визначали за допомогою
коефіцієнту ультразвукової щільності Кущ, що автоматично обчислювався за
формулою:

Kущ  1 / n A
де Кущ – коефіцієнти ультразвукової щільності, ум.од.;
А – ультразвукова щільність крапок аналізованої області, ум.од.;
n – кількість крапок в паренхімі нирки або в її структурі.
Вимірювання Кущ в нирках здійснювали у 8 стандартних областях: верхній і
нижній полюс капсули нирки, зовнішній і внутрішній край капсули нирки, коркова
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речовина паренхіми, мозкова речовина паренхіми, миска нирки, ниркові канальці.
При цьому забезпечувалась висока точність (до 0,05 см) вимірів товщини і УЩ
таких ниркових структур, як капсула нирки, корковий, мозковий шар нирки, ЧМС та
була можливість динамічного спостереження за змінами цих структур і наслідками
запального патологічного процесу в нирках на фоні терапії. У подальшому, за
величиною сигмальних відхилень Кущ від норми визначали ступінь підвищення
(зниження) ультразвукової щільності 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,
>5,0SD – різкі зміни [25].
Всім хворим на

ХПН проводилась стандартна терапія згідно «Протоколу

лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиційним нефритом»,
затвердженим наказом МОЗ України №627 від 03.11.2008 р. та рекомендаціям
Європейської асоціації урологів 2008-2018 р.р..
2.2.2. Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної
системи
Для вивчення функціонального стану ССС використовували ЕКГ, ЕхоКГ,
допплероехокардіографію, ДМАТ та Холтерівське моніторування, КІГ в поєднанні з
КОП, пробу з ЕЗВД.
Реєстрація ЕКГ проводилася за допомогою електрокардіографа ЭК12Т - 01 «Р-Д»

(НПП

«Монитор»,

електрокардіографічними

Росія),

показниками

у

12

відведеннях.

вважали

результати

Нормативними
досліджень

М.К.Осколкової й О.О.Купріянової (2001). Використовували ЕКГ- критерії
метаболічних порушень в міокарді, запропоновані Остропольцем С.С. та спіавт.
[128] та результати власних спостережень [71, 72]. При визначенні серцевого ритму
користуючись критеріями О.А.Мутафьяна (2003), виділяючи легкий, помірний і
значний ступені бради - та тахікардії.
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При обстеженні дитина перебувала в горизонтальному положенні. Реєстрація
ЕКГ проводилася після 10-15-хвилинного спокою. Аналіз ЕКГ проводився за
загальноприйнятою схемою. Аналізувалися наступні показники ЕКГ: джерело
ритму і його характер, частота серцевих скорочень, положення електричної осі та
позиції серця, тривалість інтервалів РQ, QRS, QT і RR; зубці та інтервали в різних
відведеннях: зубець Р (форма, тривалість, вольтаж), комплекс QRS (форма,
тривалість, вольтаж), інтервал S-Т (форма, положення по відношенню до
ізоелектричної лінії), зубець Т (форма, вольтаж). При необхідності, за показаннями
дітям проводилося добове моніторування ЕКГ за Холтером за допомогою
програмно-апаратного комплексу «Кардіотехніка – 04 АД - 1» (ИНКАРТ, м. СПетербург, РФ) за стандартною методикою.
Для візуалізації та дослідження морфологічних показників структур серця
використовували ультразвукові методи: ЕхоКГ та допплер ЕхоКГ, які здійснювали
одночасно на ультразвуковому сканері “Acuson CV70” («Siemens», Німеччина).
ЕхоКГ та ДЕхоКГ виконували в М - та В- режимах сканування, а також із
застосуванням допплера в імпульсному режимі (PW) за стандартними методиками
(Воробьев А.С., Бутаев Т.Д., 1999; Белозеров Ю.М., Бобликов В.В., 2001;
Пол.Л.Алан та співавт., 2007).
Визначали основні показники систолічної та діастолічної функцій ЛШ,
включаючи КСІ, КДІ, ФВ. У зв’язку з тим, що обстеження здійснювалось у дітей
різного віку (від 6 до 18 років), які мали різні показники фізичного розвитку (зріст,
маса тіла), морфометричні показники серця були нормалізовані за площею тіла (Тп).
Вивчали
гемодинаміки.

кардіокінетику, анатомічні структури серця, стан центральної
Вимірювали

наступні

морфометричні

параметри:

кінцево-

діастолічний діаметр ЛШ (Дд), кінцево-систолічний діаметр ЛШ (Дс), товщину
міокарду задньої стінки ЛШ у систолу (Тм), товщину міжшлуночкової перегородки
(ТМШП), діаметр правого шлуночка (ДдПШ).
Основні показники центральної гемодинаміки: КДО, КСО, УО, ХвО, СІ, ФВ,
ступінь скорочення передньозаднього розміру ЛШ у систолу (Д) та швидкість
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циркуляторного скорочення волокон міокарда (Vcf-1) - обчислювали за результатами
отриманих ехометричних величин за формулами L.E.Teichholz et al. (1976).
Для можливості порівняння даних про функціональний стан серця в дітей
різного віку та з різним фізичним розвитком ряд параметрів центральної
гемодинаміки було представлено в вигляді індексів, що подають величини в
перерахунку на 1 м2 поверхні тіла (Тп):
УІ= УО/Тп; КДІ = КДО/Тп; КСІ = КСО/Тп; де Тп – площа поверхні тіла.
При аналізі результатів УЗД серця, магістральних судин та показників
центральної гемодинаміки нормативними вважали ЕхоКГ- показники в дітей, які
отримали раніше [70].
Типи гемодинаміки

визначали шляхом зіставлення серцевого індексу й

загального периферичного судинного опору. Взначали 3 типи гемодинаміки:
еукінетичний

(СІ

і

ЗПСО

в

межах

вікових

нормативних

показників);

гіперкінетичний (СІ - підвищений, ЗПСО – знижений); гіпокінетичний

(СІ -

знижений, ЗПСО- підвищений).
Масу міокарда (ММ), індекс маси міокарда (ІММ), загальний периферичний
судинний опір (ЗПСО) обчислювали за формулами [47, 137, 157, 160, 267].
Для визначення типу геометрії ЛШ розраховували відносну товщину стінок
ЛШ

(ВТСЛШ),

здійснювали

розрахунок

ММЛШ

та

ІММ

ЛШ.

ММЛШ

розраховувалася за формулою Devereux and Reichek (1977) з доповненнями [47, 137,
157, 160, 267]. ММЛШ z-оцінки відповідно до зросту розраховували за методом
Foster et al. (2008). ІММ був отриманий шляхом розділення ММЛШ на зріст (mass
[g]/height [m]2.7) за методом de Simone G. et al. (1992) для нормалізації та лінеаризації
відносин між ММЛШ та зростом [47, 267]. ГЛШ визначали, коли ІММ був ≥ 95
перцентилю для здорових дітей та підлітків за методом Khoury PR. et al. (2009). З
урахуванням того, що ІММ, який індексується до зросту, не повністю враховує
зміни внаслідок зростання, нами були використані z-оцінки за віком та статтю [160].
Типи геометрії ЛШ визначали згідно до класифікації A. Ganau та D. Levy
(1989) в залежності від величини ІММ та ВТСЛШ: нормальна геометрія (значення
ІММ ЛШ та ВТСЛШ у межах нормативних), ексцентрична гіпертрофія (збільшення
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значення ІММ ЛШ при нормативних значеннях ВТСЛШ), концентрична гіпертрофія
(одночасне

збільшення

значень

ІММ

ЛШ

та

ВТСЛШ),

концентричне

ремоделювання (збільшення показника ВТСЛШ при нормативному ІММ ЛШ).
Оцінку діастолічної функції ЛШ проводили за реєстрацією швидкісних
показників кровотоку на мітральному і трикуспідальному клапані в режимі
імпульснохвильового

допплера

(PW).

Вимірювали

показники,

найбільш

інформативні для виявлення ДД шлуночків: швидкість раннього діастолічного
наповнення шлуночка (Е), швидкість пізнього діастолічного наповнення шлуночка
(А), їх співвідношення (Е/А); час уповільнення швидкості кровотоку у фазі раннього
діастолічного наповнення (DT) та час ізоволюмічної релаксації шлуночка (IVRT),
які були нормалізовані за інтервалом RR (відповідно, DT/RR та IVRT/RR).
Стан ВНС оцінювали за результатами стандартного методу КІГ у поєднанні з
КОП. Цей метод базується на здатності синусового вузла реагувати на щонайменші
вегетативні порушення з боку ССС, що зумовлено не тільки особливостями
іннервації синусового вузла, але і його зв’язками з корою головного мозку і
підкірковими утвореннями ЦНС [90]. КІГ у сполученні з КОП дає можливість не
тільки оцінити баланс симпатичного і парасимпатичного відділів нервової системи,
а й виявити функціональні резерви ССС, стан адаптації до повсякденних
навантажень [20, 21, 29, 100]. За допомогою КІГ у поєднанні з КОП визначали
вихідний вегетативний тонус (ВВТ), вегетативну реактивність (ВР), вегетативне
забезпечення діяльності (ВЗД) [29, 90, 98, 100]. Дослідження проводили в першій
половині дня не раніше ніж через 2 години після прийому їжі після 15 -хвилинного
відпочинку. Реєстрували не менше 100 послідовних кардіоциклів у спокої в
положенні лежачи і на першій хвилині ортостазу із наступним автоматизованим
опрацюванням електрокардіопотенціалів і математичним аналізом серцевого ритму.
При аналізі КІГ враховували показники: мода (Мо) - найбільш часте значення
інтервалу, що зустрічається в ряді кардіоциклів та характеризує гуморальний канал
регуляції і рівень функціонування ССС; амплітуда моди (АМо) - число кардіоциклів,
що відповідають значенню моди у відсотках, відображає стан симпатичного відділу
ВНС; варіаційний розмах (x) - діапазон коливань значень кардіоінтервалів, що
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визначає рівень активності парасимпатичного відділу ВНС; індекс напруження
Р.М.Баєвського (ІН), що відображає ступінь напруження регуляторних механізмів;
відношення Амо/x, що характеризує ступінь централізації керування; відношення
АМо/Мо, що вказує на реалізуючий шлях центрального впливу (нервовий або
гуморальний).
За значенням ІН1 у спокої оцінювали ВВТ: значеннях ІН менше за 30 ум.од.
інтерпритували як ваготонію, від 30 до 90 ум.од. – ейтонію, більше за 90 ум.од. –
симпатикотонію. ВР визначали за показником відношення ІН в ортоположенні до ІН
у спокої та виділяли нормальну, гіперсимпатикотонічну або асимпатикотонічну ВР.
ВЗД оцінювали за реакцією ЧСС і АТ на КОП та виділяли нормальний,
надлишковий

(гіперсимпатикотонічний),

недостатній

(асимпатикотонічний,

гіпердіастолічний), змішані варіанти (симпатикоастенічний, астеносимпатичний).
Аналіз ВСР проводили за допомогою добового моніторингу ЕКГ одночасно з
моніторуванням

АТ

за

допомогою

програмно-апаратного

комплексу

«Кардиотехника – 04 АД - 1» (ИНКАРТ, м. С.-Петербург, РФ). Одночасне
моніторування ЕКГ і АТ давало можливість прослідкувати зв’язок коливання АТ зі
змінами на ЕКГ та фізичним навантаженням, виявити кардіоваскулярний генез
патологічних

станів.

Проведення проб

із

фізичним

навантаженням під

час

моніторування, таких як ходьба, підйом сходами, давало змогу оцінити
толерантність до фізичного навантаження, виявити її зв’язок з патологічними
змінами на ЕКГ. Оцінка ВСР за допомогою Холтерівського моніторингу на сьогодні
визнана найбільш зручним, інформативним неінвазивним методом діагностики
механізмів регуляції фізіологічних функцій в організмі: визначення загальної
активності

регуляторних

механізмів,

нейрогуморальної

регуляції

серця,

співвідношення між симпатичним і парасимпатичним відділами ВНС [19, 63, 90,
115, 213].
Проводили часовий та спектральний аналіз ВСР. Для часового аналізу ВСР
використовували такі показники: SDNN (мс) - стандартне (середньоквадратичне)
відхилення інтервалу RR, SDNN index (мс) - середнє 5-хвилинних стандартних
відхилень по всьому запису, SDANN (мс) - середньоквадратичне відхилення,
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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 RRінтервалів, міжінтервальні відмінності між якими перевищують 50 мс спектральної
потужності (мс2). Зниження значень показників часових параметрів варіабельності
ритму серця інтерпритували як посилення симпатичних впливів, збільшення - як
активацію парасимпатичних впливів [19, 90, 115].
Спектральний аналіз здійснювався за допомогою швидкого перетворення
Фур'є з розрахунком загальної потужності спектра - TP (мс2) та трьох її складових у
наступних частотних діапазонах: 1) дуже низьких частот VLF (0,003-0,04 Гц), яка
характеризує ступінь зв'язку автономних сегментарних рівнів регуляції кровообігу з
надсегментарними; 2) потужність спектра низьких частот LF (0,04-0,15 Гц), що
відображає переважно активність симпатичного відділу ВНС; 3) потужність спектру
високих частот HF (0,15-0,4 Гц), що характеризує вплив парасимпатичної частини,
або середній абсолютний рівень парасимпатичної ланки регуляції; а також симпато парасимпатичний індекс LF/HF- показник, що відображає баланс симпатичного і
парасимпатичного відділів [19, 90, 115.].
Добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ) проводилося одночасно з
моніторуванням

ЕКГ

за

допомогою

програмно-апаратного

комплексу

«Кардиотехника – 04 АД - 1» (ИНКАРТ, м. С.-Петербург, РФ).
На сьогодні ДМАТ визнається необхідним для встановлення діагнозу і
ведення хворих із АГ [114]. Під час аналізу 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 (ІЧ) і індекс площі гіпертензії (ІГ) за добу, день і
ніч; тривалість гіпотонічних епізодів (індекс часу та індекс площі гіпотензії) в різні
періоди доби; розрахунковий показник коефіцієнт варіації (КВ), ранковий підйом
АТ (величина та швидкість ранкового підйому АТ); варіабельність АТ. Всі
параметри ДМАТ аналізували окремо за САТ і ДАТ для кожного часу доби (день,
ніч)

та

в

сукупності

за

добу.

ІЧ

гіпертензії

/гіпотензії

або

«частка
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підвищеного/зниженого АТ» дозволяв оцінити час підвищення/зниження АТ
протягом доби. ІЧ гіпертензії, що перевищував 25% для САТ, однозначно
розглядався як патологічний. В цьому випадку ставився діагноз АГ. При стабільній
АГ, ІЧ гіпертензії наближався до 100% і втрачав свою інформативність. В даному
випадку визначали індекс площі (ІП) або навантаження тиском. ІП відображав
гіпертонічне навантаження, діюче на організм пацієнта, тобто протягом якого часу
за 24 години (або за день, ніч) і в середньому на яку величину, АТ перевищував
верхню допустиму межу.
Діагностика і верифікація АГ в роботі ґрунтувалась на Клінічних
рекомендаціях скринінгу та лікування високого артеріального тиску у дітей та
підлітків Американської академії педіатрії (2017) [228]. Відповідно до рекомендацій,
за нормальний АТ у дітей до 13 років приймалися систолічний і діастолічний АТ в
межах до 90-го процентильного інтервалу, а для дітей старше 13 років - менше за
120 мм. рт.ст./менше 80 мм. рт.ст. Підвищений артеріальний тиск визначали для
дітей до 13 років – коли цифри АТ знаходилися в межах ≥ 90 процентиля, ≤ 95
процентиля; або між 120/80 мм рт.ст. і 95 процентилем; старше 13 років: 120 -129
мм рт.ст./менше 80 мм рт.ст. АГ 1 стадії: до 13 років: значення між ≥ 95
процентилем і значенням 95 процентиля +12 мм рт.ст, дітей старше 13 років: 130139 мм рт.ст. / 80-89 мм рт.ст. АГ 2 стадії: до 13 років: ≥ 95 процентиля + 12 мм
рт.ст.; або ≥140/90 мм рт.ст.; старше 13 років: ≥140/90 мм рт. ст. [228].
Виділяли лабільну та стабільну АГ. При індексі часу гіпертензії понад 25 %,
але нижче 50 %, підвищеній варіабельності АТ зміни добового профілю АТ
відповідали ЛАГ [160]. При стабільній АГ САГ середньодобові показники САТ і
ДАТ перевищували значення 95-го процентиля, а індекс часу гіпертензії дорівнював
50–100 %.
За величиною добового індексу АТ виділяли 4 варіанти: «dippers» — добовий
індекс 10–22 %; «non-dippers» — добовий індекс 0–10 %; «over-dippers» — добовий
індекс понад 22 %; «night-peakers» — добовий індекс менше 0%.
З метою оцінки стану регіонарної гемодинаміки всім дітям проводили
ультразвукове допплерографічне (УЗДГ) дослідження ниркової гемодинаміки на
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ультразвуковому

апараті

Toshiba

Xario

(Japаn)

в

режимі

кольорового

допплерівського картування в положенні лежачи на спині, на лівому та правому
боці з використанням конвексного датчика з частотою від 4 до 7 МГц. В режимі
кольорового допплерівського картування проводили послідовну локацію ниркових
артерій в ділянці воріт нирок, а також сегментарних і інтерлобарних артерій. Якщо в
однієї дитини вдавалося отримати допплерограми на кількох судинах одного рівня,
то враховувалися середні значення показника.
В якості числових характеристик артеріального ренального кровотоку
використовували кількісні кутозалежні параметри, а саме: Vmax, Vmin, TAMХ. За
зазначеними

параметрами

обчислювали

відносні

некутозалежні

показники

показники: індекси PI, IR, які дозволяли оцінити стан периферичного опору судин,
та

систоло-діастолічне відношення, або систолічний індекс (S/D), котрий є

непрямим показником еластичності судинної стінк. Останній обчислювали за
співвідношенням пікової систолічної швидкості і кінцевої діастолічної швидкості.
Розрахунки показників проводили автоматично під час обробки допплерівських
кривих. Для визначення типів гемодинаміки визначали наступні його паттерни:
початкових змін, вазоконсткикторний, виснаження компенсації, прогресування
[105].
Для визначення функціонального стану ендотелію використовували пробу з
ЕЗВД, або реактивною гіперемією, адаптовану для дитячого віку (Патент «Спосіб
діагностики ендотелійзалежної вазодилятації у дітей», автори Волосовець О.П.,
Кривопустов С.П., Мороз Т.С.) [33].
Вимірювання потокозалежної дилятації плечової артерії за даними УЗД в
теперішній час вважається «золотим стандартом» вивчення ендотеліальної функції
судин [61, 108, 252, 298, 396]. Метод дослідження є високотехнологічним та
неінвазивним, що значно спрощує та прискорює діагностику ЕД у дітей з
різноманітною патологією [18, 108, 159, 252, 360, 361].
Пробу з ЕЗВД проводили наступним чином. Пацієнтів обстежували в
положенні лежачи після 10-15 хвилинного відпочинку. Щонайменше за 10 годин до
проведення дослідження пацієнти дотримувалися посту, уникали прийому кави та
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чаю, шкідливих звичок, виконання фізичних вправ. За 48 годин до проведення
дослідження

відміняли

всі

вазоактивні

лікарські

препарати.

Проводилось

сканування правої плечової артерії на апараті Toshiba Xario (Japаn), в ділянках від 2
до 15 см вище ліктьового згину за допомогою лінійного датчика 7,5 МГц, що
дозволило оцінити діаметр плечової артерії (ДПА) з точністю до 0,1- 0,2 мм. Після
отримання вихідних даних АТ, діаметру плечової артерії в спокої (ДПА1) і лінійної
швидкості кровотоку в спокої (ЛШК1) накачували манжету на 50 мм рт. ст. вище
систолічного АТ пацієнта протягом 1,5-2 хв. Час оклюзії залежав від появи болю,
поколювання, заніміння пальців. За 30 сек до декомпресії знову вимірювали діаметр
плечової артерії (ДПА2). Через 15 с після декомпресії (у фазу реактивної гіперемії)
реєстрували лінійну швидкість кровотоку (ЛШК2), а через 60 с, у фазі максимальної
вазодилятації - діаметр плечової артерії (ДПА3). ЕЗВД розраховували за величиною
приросту ДПА за формулою:
∆d (FMD),% =100 х (ДПА3 - ДПА1) / ДПА1.
У залежності від динаміки ДПА під час проведення проби визначали чотири
типи реакції: нормоергічний тип – при збільшенні ДПА від 10% до 20%;
гіперергічний тип - при збільшення ДПА на 20–40%; гіпоергічний тип - при
збільшенні ДПА менше 10% або відсутності реакції; парадоксальний тип - при
зменшенні ДПА в порівнянні з вихідним.

ЕД діагностували у випадку

гіпоергічного або парадоксального типів реакції [65].
Крім

того,

визначали

кількісні

кутозалежні

показники:

максимальну

швидкість кровотоку в систолу (Vmax, м/с), мінімальну швидкість кровотоку в
діастолу (Vmin, м/с). Параметри периферичного судинного опору оцінювали за
індексом резистентності, або індекс Pource -lot (RI). Індекс периферичного опору
визначали за формулою: RI = (Vps - Ved)/Vps, де RI - індекс периферичного опору,
Vps - максимальна систолічна швидкість кровотоку, Ved - максимальна діастолічна
швидкість кровотоку.
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2.3. Методи статистичного та клініко-інформаційного аналізу
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 Fкритерія.

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.
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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).
Для побудови прогностичної моделі застосовувалися алгоритми, засновані на
теоремі Баєса (теоремі зворотної ймовірності події) та проводився послідовний
(секвенціальний) аналіз Вальда методом обробки 148 клініко-анамнестичних,
лабораторних, інструментальних параметрів з обчисленням вагових прогностичних
коефіцієнтів.

Інформативність

кожного

з

прогностичних

коефіцієнтів

розраховувалася за формулою Кульбака. Інформативною вважали ознаку з
коефіцієнтом І, що більше та дорівнює 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 [130].
Ураховуючи

істотну

вікову

залежність

деяких

гемодинамічних тощо) показників у дітей, для порівняння

(морфометричних,
з відповідними

нормативними параметрами використовували Z-оцінки. Z-оцінкою був ступінь
відхилення від середнього арифметичного значення нормативного показника для
цієї вікової групи, що виражався в одиницях стандартного відхилення цього ж ряду,
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або за формулою:

Z= (Х – Хn) / Sx, де Х - величина одержаного показника в

обстеженої дитини, Хn - середнє арифметичне значення нормативного показника в
певній віковій групі, S - стандартне відхилення середньої арифметичної
нормативного показника.
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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РОЗДІЛ

3.

ЕТІОЛОГІЧНА

СТРУКТУРА

ТА

КЛІНІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
3.1. Етіологічна структура пієлонефриту в дітей
Зазвичай стартова антибактеріальна терапія ПН проводиться емпірично, для
підбору найбільш точних варіантів якої у дітей з ІСС необхідно проводити
постійний регіональний моніторинг [314]. Особливо це актуально у зв’язку з тим,
що в етіологічній структурі ІСС у дітей спостерігається збільшення частки
уропатогенних

бактеріальних

штамів,

котрі

мають

розширену

антибіотикорезистентність, що вимагає постійної корекції при виборі антибіотиків
для лікування [3, 24, 174, 226, 268]. Пізня діагностика і не завжди раціональна
антибактеріальна терапія призводять до рецидивів ІСС з розвитком склеротичних
змін в нирках та зниження їх функцій [11, 44, 56]. Моніторинг видової
приналежності уроізолятів мікроорганізмів дозволяє здійснювати контроль за
зміною виду збудника, оцінити ефективність терапевтичних та профілактичних
заходів, здійснювати раціональну антибактеріальну терапію при переході від
емпіричної до персоніфікованої схеми [24, 34, 40, 113].
На першому етапі для визначення етіологічної структури ПН було проведено
аналіз 558 клінічних випадків ПН у дітей та підлітків, мешканців Дніпропетровській
області, котрі перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні нефрології КЗ
«Обласна дитяча клінічна лікарня ДОР» в 2001-2009 роках, на другому етапі - у 569
дітей і підлітків, хворих на ПН, тривалість якого складала 10 років.
На першому етапі 558 хворих на ПН було розподілено за віком та статтю на
групи (табл.3.1.1).
Таблиця 3.1.1
Розподіл дітей хворих на пієлонефрит за віком та статтю (І етап дослідження)

дівчатка
хлопчики
Співвідношення
дівчатка /хлопчики

0 -3 роки,
n=58
абс
%
46
79,3
12
20,7
3,8

4 -6
n=113
абс
97
16
6,1

років, 7-10 років,
n=135
%
абс
%
85,8 108
80,0
14,2 27
20,0
4,0

11-15 років,
n=133
абс
%
97
72,9
36
27,1
2,7

16-18 років,
n=149
абс
%
97
65,1
52
34,9
1,9
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За результатами дослідження у 189 дітей мали ГПН, 369 - ХПН. Ускладнений
ПН, як гострий так і хронічний, реєструвався вірогідно частіше (83,1%, p<0,001) в
порівнянні з неускладненим. Ускладнений ПН статистично значуще частіше мали
діти, хворі на ХПН (90,7%, p<0,001). Діагностична бактеріурія виявлялась у 65,8%
випадків, значно частіше у дітей з ГПН в порівнянні з ХПН (80,9% і 48,2% дітей,
відповідно, p<0,001). Іншими дослідниками отримані аналогічні дані: бактеріурія
при обстеженні дітей з ХПН визначалася в 78,9% випадків, з них діагностично
значуща - в 52,6% -56,0% спостережень [152, 217]. У структурі збудників інфекції
взагалі як при ГПН, так і ХПН, переважала Гр- флора, представлена E.coli в 69,3% і
47,2% випадків відповідно (p<0,05), що співпадає з даними інших дослідників [26,
152] ( рис.3.1.1 та рис 3.1.2).
1,9%

3,2%

1,9%

E.Coli

7,2%

Enterococcus Fecalis

9,2%

Enterobacter
Klebsiella pneumo

7,2%
69,3%

Staphylococcus
epidermidis
Staphylococcus

Рисунок 3.1.1. Етіологічна структура уропатогенів у дітей хворих на гострий
пієлонефрит
19,0%
6,7%

47,2%

5,1%
5,1%
5,1%
1,7% 6,7%

E. coli
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus hemoliticus
Staphylococcus aureus
Streptococcaceae
Enterococcus fecalis
Enterobacter
Klebsiella pneumoniae
інші

3,4%

Рисунок 3.1.2. Етіологічна структура уропатогенів у дітей, хворих на хронічний
пієлонефрит
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Вірогідно рідше в аналізованих випадках ГПН реєструвались інші збудники
роду Enterobacteriaceae (23,6%), та в поодиноких випадках

Гр+ флора (7,1%,

p<0,001). Навпаки, у хворих на ХПН Гр+ флора зустрічалась значно частіше (40,7%,
p<0,001), а інші збудники роду Enterobacteriaceae - рідше (12,1%, p>0,05).
Аналіз етіологічної структури ПН в залежності від віку дітей та клінічних
особливостей перебігу захворювання показав, що Е. соli у хворих на ГПН
реєструвалась переважно у дітей 4-10 років (рис.3.1.3).
100%

60%

81,8%

78,4%

80%

61,1%

53,6%

33,3%

40%
20%
0%

0-3 роки

4-6 років

7-10 років

11-15 років

16-18 років

Рисунок 3.1.3. Частота висівання Е. соli у дітей з гострим пієлонефритом в
залежності від віку
В інших вікових групах роль цього збудника теж була домінуючою, але
вірогідно меншою в порівнянні з групами 4-6 та 7-10 років (p<0,05).
Klebsiella pn. зустрічалась в усіх вікових групах дітей з ГПН рідко, але все ж
найчастіше - у підлітків 16-18 років (16,7%) (рис.3.1.4).
18,5%
16,7%

20%
15%
10%

7,1%

6,8%

5,9%

5,6%

5%
0%

0,0%

0,0%

0,0%

0-3 роки

4-6 років

7-10 років

гострий пієлонефрит

1,7%

11-15 років

16-18 років

хронічний пієлонефрит

Рисунок 3.1.4. Частота висівання Klebsiella pn. у дітей з в залежності від
перебігу пієлонефриту та віку
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З такою ж частотою у дітей всіх вікових груп реєструвались інші збудники
родини Enterobacteriaceae (Enterobacter та Enterococcus) (рис.3.1.5).
30%
25%
20%

27,8%

25,0%
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11,8%

15%

9,1%
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4-6 років

7,3%
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0,0%
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25,0%

7-10 років

гострий пієлонефрит

11-15 років

16-18 років

хронічний пієлонефрит

Рисунок 3.1.5. Частота висівання Enterobacter та Enterococcus у дітей з в
залежності від перебігу пієлонефриту та віку
Staphylococcus hem. та Staphylococcus epid. при ГПН найчастіше реєструвались
в групі підлітків 16-18 років (у 16,7% випадків) та у дітей від 0 до 3 років (10,7%
випадків). У дітей 4-10 років стафілококи зустрічались рідко, без вірогідної різниці
(3,9% та 2,3% відповідно), а в 11-15 років ці збудники не реєструвались зовсім
(рис.3.1.6).
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49,2%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

19,1%
10,7%
0,0%
0-3 роки

28,9%

26,3%
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4-6 років
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гострий пієлонефрит

0,0%
11-15 років

16-18 років

хронічний пієлонефрит

Рисунок 3.1.6.Частота висівання Staphylococcus hem. та Staphylococcus epid. у
дітей з в залежності від перебігу пієлонефриту та віку
У випадках ХПН, як і при ГПН, E. coli була домінуючим збудником і
найчастіше реєструвалась у вікових групах 4-6 років (76,2%) та 7-10 років (65,8%)
(рис. 3.1.7).
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Рисунок 3.1.7. Частота висівання Е. соli у дітей з хронічним пієлонефритом в
залежності від віку
Klebsiella pn. у хворих на ХПН також зустрічалась тільки в старшому віці, в
цілому - 1,7% випадків. Стафілококи при ХПН найчастіше зустрічались в групі
дітей 11-15 років (49,2% випадків), вірогідно рідше, але достатньо часто – у дітей 710 років (26,3%), 16-18 років (28,9%), p<0,05 та 4-6 років (19,1%), p<0,01. Ps.
aeruginosa у хворих на ХПН реєструвалась в поодиноких випадках у віковій групі
16-18 років (5,7%).
За даними проведених бактеріологічних досліджень в проаналізованих
випадках була визначена чутливість збудників ПН у дітей до антибіотиків (табл.
3.1.2).
Таблиця 3.1.2
Частота чутливості уропатогенів до антибіотиків
Антибіотики
Ампіцилін
Цефтріаксон
Цефазолін
Цефатоксім
Цефаклор
Карбеніцилін
Левоміцитін
Поліміксин
Гентаміцин
Оксацилін
Фурамаг
Офлоксацин
Норфлоксацин
Налідіксова к-та
Амікацин

E.coli
31,4%
92,4%
79,8%
39,6%
45,6%
73,0%
90,0%
78,4%
51,4%
71,6%

Enterobacter
75,4%
79,2%
79,2%
-

Етіологічні чинники
Staph.
Proteus
9,5%
100,0%
9,5%
66,7%
66,7%
33,3%
33,3%
100,0%
33,3%
33,3%
33,30%
33,3%

Ps. aerogenosa
100,0%
100,0%
33,3%
33,3%
66,7%
-
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Виявилось, що E.coli була найбільш чутливою до цефтріасону (92,4%),
гентаміцину (90%) та цефотаксиму (79,8%); помірно високою була чутливість до
фурамагу (78,4%), левоміцетину (73,0%) та амікацину (71,6%), низькою - до
ампіциліну (31,4%) та цефаклору (39,6%). Тільки в половині випадків виявлялась
чутливість E. coli до налідіксової кислоти (51,4%). Аналогічні дані отримали інші
дослідники:

E.coli

показала

високу

чутливість

до

фосфоміцину

(99,1%),

цефотаксиму (98,2%), цефуроксиму (97,3%) і гентаміцину (95,6%) [214]. Можливо,
чутливість Гр- флори до аміноглікозидів, особливо гентаміцину, у дітей з інфекцією
сечовивідних шляхів за останні роки зростає у зв´язку з довготривалим обмеженням
його використання в педіатричній практиці.
Enterobacter,

за

нашими

даними,

одинаково

була

чутлививою

до

норфлоксацину та фурамагу (79,2%), а також цефтріаксону - 75,4%.
Гр+ флора, що була представлена стафілококами, в 100% випадків була
чутливою до цефазоліну та офлоксацину. Напроти, до антибіотиків пеніцилінового,
аміноглікозидного ряду та нітрофуранів чутливість стафілококів була низькою (від
33,3% до 9,5% випадків). Proteus у 100% випадків був чутливим до офлоксацину, в
66,7% - до гентаміцину та левоміцетину. Рідко Proteus виявляв чутливість до
амікацину, налідіксової кислоти та норфлоксацину (33,3% випадків). Рs. aeroginosa у
100% випадків була чутлива до поліміксіну та цефотаксиму, вірогідно рідше (66,7%
випадків, p<0,05) - до амікацину. Низькою була чутливість цього збудника до
гентаміцину та офлоксацину (33,3% випадків).
Проведений аналіз частоти резистентності основних збудників ПН показав, що
найбільш часто резистентною E.coli була до ампіциліну (60,2%). За даними
попередніх досліджень, E. coli, набула стійкість до амоксициліну в 50% випадків
[15]. Вірогідно нижчою, але також достатньо високою, за нашими даними, була
резистентність E. coli до карбеніциліну та нітроксоліну (45,6% та 24,5% при p<0,05 і
p<0,01, відповідно). Найнижчою виявлялась резистентність E.coli до офлоксацину
(6%), цефотаксиму (7,8%), цефтріаксону та оксациліну (по 1,9%). Enterobacter
виявила найбільш високу частоту резистентності до левоміцетину (43,6%), вірогідно
нижчу - до оксациліну та офлоксацину (по 15,4%, p<0,05). Kl. pneumonia була
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резистентною до карбеніциліну в 62,5% випадків, вірогідно менше - до
левоміцетину (37,5%, p<0,05), у чверті випадків - до гентаміцину та канаміцину
(табл. 3.1.3).
Таблиця 3.1.3
Частота резистентності уропатогенів до антибіотиків
Антибіотики
Ампіцилін
Цефтріаксон
Цефаклор
Карбеніцилін
Левоміцитін
Поліміксин
Гентаміцин
Канаміцин
Оксацилін
Фурамаг
Ерітроміцин
Офлоксацин
Налідіксова к-та
Нітроксолін

E.coli
60,2%
1,9%
45,6%
25,0%
24,0%
7,8%
16,0%
1,9%
6,0%
1,9%
24,5%

Етіологічні чинники
Kl.
Enterobacter
pneumonia
43,6%
62,5%
43,6%
37,5%
37,5%
25,0%
17,9%
25,0%
15,4%
15,4%
-

Staph.
38,5%
4,8%
66,7%
33,3%
66,7%
4,8%
-

Proteus
33,3%
66,7%
33,3%
66,7%
-

Стафілококи виявляли високу частоту резистентності до оксациліну та
еритроміцину (по 66,7% випадків), резистентність до ампіциліну хоча й була
вірогідно нижчою, але все ж достатньо високою (38,5%). Найнижчою була
резистентність стафілококів до офлоксацину та гентаміцину (по 4,8% випадків).
Proteus був резистентним до поліміксину та карбеніциліну в 66,7% випадків, та
в 2 рази рідше - до цефаклору та левоміцетину. Рs. aeroginosa виявляла високу
частоту резистентності до гентаміцину (82%) та цефаклору (62,5%). Найнижчою
була резистентність цього збудника до поліміксину - 9,5% випадків.
Таким чином, з урахуванням особливостей чутливості та резистентності
мікрофлори, що були виявлені в дослідженні, при проведенні емпіричної стартової
терапії ГПН у дітей з найбільшою частотою реєстрації Гр- збудників перевагу слід
віддавати цефтріаксону і цефатоксіму. Найбільш ефективними ці антибіотики
можуть бути у дітей від 4 до 10 років. При необхідності другого курсу лікування
доцільно призначати фурамаг або фторхінолони (у дітей старше 12 років).
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За результатами наших спостережень, проведення етіотропної терапії ГПН з
урахуванням чутливості і резистентності уропатогенів в 78,6% випадків привело до
повного одужання хворих дітей, котрі були виписані зі стаціонару з повною
санацією сечі. У 21,4% випадків, за наявності у дітей залишкової бактеріурії було
потрібне подальше спостереження та проведення профілактичної терапії з
урахуванням індивідуального лабораторного і бактеріологічного моніторингу цієї
категорії пацієнтів.
На другому етапі було проведено аналіз 569 клінічних випадків ПН у дітей та
підлітків, з них 387 випадків - в 2001-2009 р.р. та 182 - в 2010-2012 р.р. Серед 182
дітей, котрі спостерігались в 2010-2012 рр., 22 дитини мали ГПН, 160 – ХПН.
Розподіл хворих на ХПН за віком та статтю представлений в таблиці 3.1.4).
Таблиця 3.1.4
Розподіл хворих на хронічний пієлонефрит за віком та статтю (ІІ етап дослідження)

дівчатка
хлопчики
Співвідношення дівчатка/хлопчики

1-6 років,n=29 7-10
n=27
20
69,0
25
9
31,0
2
2,2
12,5

років, 11-17 років, n=104
92,6
7,4

58
46
1,3

55,8
44,2

Спектр висівання мікробних збудників в сечі у хворих на ГПН дітей, які
спостерігалися в 2010-2012р.р., характеризувався переважанням Е. соli (26,3%) і
ентерококів (15,8%) (рисунок 3.1.8). Дещо рідше (по 10,5%) висівалися інші Грзбудники: Citrobacter, Ps.aeroginosa, а також гриби роду Candida та Гр+Streptococcus.

5,3%

E.coli
5,3, %

5,3%

26,3%

Enterococcus
Candida

10,5%

Citrobacter
Streptococcus

10,5%

15,8%
10,5%

10,5%

Ps.aeroginosa
St.epidermidis
Enterobacter

Рисунок 3.1.8. Частота висівання мікробних збудників в сечі при гострому
пієлонефриті.
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Проведений нами аналіз вікових особливостей етіологічної структури ХПН
показав, що в цілому у дітей хворих на ХПН, в спектрі уропатогенів переважала Е.
соli (47,9%). Достовірно рідше (p<0,01) висівалися Гр+ збудники - Enterococcus spp.
(14,9%), стафілококи (Staph. hem. та Staph. epid.) - 12,8% і Гр- Klebsiella pn. - 11,6%
випадків (рисунок 3.1.9).
Enterococcus

12,8%

1,1%

1,1%

Klebsiella pn.

1,1% 14,9%

E.coli
11,6%

2,1%

Citrobacter
Streptococcus

6,4%

Ps.aeroginosa

47,9%

Staphilococcus
Enterobacter
Prot.mirаbilis

Рисунок 3.1.9. Частота висівання мікробних збудників в сечі у хворих на
хронічний пієлонефрит дітей від 1 до 17 років
В залежності від віку етіологічниа струкрура мала деякі відмінності. Так, у
дітей від 1 до 6 років з ХПН достовірно частіше, ніж у дітей з ГПН (p<0,05)
висівалась Е. соli - 58,3% випадків (рисунок 3.1.10).

4,2%
4,2%

8,3%

Enterococcus

25,0%

E.coli
Citrobacter
Streptococcus

58,3%
Klebsiella

Рисунок 3.1.10. Частота висівання мікробних збудників в сечі при хронічному
пієлонефриті у дітей від 1 до 6 років.
З меншою частотою висівались збудники роду Enterobacteriaceae (Enterococcus
spp.) - 25,0% і Klebsiella pn. - 8,3% випадків. Рідко у дітей дошкільного віку з ХПН
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висівались Citrobacter і Streptococcus (4,2%). У дітей молодшого шкільного віку (від
7 до 10 років), хворих на ХПН,
відмінності

від

групи

частота висівання уропатогенів мала деякі
дошкільників

(рисунок

3.1.11).

E.coli

4,3%
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Citrobacter

17,4%

Ps.aeroginosa
Staphуlococcus

4,3%

60,9%

Pr.mirаbilis
Klebsiella pn.

4,3%

Рисунок 3.1.11. Частота висівання мікробних збудників в сечі у хворих на
хронічний пієлонефрит дітей 7 - 10 років.
При такому ж значному переважанні в спектрі мікробів Е. соli - 60,9% і такій
же частоті висівання Klebsiella pn. (8,8%), достовірно частіше, ніж у дошкільнят,
висівались стафілококи (Staphylococcus hem. і Staphylococcus epid.) – 17,4% (p<0,05).
У дітей старшого шкільного віку хворих на ХПН частота висівання мікробних
збудників в сечі мала деякі відмінності від групи молодших школярів (рисунок
3.1.12)
Enterococcus

17,0%
14,9%

E.coli
Citrobacter

2,1%

Streptococcus

36,2%

Staphуlococcus

17,0%
2,1%

Ps.aeroginosa

8,5%

2,1%

Enterobacter
Klebsiella pn.

Рисунок 3.1.12. Частота висівання мікробних збудників в сечі у хворих на
хронічний пієлонефрит дітей від 11 - 17 років.
При збереженні переважання в спектрі мікробів Е. соli, цей збудник висівався
у старших школярів вірогідно рідше – 36,2% випадків (p<0,05). Друге місце за
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частотою в цьому віці займали стафілококи (Staphylococcus hem. і Staphylococcus
epid.) – 17,4%, проте, як і в дошкільному віці, збільшувалось висівання збудників
роду Enterobacteriaceae (Enterococcus spp.) – 17,0% і рідше Klebsiella pn. - 14,9%
випадків.
Проводячи моніторинг і порівнюючи отримані результати з даними
обстеження дітей Дніпропетровської області в 2001-2009 роках, було визначено
наступну динаміку. В структурі збудників інфекції при загостренні ХПН, як і три
роки тому, переважала Гр- флора, яка була представлена Е. соli (47,9% і 47,2%
випадків відповідно). Дещо рідше у дітей з ХПН зустрічались Гр+ коки
(стафілококи, стрептококи, ентерококи) – 29,8% випадків. Три роки тому Гр+ коки
висівались з сечі частіше - в 40,7% випадків (p>0,05). Рідше при ХПН виявлялись
збудники роду ентеробактерій: цитробактер, клебсієла, протей, ентеробактер –
всього в 22,3% випадків. Три роки тому цей показник був меншим і склав 12,1%
випадків, p>0,05.
Результати мікробіологічного моніторингу показали, що за останні 10 років в
структурі уропатогенів, що визначаються при ХПН у дітей Дніпропетровської
області, до 70,2% збільшилась кількість випадків виділення Гр- мікрофлори збудників роду Enterobacteriaceae, при цьому питома вага Е. соli в етіологічній
структурі домінує з колишньою частотою. В 2 рази зросла частота виділення інших
збудників роду Enterobacteriaceae, при цьому в 7 разів зросла частота висівання
Klebsiella pn. (з 1,7% до 11,6%). Число випадків виділення Гр+ мікрофлори
(стафілококи, стрептококи, ентерококи) зменшилося з 40,7% до 29,8% випадків,
p<0,05.
Проведений порівняльний аналіз чутливості основних збудників ПН у дітей до
антибіотиків за даними бактеріологічних досліджень показав, що найбільша
чутливість основного збудника ПН E.coli зберігалась до амікацину (59%, в 20012009 р.р. - 71,6%, p>0,05), левоміцетину (57%, в 2001-2009 р.р. - 73,0%, p>0,05) і
цефуроксиму (41%, в 2009 році – 39,6%, p>0,1). При цьому до цефтріаксону в
порівнянні з даними 2001-2009 років частота чутливості значно знизилася – з 92,4%
до 24% (p<0,001), а до фурагіну – з 78,4% до 35% (p<0,01), що викликає сумнів у
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доцільності використання останніх протимікробних засобів

для стартової

емпіричної терапії при лікуванні дітей, хворих на ПН. Збільшення частки
уропатогенних

бактеріальних

штамів,

що

мають

розширену

антибіотикорезистентність, в етіологічній структурі інфекцій сечовивідних шляхів у
дітей зумовлює необхідність використання антибактеріальних препаратів, які мають
високий ступінь стабільності в присутності β-лактамаз [3].
Низькою, як і 10 років тому, була частота чутливості E. coli до ампіциліну
(38%, в 2009 році – 31,4%, p>0,05). Дещо відрізняються дані, які отримані в інших
дослідженнях: чутливість E.coli в відношенні амоксицилін-клавуланату, склала
83,2%, до котрімоксазолу- 78,9% [214].
Порівняльний аналіз резистентності E.coli до антибіотиків показав, що при
ХПН цей збудник з найбільшою частотою був резистентним до ампіциліну і
фурагіну (16%), при цьому частота резистентності до ампіциліну в порівнянні з
2001-2009 р.р. знизилася в 3 рази. Тільки в поодиноких випадках реєструвалась
резистентність E.coli до меропенему (3%), іміпенему (6%).
Pr. mirаbilis в останній час у 100% випадків був чутливим до амікацину і
ципрофлоксацину, в 50% - до цефуроксиму і левоміцетину. При цьому Pr. mirаbilis
був у 100% випадків резистентним до ампіциліну, левоміцетину, в 50% - до
цефуроксиму і фурагіну. Слід зазначити, що частота резистентності до левоміцетину
виросла в 3 рази у порівнянні з даними 2009 року.
Рs. aeroginosa у 100% випадків була чутлива до амікацину, рідше (50%) – до
цефуроксиму, іміпінему і левофлоксацину. Низькою була частота чутливості цього
мікроорганізму до цефтріаксону, меропенему і ципрофлоксацину - по 25% випадків.
Стосовно резистентності слід зазначити, що в останній час Рs. aeroginosa в 50%
випадків була резистентна до цефуроксиму і фурагіну і

в 25% випадків – до

цефтріаксону.
Таким чином, визначені сучасні вікові особливості етіологічної структури,
чутливості і резистентності уропатогенів у дітей з ПН дозволяють здійснювати
цілеспрямовану раціональну стартову антибактеріальну терапію за відсутності
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результатів бактеріологічного дослідження, особливо в амбулаторних умовах
лікування.
Цілеспрямована стартова антибактеріальна терапія запобігатиме рецидивам та
формуванню ХХН у дітей. При цьому доцільним є регулярне, кожні 3-5 років,
проведення

регіонального

мікробіологічного

моніторингу

чутливості

і

резистентності уропатогенів до антибіотиків.
Проведені моніторингові дослідження змін чутливості та резистентності
уропатогенів дали змогу прийти до висновку, що при проведенні стартової
емпіричної терапії ГПН або загострень ХПН у дітей з найбільшою вірогідністю
збудників E.coli і Enterobacter перевагу слід віддавати цефалоспоринам ІІ покоління
– цефуроксиму (цефаклор) і ІІІ покоління - цефподоксиму, цефіксиму. У тяжких
випадках може бути ефективною комбінація цих цефалоспоринів з амікацином або
левофлоксацином (як терапія резерву у дітей старше 12 років). До останніх
антибіотиків в теперішній час однаково чутливі як Гр- ентеробактерії, так і Гр+
стафілококи, стрептококи і ентерококи.
3.2.

Особливості

етіологічної

структури

та

клінічного

перебігу

пієлонефриту в дівчаток
Для визначення етіологічних і клінічних передумов рецидивування і
хронічного перебігу ПН у дівчаток нами проведено аналіз 187 випадків ПН у
дівчаток віком від 1 до 18 років, які перебували на стаціонарному лікуванні у
відділенні нефрології КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР»
з 2010 по 2018 роки, з них 60 пацієнток були з ГПН, 127 - з ХПН.
Таблиця 3.2.1
Розподіл дівчаток, хворих на пієлонефрит, за віком
Вік
Всього

0-1 рік
абс
24

%
12,8

2 - 6 років
абс
%
54
28,9

7 -10 років
абс
%
42
22,5

11 - 18 років
абс
%
67
35,8

Діагностично значуща бактеріурія визначалась у 59,2% всіх випадків, у
дівчаток, хворих на ГПН вірогідно частіше в порівнянні з хворими на ХПН- 78,3%
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та 40,9%, відповідно (p<0,05). Відомо, що складнощі з верифікацією збудника
викликані цілою низкою факторів, в тому числі й формуванням біоплівки, особливо
у випадку ХПН [44, 218, 308]. Як у хворих на ГПН, так і ХПН, основним
етіологічним чинником запального процесу в нирках, за нашими даними, була
E.coli, яка складала 63,5% та 44,2% випадків (p<0,05) відповідно (рис. 3.2.1, 3.2.2).

8,5%

2,1% 2,2%

E.coli
Staphylococcus

10,6%

Klebsiella
Proteus

12,8%

63,8%
Ps. аeruginosa
Enterococcus faecalis

Рис. 3.2.1. Етіологічна структура гострого пієлонефриту у дівчаток

3,8%
1,9%

5,8%
3,8%

E.coli
Staphylococcus
Klebsiella pn

5,8%
44,2%

9,7%

Proteus mirаbilis
Enterococcus faecalis
Ps. Aeruginosa

1,9%
23,1%

Streptococcus
Enterobacter
Citrobacter

Рис. 3.2.2. Етіологічна структура хронічного пієлонефриту у дівчаток
Така тенденція відзначається й іншими дослідниками - не зважаючи на те, що
головним збудником ПН є E.coli, в останні роки питома вага її в структурі
уропатогенів зменшилась до 45-50%, навпаки, відбувається збільшення ГР+ флори
[35, 39, 99, 308]. Так, стафілокок реєструвався в нашому дослідженні у 12,8%
дівчаток з ГПН та майже в два рази частіше - у 23,1% пацієнток хворих на ХПН.
Третє місце при ГПН розподіляли з однаковою частотою Klebsiella pn. та Proteus
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mirаbilis, які зустрічались в 10,6% та 8,5% випадків відповідно, а при ХПН- Proteus
mirabilis (9,7%). В поодиноких випадках у дівчаток хворих на ПН реєструвались
Enterococcus faecalis, Ps. аeruginosa.
У 56,7% усіх дівчаток з ПН було виявлено супутні захворювання статевої
системи, вірогідно частіше у пацієнток з ХПН в порівнянні з дівчатками, що мали
ГПН (69,3% та 30,0%, відповідно (p<0,01). Частково таку відмінність можна було
пояснити тим, що обстеження дівчаток з ГПН на УГІ проводилось тільки у випадках
наявності клініки вульвіту або вульвовагініту. На противагу, дівчатка, що мали
ХПН, проходили

обстеження на ІПСШ незалежно від наявності клінічних

симптомів генітальної патології, що сприяло кращій діагностиці. В структурі
збудників ІПСШ домінувала хламідофільна інфекція, яка реєструвалась в цілому у
29,2%

обстежених

хламідофільною,

на

урогенітальні

інфекції

дівчаток.

рідше

зустрічались:

мікоплазменна

В

порівнянні

інфекція

-

у

з

22,1%,

тріхомоніаз- у 11,5%, кандидоз- у 19,5% хворих. 24,8% дівчаток мали клінічні
ознаки вульвіту без визначення етіологічного фактору. Поєднання кількох інфекцій
мало місце у 7,1% пацієнток. Ймовірним шляхом потрапляння інфекції у дівчаток
раннього віку був

трансплацентарний та інтранатальний, дошкільного віку -

контактно-побутовий (через постільну білизну, предмети туалету), у 19,7% дівчат
12-18 років – статевий. Такі шляхи інфікування відповідно віку дівчаток, описані й
іншими авторами [167].
Порівнюючи питому вагу причинно значимих збудників при різному перебігу
ПН, ми отримали наступні результати (рис. 3.2.3).
50%
40%
30%

41,2%
27,4%30,2%
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Мікоплазмоз

Неспецифічне
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хронічний пієлонефрит

Рисунок 3.2.3. Супутня урогенітальна патологія у дівчаток з пієлонефритом

112
У дівчаток з ГПН переважав неспецифічний вульвіт без визначення
етіологічного фактору (41,2%), який вірогідно рідше реєструвався у пацієнток з
ХПН -21,9%, p<0,05. Навпаки, у дівчаток з ХПН в переважній більшості
реєструвався вульвіт хламідійної етіології, в 30,2% випадків - майже втричі частіше,
ніж у дівчаток з ГПН (11,8%). На другому місці серед збудників в групі пацієнток з
ХПН була мікоплазма - 20,8%, з незначним переважанням в порівнянні з
дівчатками, які мали ГПН -17,6%. З такою ж частотою в цій групі реєструвався
кандидозний вульвіт або вульвовагвніт, без вірогідної відмінності з хворими на
ХПН -17,7%. Тріхомоніаз переважав в групі дівчаток з ХПН (12,5%) і зустрічався в
поодиноких випадках у пацієнток з ГПН- 5,9% На думку Крючко та співав., саме
Chlamidia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis відіграють
провідну роль в розвитку рецидивного перебігу ІСС, які часто перебігають як мікстінфекціі з бактеріальної флорою [76].
Аналіз клінічного перебігу захворювання показав, що 20,9% дівчаток з ГПН в
поєднанні з УГІ та 23,5% - без неї, мали II ступінь активності ПН, без вірогідної
відмінності (р>0,1). У 79,1% та 76,5% пацієнток відповідно, ПН перебігав з III
ступенем активності (р>0,1). Інтоксикаційний та сечовий синдроми реєструвались в
групах у 100% як і у дівчаток з ГПН, так і без УГІ. На противагу, симптоми дизурії у
дівчаток з ГПН, що мали УГІ, реєструвались майже в 2 рази частіше, ніж в групі без
УГІ (рис. 3.2.4).
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100%100%
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ГПН без УГІ

ГПН з УГІ

Рис. 3.2.4. Особливості клінічного перебігу гострого пієлонефриту у дівчаток
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Клінічна картина ХПН з терміном захворювання більше 3 років, який
асоціювався з УГІ, мала свої особливості: у переважної більшості випадків (85,9%)
ПН мав рецидивуючий перебіг з частим рецидивами. В той же час ХПН без
сполучення з УГІ рецидивував майже в 3 рази рідше (p<0,05) (рис. 3.2.5).
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44,6%
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Рецидиви вульвіту

Рис. 3.2.5. Особливості клінічного перебігу хронічного перебігу пієлонефриту
у дівчаток
Провівши аналіз взаємозв’язку між наявністю ІПСШ та кількістю рецидивів,
ми встановили сильний прямий кореляційний зв'язок r=0,62, p<0,01). Тобто,
рецидиви ПН за умови наявності УГІ відбувались достовірно частіше.
Переважна більшість - 51,6% дівчаток з ХПН без УГІ мали

II ступінь

активності ПН, вірогідно рідше, у 12,5% пацієнток, реєструвалась III ступінь
активності і у 35,9% активність запального процесу була І ступеню.
Більшість дівчаток з ХПН та УГІ (63,8%) мали мінімальну ступінь активності
ПН, вірогідно рідше, у 11,4% зустрічалась III ступінь активності (р>0,1). ІІ ступінь
активності мали 24,8% пацієнток.
Найчастішим клінічним синдромом у дівчаток з ХПН, що мали УГІ, був
дизурічний, який реєструвався у більшості пацієнток - 91,5% (p<0,01). Сечовий
синдром також значно частіше виявлявся при ХПН з УГІ. Симптоми інтоксикації
реєструвались вірогідно рідше в цілому у дівчаток з ХПН, ніж у пацієнток з ГПН
(34,6% та 100% відповідно, p<0,01). При цьому вираженість інтоксикації у дівчаток
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з ХПН не була пов’язана з наявністю супутньої УГІ. В той же час, у 44,6% дівчаток з
ХПН на тлі УГІ відзначалось рецидивування вульвіту і вагініту.
Таким чином, серед етіологічних чинників пієлонефриту у дівчаток
переважала Е. Соli. Більшість дівчаток та дівчат з ПН, що має рецидивуючий та
хронічний перебіг, мають урогенітальні інфекції. Асоціація бактеріальної флори та
супутньої генітальної інфекції ускладнює перебіг ХПН у дівчаток, сприяє розвитку і
збереженню уродинамічних порушень, частим рецидивам і прогресуванню
хронічного запального процесу в нирках. Обстеження дівчаток з ПН на предмет
урогенітальної інфекції повинне бути обов'язковим.
3.3. Взаємозв’язок дисметаболічної нефропатії й пієлонефриту в дітей
З метою вивчення факторів ризику формування ХПН у дітей було проведено
аналіз клінічних випадків 297 дітей з ДМН, які перебували на стаціонарному
обстеженні і лікуванні у відділенні нефрології КЗ «Дніпропетровська обласна
дитяча клінічна лікарня ДОР» в 2012-2017 роках.
Для аналізу вікових і статевих особливостей формування ДМН діти були
розподілені на вікові групи: 0-3 роки - 36 дітей (11 хлопчиків, 25 дівчаток); 4-6 років
- 41 дитина (9 хлопчиків, 32 дівчинки); 7-10 років - 76 дітей (11 хлопчиків, 65
дівчаток); 11-17 років - 144 дитини (50 хлопчиків, 94 дівчинки) (табл. 3.3.1).
Таблиця 3.3.1.
Частота дисметаболічних нефропатій у дітей в залежності від віку (%).
Вікова група

0-3 роки, n=36,
4-6 років, n=41
7-10 років, n=76
11-17 років, n=144
Усього, n=297

Варіанти дисметаболічних нефропатій, %
Оксалатна

Фосфатна

Уратна

86,1
82,9
88,2
89,6
88,1

2,8
4,9
3,9
2,1
3,0

2,8
2,4
0,7
1,0

Оксалатна +
фосфатна
5,5
4,9
6,6
2,8
4,3

Оксалатна +
Уратна
2,8
4,9
1,3
4,8
3,6

Серед загальної кількості дітей з ДМН спостерігалось значне переважання
дівчаток (72,6%) у порівнянні з хлопчиками (27,4%, р <0,05) (рис.3.3.1).
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Рисунок 3.3.1. Розподіл дітей з дисметаболічними нефропатіями за віком та статтю
Це було пов’язано з тим, що в більшості випадків діти поступали до
стаціонару на етапі нашарування інфекції СВС на ДМН, коли остання виявлялась як
фонова патологія. При цьому дівчатка хворіли на ПН в 3-5 разів частіше, ніж
хлопчики. Дівчатка, які мали клініко-лабораторні ознаки вульвовагініту або ПН,
підлягали більш ретельному обстеженню і спостереженню з повторними аналізами
сечі та УЗД нирок. Досить часто ДМН у них виявлялася на догоспітальному етапі.
За результатами проведеного аналізу в структурі ДМН переважали оксалатні,
які реєструвались ізольовано у 88,1% всіх дітей, що збігається з даними інших
дослідників [23, 35, 149, 150]. Значно рідше зустрічались фосфатні та уратні ДМН,
як ізольовано, так і в сполученні з оксалатними, без вірогідної різниці в залежності
від віку (рис. 3.3.2).
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Рисунок 3.3.2. Структура дисметаболічної нефропатії в залежності від віку дітей
Звертало увагу збільшення кількості дітей з ДМН за віком. Так, в групі до 3
років таких дітей було 36 (12,2%), в той час як в групі пацієнтів 7-10 років - вже 76
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(25,7%) дітей, р‹0,05. Кількість дітей у віковій групі 11-17 років була найбільшою 144 (48,6%) випадків, (р < 0,001). Питома вага оксалатних, фосфатних та уратних
ДМН з віком у дітей істотно не змінювалась і була приблизно однаковою у всіх
вікових групах (р  0,1).
Ізольовані ДМН були виявлені тільки у 26,9% дітей, в інших випадках
реєструвалося поєднання ДМН з інфекційно-запальними захворюваннями

СВС.

Так, більш ніж дві третини дітей (68,7%) під час обстеження вже мали ПН.
Слід відзначити, що в різні вікові періоди поєднання ДМН з іншими
захворюваннями нирок відрізнялося. Так, у половини дітей раннього віку
відзначалось поєднання ДМН з ГПН, що було найчастішим в порівнянні з іншими
віковими групами (р < 0,01). Поступово з віком питома вага ГПН на тлі ДМН
зменшувалась, складаючи в групі дітей 4-6 років вже четверту частину - 24,4%, а в
групі дітей 11-16 років лише 12,5% всіх випадків. Навпаки, з віком збільшувалась
кількість хворих на ХПН, що було закономірним. Так, в групі дітей 0-3 років ХПН
реєструвався рідко і складав 13,9% випадків, в групі дітей 4-6 та 7-10 років його
частота поступово збільшувалася (39,0% та 47,4%, відповідно). У старшій групі
ХПН реєструвався більш ніж у половини 58,3% дітей (р < 0,001, в порівнянні з
групою дітей раннього віку) (рис. 3.3.3).
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Рисунок 3.3.3. Поєднання дисметаболічних нефропатій із запальними
захворюваннями сечовидільної системи
В цілому, поєднання ДМН та ХПН склало 47,5%. Поєднання ДМН з ІСС
частіше реєструвалось у дітей раннього віку (11,1%) і рідко - в інших вікових групах
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(р0,1).

Діти

з таким поєднанням,

особливо

дівчатка,

завдяки

анатомо-

фізіологічними особливостями жіночого організму та високій частоті висхідної
інфекції, розглядаються як група ризику по розвитку ПН [182, 371].
За даними проведеного аналізу, у кожної п’ятої дівчинки з ДМН реєструвався
вульвовагініт - дещо частіше у дітей раннього віку (28,0%), рідше - в старшій
шкільній групі – 16,0% (р  0,05). Наявність такого поєднання теж було
несприятливим по формуванню подальшої патології з боку СВС, що потребувало
проведення відповідних профілактичних заходів.
Як свідчать результати проведеного відкритого дослідження по вивченню
клініко-епідеміологічних характеристик СКХ в Україні, до якого ввійшли
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жителів 24 областей 41 міста віком від 15 років, Дніпропетровська область є
ендемічною по СКХ і знаходиться на другому місці після Київської, випереджаючи
Одеську, Львівську, Запорізьку, Харківську області, серед яких сечокам’яна хвороба
реєструється найчастіше [150]. Встановлено, що найчастіше СКХ реєструвалася в
районах, що багаті на поліметалічні руди, кам’яне вугілля, залізну та марганцеву
руду.
Ми дослідили розповсюдження ДМН серед дітей Дніпропетровської області у
зв’язку з місцем проживання. Виявилось, що 54,4% таких дітей постійно мешкали в
містах, а 45,6% - в сільських районах Дніпропетровської області. Серед міських
дітей з ДМН біля третини (30,3%) були мешканцями м. Дніпра. Крім того міські діти
з ДМН, як правило, мешкали в інших промислових містах області з розвинутою
тяжкою і гірнично-рудною промисловістю: Кам’янське - 11,8%, Павлоград -11,2%,
Верхньодніпровськ - 8,1%, Марганець - 6,2%, Жовті Води та Нікополь по 5%
випадків.
Серед сільських мешканців також переважали діти з Дніпропетровського
району - 25,9% випадків, дещо менша кількість дітей з ДМН були мешканцями
Новомосковського району - 10,4%. В інших районах області частота випадків ДМН
у дітей була низькою і приблизно однаковою. Отримані результати показали
необхідність проведення лікувально-профілактичних заходів, які б дозволили
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зменшити наслідки впливу екопатогенів на організм дітей, що мешкають в умовах
інтенсивної промислової зони.
Таким чином, у 47,5% дітей ДМН поєднувались з ХПН; частота

ДМН

зростала пропорційно віку дитини; найчастіше вони реєструвалися у великих
промислових центрах області, що є екологічно забрудненими. Вищеперераховане є
підставою розглядати ДМН фактором ризику інфекційно-запальних захворювань
СВС в дітей.
3.4. Загальна клінічна характеристика обстежених хворих
Нами обстежено 214 дітей 6 - 17 років (81 хлопчик, 133 дівчинки) з ХПН.
Контрольну групу склали 60 умовно здорових дітей аналогічного віку, які не мали
лабораторних та інструментальних ознак ураження СВС, а також гострої та
хронічної патології з боку інших органів і систем.
Розподіл дітей з ХПН за віком та статтю представлено в таблиці 3.4.1.
Таблиця 3.4.1
Розподіл дітей з хронічним пієлонефритом за віком та статтю
Вік

Всього дітей
Хлопчики
Дівчатка
Співвдношення
хлопчики/дівчатка

6-10 р.11 міс.
29 дн, n=63
Абс.
%
63
23
40
0,6

29,4
36,5
63,5

11 - 14 р.11 міс.
29 дн, n= 70
Абс.
%
70
24
46
0,5

32,7
34,3
65,7

15 - 17 р.11 міс.
29дн, n=81
Абс.
%
81
36
45
0,8

37,9
44,4
55,6

Всього,
n=214
Абс.
%
83
131
0,6

38,8
61,2

Всі діти були поділені на вікові групи: 6-10 років, 11-14 років, 15-18 років.
Поступово кількість хворих на ХПН з віком збільшувалась,так що в групі пацієнтів
15-18 років чисельність була максимальною. В цілому, ХПН у дівчаток реєструвався
в 1,6 рази частіше, ніж у хлопчиків (р<0,05). У всіх вікових групах переважали
дівчатка, статистично значуще в групах дітей 6-10 та 11-14 років.
Латентний перебіг ХПН мали переважна більшість пацієнтів - 67,3%, в інших
(32,7%) захворювання перебігало з рецидивами.
За стажем захворювання пацієнти були розподілені на наступні групи: до 5
років, від 5до 10 років, більше 10 років (табл. 3.4.2).
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Римунок 3.4.1. Стаж захворювання на хронічний пієлонефрит у дітей
При проведенні аналізу стажу захворювання виявлено, що більшість (45,8%)
мали стаж від 5 до 10 років, вірогідно меншою була давність від 5 до 10 років,
причому 90,9% хворих зі стажем ХПН більше 10 років належали до 3-ї групи.
Залежно від стадії ХХН пацієнти із ХПН були розподілені на 3 групи
(табл.3.4.2).
Таблиця 3.4.2
Розподіл дітей з хронічним пієлонефритом залежно від стадії хронічної хвороби
нирок
Стать
Хлопчики
Дівчатка
Співвдношення
хлопчики/дівчатка

1-а група, n=153 2-а група, n=39 3-я група, n=22
абс.
%
абс.
%
абс.
%
46
30,1
23
59,0
14
63,6
107
69,9
16
41,0
8
36,4
0,4
1,4
1,8

Всього, n =214
абс.
%
83
38,8
131
61,2

До 1-ї групи ввійшли 153 хворих з ХПН та ХХН І стадії, до 2-ї групи - 39
хворих із ХХН ІІ стадії, до 3-ї групи -22 дітей із ХХН ІІІ стадії. В 1-ій групі
статистично значуще частіше ХПН реєструвався у дівчаток (р<0,05). У 2-ій та 3-ій
групах переважали хлопчики, – відповідно в 1,4 та 1,8 рази частіше в порівнянні з
дівчатками. Тобто, не зважаючи на те, що на ХПН частіше страждали особи жіночої
статі, для чоловічої статі був характерним більш тяжкий перебіг захворювання. Крім
того, у 19,3% хлопчиків ХПН був вперше виявлений вже на ІІ-ІІІ стадіях ХХН при
проходженні медичного огляду у воєнкоматі. Відомо, що чоловіча стать традиційно
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розглядається в якості фактору ризику розвитку ХХН [133]. Статеве дозрівання є
часом більш швидкого прогресування захворювання нирок, тому підліткам з ХХН
через АСВС, слід приділяти особливу увагу [392].
Аналіз особливостей акушерського анамнезу показав, що фізіологічний
перебіг пологів спостерігався лише у 26,2% матерів дітей з ХПН, статистично
значуще рідше в порівнянні з групою контролю – 83,3%, (р<0,05). Більшість
обстежених дітей з ХПН народилися від вагітності з патологічним перебігом – 73,8%
(р<0,05) (табл 3.4.3).
Таблиця 3.4.3
Особливості акушерського анамнезу в дітей з хронічним пієлонефритом
Патологія
Токсикоз 1-ї половини вагітності
Токсикоз 2-ї половини вагітності
Загроза викидню в 1-ій половині вагітності
Загроза викидню в 2-ій половині вагітності
Анемія в 1-ій половині вагітності
Анемія в 2-ій половині вагітності
Гестоз
Прееклампсія
Вагітність на тлі ГРЗ та інших інфекцій в1-ій
половині
Вагітність на тлі ГРВІ та інших інфекцій в 2-ій
половині
Гестаційний пієлонефрит
Вагітність на тлі хронічного пієлонефриту
Вагітність на тлі іншої хронічної соматичної
патології
Шкідливі звички у вагітної
Вагітність на фоні нервової напруги
Професійні шкідливості під час вагітності
Патологічний перебіг пологів, які потребували
акушерської допомоги
Маловоддя
Передчасні пологи
Пологи в сідничному передлежанні
Стрімкі пологи
Пологи кесаревим розтином
Несприятливий перебіг попередніх вагітностей
Вегето-судинна дисфункція у матері
Вагітність на тлі артеріальної гіпертензії
Всього обтяжений акушерський анамнез

Діти з ХПН,
n=214
Абс.
%
66
30,8
51
23,8
42
19,6
35
16,6
20
9,4
42
19,6
51
23,8
33
15,4
40
18,7

Контрольна
група, n=60
Абс.
%
5
8,3
2
3,3

13

6,7

2

24
38
26

11,2
17,8
12,2

-

65
49
29
31

30,4
22,9
13,6
14,5

1
-

17
8
13
39
30
21
72
63
158

7,9
3,7
6,1
18,2
14,0
9,8
33,6
29,4
73,8

1
2
2

-

12

20,0

3,3

1,7

1,7
3,3
3,3
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Токсикоз 1-ї половини вагітності реєструвався у 30,8% матерів, вірусні
інфекції - у 18,7%. Встановлено, що ранній токсикоз, загроза переривання
вагітності, гостра респіраторно-вірусна інфекція в I триместрі частіше асоціюються
з більш важкою НДСТ [75]. У нещодавно проведеному дослідженні Крючко Т.О. та
співав. встановили, що перенесені матір'ю гострі респіраторні інфекції в ранні
терміни вагітності є предиктором ХПН [76].
Гестаційний ПН реєструвався в 11,2% матерів. Частота захворюваності на
гестаційний

ПН в Україні коливається від 5% до 15%, а в останні роки

констатується його зростання [93]. В подальшому ймовірність формування
перинатальної патології у дітей від матерів з гестаційним ПН, за даними
дослідників, у 8-9 разів вища, ніж у здорових дітей [151]. Окремі автори вважають
гестаційний ПН тератогенним чинником, який може впливати на розвиток СВС
плода. За даними попередніх досліджень, у 8,3% -10,1% дітей, матері яких під час
вагітності страждали на ПН, в подальшому також діагностується ПН [93, 151].
Вагітність на тлі ХПН в матері реєструвалась у 17,8% пацієнтів. Є дані, що в
подальшому у більшої частини цих дітей діагностуються аномалії СВС, ідентичні
материнським [93]. Проведені нещодавно дослідження Крючко Т.О. та співавт.
виявили на тлі тенденції до зменшення ролі обтяженої спадковості у дітей з ХПН
достовірне зростання значення власного обтяженого нефрологічного анамнезу, який
міг сформуватися під впливом чинників зовнішнього середовища [79].
Аналізуючи патологічні фактори, ми прийшли до висновку, що мала значення
не тільки наявність різних несприятливих чинників, а й їх поєднання та сумарний
вплив на перебіг вагітності. У переважної більшості жінок, які мали патологічний
перебіг вагітності, в 77,6% випадків реєструвалася 2 і більше чинники. Діючи
сумарно, фактори сприяли більш швидкому розвитку хронічної гіпоксії, яка
негативно впливала на формування та розвиток ниркової тканини. Наявність
спадкової обтяженості за нефрологічними захворюваннями по материнській лінії
поряд з патологічним перебігом вагітності у матері, наявністю TORCH-інфекціі є
предиктором розвитку ХПН у дитини [76].
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Доведено, що хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плода є фактором ризику
ниркового

дизембріогенезу,

який

в

подальшому

проявляється

незрілістю,

вогнищевими дисплазіями й вадами розвитку з боку СВС [49].
Перинатальний анамнез хворих на ХПН відображений у таблиці 3.4.4.
Таблиця 3.4.4.
Особливості перинатального анамнезу в дітей з хронічним пієлонефритом
Патологія
Асфіксія
В тому числі, тяжка асфіксія
ЗВУР всього
ЗВУР за гіпотрофічним типом
ЗВУР за гіпопластичним типом
ЗВУР за диспластичним пипом
Перинатальне ураження ЦНС
Затримка психомоторного розвитку
Функціональні порушення шлунково-кишкового
тракту у вигляді закрепів, нестійкого стільця
Часті зригування
Затяжна кон’югаційна жовтяниця
Штучне вигодовування
Всього обтяжений перинатальний анамнез

Діти з ХПН, n=214
Абс
41
19
79
15
26
38
66
42
91

%
19,2
8,9
36,9
7,0
12,1
17,8
30,8
19,6
42,5

48
35
129
148

22,4
16,4
60,3
69,2

Контрольна
група, n=60
Абс
%
4
3

4
9

6,7
1,7

6,7
15,0

В цілому, обтяжений перинатальний анамнез реєструвався у 69,2% хворих на
ХПН, статистично значуще частіше в порівнянні з групою контролю (р<0,05).
Асфіксія в цілому реєструвалась у 19,2% хворих на ХПН, але більше ніж у третини в
структурі всіх народжених в асфіксії, у 36,6%, вона була тяжкого ступеню та
потребувала застосування реанімаційних заходів. Перинатальне ураження ЦНС
також було діагностовано вірогідно частіше у хворих з ХПН (30,8%), ніж в групі
контролю – у 6,7 %, (р<0,05).
Ознаки затримки внутрішьоутробного розвитку у вигляді відхилення
антропометричних показників при народженні за різними типами мали 36,9% дітей,
що вказувало на дію несприятливих чинників у різні періоди вагітності. Найчастіше
реєструвався диспластичний варіант (48,1%), який свідчив про вплив патологічних
факторів з початку вагітності.
Значна кількість хворих на ХПН (71,5%) мали поєднання станів, які можна
вважати ознаками морфо-функціональної незрілості (відставання в психомоторному
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розвитку, функціональних порушень шлунково-кишкового тракту у вигляді
закрепів, нестійкого стільця, частих зригувань, затяжної кон’югаційної жовтяниці).
Аналіз характеру та частоти фенотипових проявів НДСТ показав, що у
більшості хворих на ХПН, в 83,2% випадків, були виявлені ознаки НДСТ різного
ступеня виразності (табл.3.4.5).
Таблиця 3.4.5
Характер та частота фенотипових проявів недиференційованої дисплазії
сполучної тканини в дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Діти з ХПН, n=214
Прояви
Аномалії розвитку вушних раковин
Широке перенісся
Полідактилія, арахнодактилія
Астенічна тілобудова
Сколіотична постава
Деформація грудної клітки
Гіпермобільність або дисплазія суглобів
Плоскостопість
Аномалії розвитку зубів
Високе піднебіння
Порушення зору
Аномальні хорди в порожнині лівого шлуночка
Пролапс мітрального клапана
Перетинки, перегини жовчного міхура
Пупкова або пахова грижа в анамнезі
Всього ознаки НДСТ

Абс.
76
78
12
89
69
27
56
68
30
41
85
149
93
164
63
178

%
34,6
36,5
5,6
41,6
32,2
12,6
26,2
31,8
14,0
19,2
39,7
69,6
43,5
76,6
29,4
83,2

Контрольна
група, n=60
Абс.
%
2
3,3
2
3,3
1
1,7
1
1,7
1
1,7
1
1,7
3
5,0
5
8,3
4
6,7
7
11,7
1
1,7
18
30,0

Відомо, що сама по собі НДСТ не є патологічним станом, який мав би
розглядатися як уроджена вада, це особливість розвитку дитини, проте формування
диспластикозалежної патології створює додатковий тягар у перебігу різних хвороб
дитини [96]. У структурі НДСТ переважали: астенічна статура – 41,6%, широке
перенісся – 36,5%, патології розвитку, форми та розташування вушних раковин –
34,6%, сколіоз – 32,2%, плоскостопість – 31,8%. Перегини та перетинки в жовчному
міхурі мали 76,6%. Патологія зору (міопія, астигматизм) реєструвалась у 39,7%.
Серед дітей, що мали ознаки НДСТ, таких, що мали від 5 стигм
дізембріогенезу, була переважна більшість - 85,9%. Фенотипові ознаки НДСТ у
41,1% хворих з ХПН комбінувалися з аномаліями положення нирок (підвищена
рухливість або нефроптоз), у 10,8% - з ротацією нирок.
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Мікроаномалії внутрішніх органів є фоном для розвитку інфекційно-запальної
патології з тенденцією до затяжного перебігу та хронізації [95]. Наявність 5 і більше
стигм дизембріогенезу в однієї дитини з великою вірогідністю є ознакою НДСТ, яка
здатна змінювати клінічні симптоми захворювання і є причиною формування
тяжких ускладнень ХПН [96]. У переважної більшості хворих реєструвалися
фенотипові ознаки НДСТ з боку серця. Так, у 69,6% визначались аномальні хорди в
порожнині ЛШ, у 43,5% хворих - ПМК. Аналогічну частоту ПМК I ступеня (40,9%)
виявили у дітей з ХПН інші дослідники [7].
Кожна дитина, що хворіла на ХПН, мала хоча б одне супутнє захворювання або
фоновий стан (табл. 3.4.6).
Таблиця 3.4.6
Супутня патологія в дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Діти з ХПН, n=214
Прояви
Абс.
Хронічні вогнища інфекції носоглотки в цілому
167
Хронічний тонзиліт
84
Аденоїдні вегетації /аденоїдіт
49
Хронічний фарингіт
34
Карієс
136
Гінгівіт
44
ГРВІ 3 рази на рік і більше
73
Патологія ШКТ в цілому
142
Функціональні розлади з боку ШКТ
83
Хронічна патологія шлунково-кишкового тракту
59
Анемія
43
Алергічні захворювання (поліноз, атопічний 47
дерматит, кропив’янка)
Ендокринна патологія (ожиріння, захворювання 38
щитоподібної залози)
ІПСШ
51
Глистяні інвазії
16

%
78,0
39,3
22,9
15,9
63,6
20,5
34,1
66,4
38,8
27,6
20,1
21,9
17,8
23,8
7,5

Контрольна
група, n=60
Абс.
%
9
15,0
6
10,0
3
5,0
12
20,0
5
-

8,3
-

9

15,0
-

1

1,7

У структурі супутньої патології на першому місці були захворювання
носоглотки (хронічний тонзиліт, аденоїдні вегетації, фарингіт), частота яких мала
статистично значуще переважання в порівнянні з контрольною групою (78,0%,
р<0,05). Друге місце посіли порушення з боку шлунково-кишкового тракту, які в
цілому реєструвались у 66,4% хворих. Переважали функціональні порушення з
боку шлунково-кишкового тракту (дисфункції жовчного міхура, закрепи, схильність

125
до послаблення стулу), які зустрічались у кожної третьої дитини хворої на ХПН. У
значної кількості дітей зустрічалась патологія ротової порожнини-карієс (63,6%),
який в третині випадків поєднувався з проявами гінгівіту. Дещо відрізняються дані,
отримані іншими дослідниками у дітей з ХПН: супутні захворювання ними були
зареєстровані в 68,9% випадків, а в структурі превалювали карієс зубів (74,2%),
глистяні інвазії (68,5%), захворювання гастродуоденальної зони (52,2%) [152].
Наявність і характер деяких супутніх уражень інших внутрішніх органів
(патологія

шлунково-кишкового

нейровегетативні порушення. У

тракту,

ВСД)

свідчили

про

системні

63,1 % реєструвалось поєднання супутньої

патології.
Нами окремо було проаналізовано патологічні стани з боку СВС, на тлі яких у
дітей розвинувся ХПН (табл. 3.4.7).
Таблиця 3.4.7
Патологія з боку сечовидільної системи у дітей із хронічним пієлонефритом
в залежності від стадії хронічної хвороби нирок
Супутня патологія
1
ДМН
МСР
НДСМ
Нефроптоз
Подвоєння ЧМС
Подвоєння нирки
Гіпоплазія нирки
Полікістоз
Гідронефроз
Синдром Фрейлі
Дистопія нирок
Мегауретер
Підковоподібна нирка
L-подібна нирка

Всього
n=214
Абс
%
2
3
145 67,8
59
27,6
42
19,6
36
16,8
22
10,3
12
5,6
8
3,7
15
7,0
10
4,7
13
6,1
7
3,3
5
2,3
6
4,2
3
1,4

1-а група
n=153
Абс
%
4
5
122 79,7
19
12,4
28
18,3
32
20,9
14
9,2
7
4,6
5
3,3
13
8,5
13
8,5
4
2, 6
5
3,3
-

2-а група
n=39
Абс
%
6
7
17
43,6
24
61,5
9
23,1
3
7,7
5
12,8
3
7,7
3
7,7
2
5,1
6
15,4
2
5,1
3
7,7
2
5,1

3-я група
n=22
Абс
%
8
9
6
27,3
16
72,7
5
22,7
1
4,6
3
13,6
2
9,1
4
18,2
1
4,6
2
9,1
1
4,6
1
2,6

ДМН були найпоширенішим фактором, на тлі якого розвивався ХПН. В
цілому, вони реєструвались у 67,8% дітей. ДМН переважала у дітей 1-ї групи, в тому
числі як самостійний фон, але жодного разу не була моно- фоном у хворих 2-ї і 3-ї
групи. В структурі ДМН переважала оксалатна - 71,0% (р<0,05), та без статистично
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значущої різниці між собою зустрічалась оксалатно-уратна- 11,7% та уратна- 11,0%,
та фосфатна- 6,3%.
МСР, 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). Пацієнти 2-ї та 3-ї груп мали МСР ІІ-Vступеню і всі без виключення
були після проведеної оперативної корекції МСР. Відомо, що хірургічна корекція
МСР далеко не завжди супроводжується швидким відновленням нормального
пасажу сечі і функції нирок та не завжди позбавляє хворих від повторних загострень
ПН. Повне відновлення анатомічної будови ЧМС нирки відбувається через 12
місяців і лише у хворих із II-III ступенем МСР [120]. Серед всіх пацієнтів 1-ї групи
з МСР (12,4%), який був І-ІІ ступеню, оперативне лікування, в тому числі
ендоскопічна корекція, було проведене 26,3% пацієнтів.
НДСМ діагностована у 19,6% дітей з ХПН. Переважав гіперрефлекторний тип
дисфункції (61,9% випадків, р<0,05), який реєструвався переважно у пацієнтів 2-ї та
3-ї груп, а гіпорефлекторний тип - в 1-ій групі. На сьогодні НДСМ вважаються
однією з основних причин, що сприяють розвитку обструктивної уропатії [38, 119].
Відомо, що порушення уродинаміки при гіперрефлекторній НДСМ аналогічні тим,
що спостерігають у хворих з початковими проявами МСР [119, 123].
Неповне подвоєння нирки, тобто, тільки ЧМС, виявлялось у 14,9% пацієнтів,
дещо частіше у хворих 1-ї групи без статистично значущої відмінності в групах. В
той час, як у дітей 1-ї групи ця аномалія була самостійною і досить часто
«випадковою знахідкою» під час інструментального обстеження хворих на ХПН, у
всіх пацієнтів 2-ї та 3-ї групи вона комбінувалась з МСР. Повне подвоєння
зустрічалась рідше, в 5,6% випадків, майже в два рази частіше в дітей 3-ї групи у
порівнянні з 1-ю. Згідно статистичних даних, подвоєння нирок є однією з
найпоширеніших аномалій СВС, яка зустрічається у 1 з 150 новонароджених, в 2
рази частіше у дівчаток і може поєднуватися з МСР та аномаліями статевих органів
[75, 42]. За даними попередніх досліджень, подвоєння сечоводів у дітей збільшує
ризик ниркової інфекції у 20 разів [346].
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Гіпоплазія нирки реєструвалась у 12,6%, виявлялась в основному випадково
після маніфестації ПН в дітей.
При об’єктивному обстеженні майже в половини дітей, у 49,5% пацієнтів
фізичний розвиток був середнім (табл. 3.4.8).
Таблиця 3.4.8
Фізичний розвиток дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Діти з ХПН, n=214
Абс.

%

Контрольна
група, n=60
Абс.
%

106
40
38
21
9
46

49,5
18,7
17,8
9,8
4,2
21,5

38
5
6
2
9

Фізичний розвиток
Середній
Нище середнього
Низький
Вище середнього
Високий
Надмірна маса тіла

63,3
8,3
10,0
3,3
15,0

Вище середнього та високий фізичний розвиток мали 14,0% хворих на ХПН,
та майже в 2 рази частіше- нижче середнього та низький - 36,5%. За даними
досліджень, відставання у зрості реєструвалось переважно в термінальних стадіях
ХХН, так що тільки 50% мали нормальні показники у дорослому віці [246]. У
пацієнтів з вродженими АСВС та порушеннями обміну речовин кінцевий показник
росту був нижчим, ніж у пацієнтів з первинними захворюваннями нирок [246]. У
нещодавно проведеному дослідженні 799 дітей з ХХН з середньою ШКФ 49,9
мл/хв/1,73м2 виявили, що у зрості переважно відставали дівчатка, котрі мають
негломерулярні причини ХХН, а 46% дітей з гломерулярними причинами ХХН мали
надлишкову вагу або ожиріння [345]. Надмірна маса тіла зареєстрована в нашому
дослідженні у 21,5% дітей із ХПН (р>0,05).
Під час загальноклінічного обстеження ми звертали увагу як на симптоми,
пов’язані з ХПН, так і на порушення з боку інших органів і систем. З огляду на те,
що основна група обстежених була представлена хворими на ХПН у періоді клініколабораторної ремісії, клінічні та лабораторні прояви на момент госпіталізації були
малосимптомними або відсутніми. Клінічна симптоматика на початку виявлення
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захворювання

у

обстежених

хворих

Малосимптомний перебіг
Запаморочення
Головний біль
Слабкість, стомлюваність
Диспептичний синдром
Дизурічний синдром
Больовий абдомінальний синдром
Больовий синдром (поперекова…

представлена

на

рисунку

3.4.2.

22,9%
8,4%
54,2%
23,8%
29,9%
47,2%
21,5%
42,5%

Рисунок 3.4.2. Маніфестація захворювання в дітей з хронічним пієлонефритом
У більшості випадків спостерігався інтоксикаційний синдром різного ступеня
тяжкості на тлі якого найчастіше виявлялися: больовий синдром – (64,0%),
дизурічний синдром (47,2 %), диспептичний синдром – (29,9%). У 22,9 % хворих
було констатовано малосимптомний перебіг ХПН.
Дизурічний синдром мали близько половини пацієнтів -47,2%, диспептичний29,9%. Слабкість, стомлюваність реєструвалась у 23,8%, головний біль- у 54,2%.
Такі симптоми, як головний біль, слабкість, стомлюваність могли бути пов’язані як
з хронічною інтоксикацією внаслідок ХПН, так і бути проявами порушень
нейроендокеринної регуляції, вегетативного дисбалансу.
Диспептичний синдром, який зустрічався у 29,9%, також можна пояснити не
тільки розладами з боку ШКТ, а й також хронічною інтоксикацією внаслідок ХХН.
Таким чином, аналіз етіологічної структури ПН, сучасного перебігу ПН у
дівчаток, взаємозв'язку ПН з ДМН, клінічного перебігу ХПН виявив ряд
особливостей, які потребують урахування при визначенні факторів ризику ХПН.
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РОЗДІЛ
4.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ОСОБЛИВОСТІ
СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ХРОНІЧНОГО
ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ
4.1. Ультразвукова щільність нирок у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Ультрасонографічний метод діагностики патологічного ураження нирки та
морфологічного стану її структур є найбільш доступним і поширеним у світовій
клінічній практиці [40, 189, 310, 400]. Він є першим діагностичним методом при
ІСС у дітей, і за його

результатами можна вирішувати питання необхідності

застосування інших методів візуалізації. Це неінвазивний, високоінформативний,
доступний метод для оцінки стану нирок і сечових шляхів, особливо при
використанні сучасних апаратів експертного класу, що мають високу дозволюючу
здатність. Метод не залежить від функціонального стану нирок і може бути
використаний у дітей будь-якого віку [40].
Фактично ж, при стандартному УЗД нирок можна зробити висновок тільки про
наявність дифузних або вогнищевих змін паренхіми, солідному або рідинному
характері останніх, а також про наявність додаткових утворень в ЧМС, її дилатації
або запаленні [400]. Ультрасонографія допомагає здійснювати діагностику більшості
захворювань нирок, що супроводжуються макроструктурними морфологічними
змінами, при цьому оцінюється ехогенність (ультразвукова щільність(УЩ))
паренхіми нирки для визначення структурних змін, які включають дифузні зміни
ультразвукової щільності, а також наявність вогнищевих утворень.
Ультразвукова локація нирок у більшості спостережень дозволяє не тільки
визначити розміри та аномалії макроскопічної будови органа або ознаки уростазу,
але й вивчити стан паренхіми та мискової системи. Останнім часом було виявлено,
поздовжній діаметром нирок, товщина кортикального шару та функція нирок мають
тісну кореляцію [310].
Прийнято, що УЩ відображає ступінь морфологічного ураження нирок
(склероз, фіброз, клітинна інфільтрація, атрофія канальців). При цьому виділяють
два варіанти змін ехоструктури паренхіми нирки: 1) підвищується ультразвукова
щільність

коркової

речовини

нирки

при

збереженні

кортико-медулярного
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диференціювання

(зустрічається

при

гломерулонефритах,

васкулітах,

інтерстиціальних нефритах, нефросклерозі, гострому канальцевому некрозі); 2)
патологічний процес має поширений характер, і межа між корковим шаром і
пірамідками зникає, тобто ультразвукова щільність вирівнюється. Такий варіант
зустрічається при полікістозі, хронічному гломерулонефриті, ГПН та ХПН [36, 344].
Однак визначення наявності та ступеня вираженості патологічних змін (запалення,
фіброз, нефросклероз) з боку ниркових структур за технічних обставин часто
затруднено. Склеротичні ж процеси важливо діагностувати на ранній стадії їх
розвитку, що нерідко є важким завданням [97].
На теперішній час загальноприйнятим в ультрасонографії є визначення УЩ
паренхіми коркової речовини нирки та оцінка ступеня її збільшення або зниження
шляхом візуального порівняння з ехогенністю паренхіми печінки або селезінки,
тобто іншого паренхіматозного органа [36]. Проте така візуальна оцінка зображення
є одним із спірних моментів в ультрасонографії, оскільки за еталон приймається УЩ
іншого органа, тобто візуалізація й оцінка УЩ нирки при такому підході є
суб’єктивною і багато в чому визначається досвідом і кваліфікацією лікарясонолога, технічним рівнем ультразвукового обладнання, а також чинниками, які
пов’язані з особливостями конституції пацієнта. У зв’язку з цим виникає проблема
морфометричної стандартизації УЗД нирки, оскільки для порівняння результатів усі
морфометричні дослідження повинні бути стандартизовані [237, 269]. При цьому
кількісні ультрасонологічні критерії, що характеризують запальні зміни в нирках та
їх наслідки, особливо в клінічно стертих і низькоманіфестних випадках у дітей,
відсутні.

Винятком

може

бути

лише

метод

прижиттєвого

цитологічного

дослідження біоптатів нирки, використання якого в педіатрії у є досить обмеженим.
У зв’язку з недостатньою вивченістю обговорюваного питання під час
дослідження визначалися кількісні нормативні показники УЩ нирки у здорових
дітей для наступної верифікації відхилень і змін у пацієнтів із ХПН та ХХН.
Дослідження проводилося поетапно. На першому етапі для розробки
нормативних показників були обстежені 90 умовно здорових дітей віком від 1 до 16
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років. Для визначення показників УЩ нирки при її запаленні були обстежені 40
дітей, хворих на ПН (18 хворих на ГПН, 22 -хворих на ХПН).
За результатами комп’ютерного опрацьовування ультразвукових сканограм
нирок 90 здорових пацієнтів нами були визначені вікові діапазони УЩ нирки та її
структур у здорових дітей віком 1–17 років, які в подальшому використовувалися як
нормативи коефіцієнтів їх УЩ (табл. 4.1.1).
Таблиця 4.1.1.
Вікові діапазони ультразвукової щільності нирок та їх структур у здорових дітей
Ділянка вимірів КУЩ нирки
Коркова речовина нирки
Капсула нирки
Мозкова речовина нирки
Канальці нирки
Миска нирки

УЩ
(ум. од.)
M±m
Ϭ
M±m
Ϭ
M±m
Ϭ
M±m
Ϭ
M±m
Ϭ

1-6
0,68±0,03
0,08
0,34±0,01
0,04
0,68±0,03
0,08
0,78±0,006
0,02
0,07±0,001
0,004

Вікова група, роки
7-11
12-17
0,64±0,03
0,52±0,03
0,08
0,08
0,39±0,01
0,43±0,02
0,03
0,05
0,64±0,03
0,28±0,01
0,08
0,03
0, 86±0,006
0,87±0,006
0,02
0,02
0,04±0,002
0,04±0,002
0,005
0,005

Аналіз вікових особливостей УЩ нирки показав, що у здорових дітей після 6річного віку спостерігалась тенденція до зниження УЩ капсули і миски нирки, що
супроводжувалося вірогідним підвищенням УЩ корково-мозкової речовини
(p<0,05) та незначним її підвищенням із боку канальців нирки у віці від 6 до 12 років
(p>0,05). У здорових дітей старше 12 років УЩ останніх структур суттєво не
змінювалась.
Для порівняння були проведені ультрасонографічні дослідження нирок 40
дітей віком від 1 до 16 років, що хворіли на ГПН та ХПН.
Аналіз середніх показників КУЩ окремих структур нирки у дітей із ПН
порівняно зі здоровими дітьми показав відмінності й достатню інформаційну
цінність розроблених нормативів Так, капсула нирки при ГПН та ХПН за
відсутності суттєвої різниці між групами мала вірогідне помірне підвищення КУЩ
порівняно зі здоровими дітьми в середньому на 13%, хоча при ХПН це підвищення
було більш значним (табл. 4.1.2).
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Таблиця 4.1.2
Середні показники коефіцієнта ультразвукової щільності у дітей, хворих
на пієлонефрит
Ділянка вимірів КУЩ нирки

Капсула нирки
Коркова речовина нирки
Мозкова речовина нирки
Канальці нирки
Миска нирки

Коефіцієнт УЩ (ум. од.)
Гострий ПН, n=18

Хронічний ПН, n=22

0,70±0,15*
0,31±0,02*
0,18±0,01*
0,80±0,02*
0,081±0,002*

0,77±0,16*
0,260±0,004*
0,24±0,05
0,78±0,05*
0,067±0,004*

Контрольна
група, n=90
0,61±0,03
0,39±0,01
0,25±0,01
0,84±0,01
0,050±0,002

Примітка: вірогідність відмінності з контрольною групою: *-p < 0,05
З боку коркової речовини нирки при ГПН і ХПН порівняно зі здоровими було
відзначено вірогідне помірне зниження КУЩ у середньому на 20,1 і 24,6%,
відповідно. При ГПН зниження КУЩ коркової речовини нирки реєструвалось
вірогідно частіше, ніж при хронічному ПН (86,4 і 50% випадків, p<0,01).
УЩ мозкової речовини нирки при ХПН у більшості випадків (68,2 %) не
відрізнялась від норми, а при ГПН у середньому по групі реєструвалось вірогідне
помірне зниження КУЩ у середньому на 21 % нижче за норму в 61,1 % випадків.
УЩ канальців нирки як при ГПН, так і при ХПН була в середньому вірогідно
нижчою порівняно з нормою. Таке зниження, хоча й незначне (6,7–6,8% від норми),
виявлялось у більшості обстежених хворих на ПН (72,2 і 81,8% випадків
відповідно). З боку миски нирки при ГПН у всіх хворих реєструвалось вірогідне
різке підвищення КУЩ у середньому на 57,2% у групі. При ХПН УЩ миски нирки
була помірно підвищена в середньому на 32,7% порівняно з нормою, також у
більшості хворих - 86,4% випадків.
Таким чином, проведені дослідження дозволили визначити вікові тенденції
змін ультразвукової щільності нирки у здорових дітей і виявили високу чутливість
(від 82 до 90 %) показників КУЩ для діагностики ГПН і ХПН у дітей, при цьому
специфічність показників КУЩ коливалась в межах від 56 до 62%.
Наступним етапом було дослідження 62 практично здорових дітей. Аналіз
вікових особливостей УЩ нирки у здорових дітей показав, що після 12-річного віку
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вірогідно зростає УЩ коркової та мозкової речовини нирки (табл.4.1.3.), знижується
УЩ капсули нирки та залишається незмінною на рівні канальців й миски нирки.
Таблиця 4.1.3.
Статистичні характеристики ультразвукової щільності основних структур
нирки у дітей групи контролю, (M±σ)
Ультразвукова щільність
(ум.од.)
Капсула нирки
Коркова речовина нирки
Мозкова речовина нирки
Канальці нирки
Миска нирки

Вікові групи
6-11 років (n=32)
12-17 років (n=30)
0,64±0,08
0,52±0,08
0,39±0,03
0,43±0,05
0,26±0,03
0,28±0,03
0,86±0,02
0,87±0,02
0,04±0,005
0,04±0,005

p
<0,001
0,0003
0,0110
0,0538
1,000

У залежності від статі вірогідних відмінностей між показниками УЩ різних
ниркових структур не було знайдено (усі р˃0,05). Порівнюючи відповідні параметри
лівої і правої нирки в дітей групи контролю, статистично значущої різниці також
не визначено (усі р˃0,05).
На другому етапі дослідження дітей віком було відібрано 66 пацієнтів віком
від 6 до 17 років із ХПН та ХХН. Діти, що мали вроджені АСВС, котрі мають
суттєві

зміни

морфометричних параметрів (гідронефроз, полікістоз нирок,

зморщення нирок, тощо) в цей етап дослідження не включалися. Залежно від стану
реальних функцій, діти були розподілені на групи: 1-а група (n=29) діти з ХХН І
стадії, 2-а група (n=20) – пацієнти з ХХН ІІ стадії; 3-я група (n=17) - хворі на ХПН
із

ХХН ІІІ стадії. Ураховуючи наявність вірогідних вікових відмінностей

показників УЩ ниркових структур, для порівняння з відповідними нормативними
параметрами використовували Z-оцінки. 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=

43,117, р=0,0000, Нмозкова

р=0,0000, Нмиска

нирки=24,12,

нирки=32,458,

речовина нирки=48,937,

р=0,0012, Нкоркова

р=0,000, Нканальці

речовина

нирки=64,311,

р=0,003). Це дає право стверджувати про наявність

статистично значущої різниці між відповідними показниками різних груп хворих, а
також доводить, що рівень параметрів, які досліджувалися, залежить від
приналежності пацієнта до тієї чи іншої групи, тобто від стану ренальних функцій
(табл.4.2.4).
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Таблиця 4.2.4
Статистичні характеристики Z-оцінок показників ультразвукової щільності
ниркових структур у дітей з хронічним пієлонефритом та ХХН І-ІІІ стадій
Ультразвукова
щільність,
ум.од.
Капсула нирки

Стат.
показник

Me
Lq
Uq
Коркова речовина нирки Me
Lq
Uq
Мозкова речовина нирки Me
Lq
Uq
Канальці нирки
Me
Lq
Uq
Миска нирки
Me
Lq
Uq

Групи пацієнтів
1 група
2 група
3 група
(n=29)
(n=20)
(n=17)
1,05
2,77*
3,71*
0,11
2,14
3,17
1,27
3,32
5,12
1,29
2,86*
5,62*
0,46
2,29
3,94
1,45
4,43
5,12
2,67*
3,97*
6,45*
2,49
3,68
6,08
4,11
6,12
7,74
0,92
2,78*
5,45*
0,64
2,17
4,22
1,54
3,54
5,82
2,73*
3,86*
6,23*
2,56
3,01
5,67
4,12
7,11
8,01

р
р1-2=0,0354
р1-3=0,0004
р2-3=0,0034
р1-2=0,0128
р1-3=0,0002
р2-3=0,0237
р1-2=0,0412
р1-3=0,0001
р2-3=0,0238
р1-2=0,0001
р1-3=0,0000
р2-3=0,0000
р1-2=0,0428
р1-3=0,0000
р2-3=0,0583

Примітка. *- р<0,05 при порівнянні з відповідними показниками контрольної групи.
Це підтверджує стадійний характер розвитку структурних змін в нирці при
ХХН як в морфологічному, так і в морфометричному плані [117 ].
УЩ на рівні ниркових структур, що вивчалися, під час прогресування ХХН
від стадії до стадії вірогідно зростає так, що найвищі показники цього
сонографічного параметру було зафіксовано у дітей 3-ї групи. Така динаміка
підтверджує морфологічний прояв порушення нормальної послідовності розвитку
репаративних процесів: проліферація - диференціювання. В той час, як у ІІ стадії
ХХН ще реєструються ознаки компенсаторно-пристосувальних процесів, то вже
починаючи з ІІІ стадії ХХН морфологічні зміни свідчать про порушення процесу
диференціювання клітин і початок розвитку незворотніх склеротичних змін [117.].
При проведенні морфологічних досліджень ниркової тканини у пацієнтів з
ХХН було встановлено, що починаючи з ІІ-ї стадії ХХН, відбуваються зміни в
епітеліоцитах, які свідчать про зникнення в них фенотипових ознак епітеліальної
тканини [117]. Однією з теорій, що пояснюють розвиток тубулоінтерстиціальних
змін при ХХН, є теорія епітеліально-мезенхімальної трансформації клітин.
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Вважається, що епітеліоцити втрачають своє епітеліальне диференціювання і
починають

експресувати

мезенхімальні

фактори,

які

сприяють

розвитку

склеротичних змін [117]. При цьому виділяють три морфологічні стадії
нефросклерозу: I стадія -поодиноких змін у вигляді дисплазії ниркової тканини і
витончення паренхіми;

II стадія- помірних змін, у вигляді дисплазії ниркової

тканини і лімфо-гистиоцитарної інфільтрації паренхіми нирок; III стадія виражених змін, коли відбувається склероз клубочків і канальців [97].
Оскільки УЩ мозкової речовини збільшувалася більш значно в порівнянні з
корковою, отримували не тільки збільшення УЩ ниркової паренхіми, а й
«розмитість» границі між ними.
Такі зміни пояснюють відомості про те, що при ХПН ознаки деструкції
ниркової тканини виявляються не тільки безпосередньо у вогнищі інфекційного
запалення, але і в прилеглих зонах. На активізацію загибелі клітин кортикального
шару нирки при ХПН вказують результати морфологічних досліджень відзначається активізація загибелі клітин кортикального шару нирки на тлі
уповільнення зростання органу [152].
Під час прогресування ХХН УЩ канальців нирки починаючи з ІІ стадії,
збільшувалася до вірогідної різниці показників у порівнянні із ХХН І та ІІІ стадіями.
Таку динаміку пояснюють проведені морфологічні дослідження, які показали, що
вже в ІІ стадії ХХН в канальцях нирок розвиваються компенсаторно-пристосувальні
процеси у вигляді вираженого збільшення розмірів епітеліоцитів в 1,5 рази,
проліферації епітелію канальців та зменшення їх діаметру [117].
До морфологічних ознак ранніх стадій ХХН можна віднести: зменшення
діаметра проксимальних і дистальних звивистих канальців, появу вогнищевої
лімфогістіоцитарної інфільтрації, а також розростання сполучної тканини в
інтерстиціальній зоні [99, 117]. Морфологічні прояви, що розвиваються на після ІІ-ї
стадії, найбільш яскраво демонструють провідну роль змін тубулоінтерстиціальної
зони в механізмі розвитку ХХН. Так, якщо розмір клубочків в 5-й стадії в порівнянні
з 1-й зменшувався в середньому в 2,7-3,1 рази, то діаметр канальців - в 5 разів. Слід
зазначити, що статистично значуще зменшення розмірів клубочків реєструється
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лише з 3-ї стадії, коли в нирці починають розвиватися незворотні процеси. [117]. Під
час прогресування відбувається інфільтрація клубочків з боку оточуючої
інтерстиціальної тканини, перигломерулярний фіброз

[99]. Вищевикладене

дозволяє припустити, що підвищення УЩ основних структур нирки під час
прогресування ХХН у дітей із ХПН є відображенням інфільтративної та
склеротичної стадії розвитку пієлонефриту [99].
На наступному етапі аналізу було проаналізовано кореляційні зв’язки значень
УЩ різних ниркових структур та основних параметрів перебігу ХХН. УЩ на рівні
капсули нирки мала позитивні кореляції з показником ДАТ (r=+0,57, p=0,0427), УЩ
коркової речовини – з RI (r=+0,61, p=0,0254), УЩ чашково-мискової системи - з
тривалістю захворювання (r=+0,59, p=0,0401). УЩ на рівні канальців

мала

негативний кореляційний зв’язок із рівнем ШКФ (r=-0,66, p=0,0236).
Подальший аналіз з’ясував, що у пацієнтів, що мали безперервнорецидивуючий перебіг ХПН УЩ чашково-мискової системи була вірогідно вищою,
ніж у дітей із іншими варіантами перебігами ПН. Вірогідна відмінність
ультразвукової щільності дозволила визначити сильний зв’язок між якісним
показником, тобто наявністю безперервно-рецидивуючого перебігу ХПН, та
кількісним – рівнем УЩ чашково-мискової системи - rbs=0,72, p<0,01.
Таким чином, проведені дослідження дозволили визначити вікові тенденції
змін ультразвукової щільності нирки у здорових дітей і 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 при ХПН в дітей при умовах об’єктивізації цього процесу за
допомогою комп’ютерної обробки ультразвукових сканограм дає додаткову
діагностичну інформацію щодо наявності і ступеню тяжкості запального процесу в
нирках.
4.2. Стан ренальної гемодинаміки в дітей, хворих на хронічний
пієлонефрит
Визначення

особливостей

ренальної

гемодинаміки

та

встановлення

допплерографічних паттернів у пацієнтів із ХПН проходило в декілька етапів:
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спочатку було обстежено 94 пацієнти з ХХН І –ІІІ стадій віком від 6 до 18 років (42
хлопчики і 52 дівчинки). У залежності від стадії ХХН хворих розподілено на групи:
1-а група -40 хворих на ХПН з ХХН І стадії, 2-а група -35 пацієнтів з ХПН та ХХН II
стадії, 3-я група - 19 дітей з ХПН та ХХН III стадії.
Результати

дослідження

кровотоку

в

магістральній

нирковій

артерії

представлено у вигляді статистичних характеристик Z-оцінок (мір відхилень від
середнього арифметичного значення нормативного показника для цієї вікової групи,
що виражається в одиницях стандартного відхилення цього ж ряду в (табл. 4.2.1.)
Таблиця 4.2.1
Статистичні
показників

характеристики
на

магістральній

Z-оцінок
нирковій

основних допплерографічних

артерії

в

дітей

з

хронічним

пієлонефритом та ХХН І-ІІІ стадії, (Me(Lq;Uq))
Показники

Групи обстежених

Vmax

1-а група
(n=40)
2,16 (0,12; 4,21)*

2-а група
(n=35)
2,05 (0,63; 3,74)

3-я група
(n=19)
0,49 (-1,06; 1,26)*

Vmin

1,74 (2,12; 1,39)*

1,49 (0,82; 1,69)

-1,68 (-1,17; -2,74)*

PI

1,22 (1,09; 1,41)

2,14 (0,59; 4,58)*

0,16 (-0,79; 1,11)

RI

1,19 (0,97; 1,35)

1,83 ( 0,78; 2,21)*

1,05 (0,72; 2,01)

S/D

3,13 ( 0,55; 4,63)*

2,36 ( 2,21; 3,36 )*

1,01 ( 0,06; 1,51)

Примітка. * -вірогідність різниці з контрольною групою
Ренальна гемодинаміка в пацієнтів 1-ї групи, при порівнянні з нормативними
показниками, характеризувалася, в цілому, статистично значущим збільшенням
систоло-діастолічного співвідношення S/D та швидкісних показників Vmax і V min.
Відомо, що лінійні показники швидкості кровотоку (систолічна і діастолічна) в
режимі

допплерографії

є

найбільш

важливими

характеристиками

внутрішньониркової гемодинаміки, бо дозволяють побічно судити про стан і
величину периферичного судинного опору [50]. У хворих 2-ї групи було
зафіксовано «псевдонормалізацію» рівня Vmin при стало вірогідно високих S/D, PI,
RI та Vmax. Ренальний гемодинамічний паттерн хворих 3-ї групи в цілому
відзначався

погіршенням

швидкісних

показників

у

вигляді

паралельного
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статистично значущого зниження Vmax і Vmin, відповідної нормалізації S/D при
початку падіння рівнів показників PI та RI.
Суттєвий рівень різнорідності гемодинамічних показників у групах хворих із
ХПН та ХХН І-ІІІ стадій підтвердив необхідність проведення поглибленого
внутрішньо- й міжгрупового аналізу гемодинамічних порушень у обстежених. Були
відокремлені основні паттерни ренального
порушення ренальної гемодинаміки у

кровообігу. Частота різних типів

дітей із ХПН та ХХН І-ІІІ стадій

представлена в таблиці 4.2.2.
Таблиця 4.2.2
Частота різних типів порушення ренальної гемодинаміки у дітей із хронічним
пієлонефритом та ХХН І-ІІІ стадій
Типи ниркової гемодинаміки

Нормальний
Початкових змін
Вазоконстрикторний
Виснаження компенсації
Прогресування

Групи обстежених
1-а група
(n=40)
17,5% (7)
75,0% (30)
7,5% (3)

2-а група
(n=35)
2,9% (1)
37,1% (13)
54,3% (19)
5,7% (2)

3-я група
(n=19)
5,3% (1)
10,5% (2)
31,6% (6)
52,6% (10)

17,5% пацієнтів 1-ї групи та лише один пацієнт 2-ї групи мали показники
ренальної гемодинаміки, Z-оцінки яких були в межах нормативних. Стаж
захворювання у цих хворих був незначним і складав не більше 3 років.
Переважна більшость пацієнтів 1-ї групи (75,0%, р<0,001) та 37,1% пацієнтів
2-ї групи мали вірогідно більші в порівнянні з групою контролю, швидкісні
показники Vmax та Vmin, які поєднувались з початковими змінами індексів RI та PI
в бік підвищення без статистично значущого їх збільшення.
Перший тип порушення ренальної гемодинаміки, який ще називають типом
початкових змін, вочевидь, відображав включення компенсаторних механізмів,
спрямованих на збереження достатньої фільтрації та запобігання зростання
внутрішньоклубочкового тиску [105]. Така динаміка

показників свідчила про

розвиток мікроциркуляторних розладів, котрі з'являються ще до значних порушень
ниркової гемодинаміки, та приєднуються згодом [52].

140
У 7,5% хворих 1-ї групи, 54,3% хворих 2-ї групи та 10,5% хворих 3-ї групи
було зафіксовано вірогідно високі індекси S/D, RI та PI. Підвищення показників
індексів RІ і РІ, зазвичай, є характерним для вазоспастичних реакцій при запальних і
склеротичних процесах в периваскулярних тканинах нирки [50]. Така картина
ниркового гемодинамічного паттерну узгоджується з ефектом міогенної регуляції
Остроумова-Бейліса, який пов'язаний зі зміною стану гладких м'язів судин в
залежності від ступеня їх розтягування. Згідно цього феномену, підвищення
внутрішньосудинного тиску веде до розтягування гладких м'язів судин, котрий в
свою чергу ініціює їх скоротливу реакцію і викликає зменшення діаметра судин. В
результаті відбувається збільшення опору потоку крові і збереження таким чином
ниркового кровотоку незмінним. Швидкісні ж показники у цих хворих набували
різнонаправлених змін: Vmax була статистично значуще більшою за норму, а Vmin
набувала псевдонормальних значень. Зміни в артеріальному руслі спастичного і
продуктивно запального характеру викликають зменшення артеріального притоку в
нирку,

що,

в

свою

чергу,

сприяє

фіксації

інфекції

в

нирці,

розвитку

тубулоінтерстиціального запалення, склерозу і зморщуванню паренхіми неминуче
призводить до формування гломерулосклерозу [4]. Проведене дослідження у
дорослих пацієнтів з АГ виявило, що збільшення RI на кожне стандартне відхилення
дає на 47% вищі шанси на наявність ГЛШ і на 70% вищі шанси на наявність
альбумінурії [216].
Ренальний гемодинамічний паттерн у 31,6% хворих 3-ї групи та у 5,7% -2-ї
групи відзначався переважно погіршенням швидкісних показників у вигляді
паралельного статистично значущого зниження Vmin, відповідної нормалізації S/D
при тенденції до зниження рівнів PI та RI. Зниження швидкісних показників
характеризує

виснаження

компенсаторних

механізмів,

декомпенсацію

гемодинамічної регуляціїй і, як наслідок, виникнення гіпоксії та ішемії структур
ниркової тканини [4].
Оскільки

зміна

індексів

опору

відбувається

залежно

від

сутності

патологічного процесу, котрий впливає на зміни кровотоку в ниркових судинах,
зниження величини показників PI, RI в даному випадку можна пояснити початком
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розвитку артеріовенозного шунтування при виснаженні міогенного механізму
регуляції внутрішньониркової гемодинаміки або виникненням декомпенсованої
периферичної вазодилатації. Підключення цього механізму супроводжується
зниженням гідростатичного тиску в клубочках та судинах, ішемією клубочка і
посиленням його склерозування [50]. Така динаміка показників свідчила про
початок

дезадаптивної

гемодинамічної

реакції

ниркового

кровотоку

та

узгоджувалась з даними про те, що у генезі нефросклерозу основна роль належить
гіпоксії її паренхіми, обумовленої зміною ниркового кровообігу, а розвиток
склеротичних змін в нирках, в свою чергу, супроводжується закономірним
залученням інтраренальних судин в результаті патологічного процесу, формуючи
таким чином «порочне коло» [4].
Більше половини хворих 3-їгрупи (52,6%) мали статистично значуще
зниження

швидкісних

показників

кровотоку

в

нирці

(Vmax,

Vmin),

псевдонормалізацію S/D та індексів PI й RI. Цей варіант був найбільш патологічним
для даного контингенту пацієнтів. Відомо, що існує тісний зв'язок між такими
змінами внутрішньониркового судинного опору й прогресуючим зниженням функції
нирок [50]. З цього етапу патологія вступає в якісно нову швидко прогресуючу
незворотну стадію [105]. На сьогодні висунута гіпотеза гемодинамічних механізмів
прогресування ХХН у хворих на ХПН, центральне місце серед яких займають
гіперперфузія нирок та гіперфільтрація [4].
Таким чином, хворі на ХПН мали різні типи динаміки показників ренальної
доппелерометрії, які свідчили про поступове зниження адаптаційних механізмів в 1й групі, та прогресування механізмів декомпенсації в 3-ій групі.
Наступним етапом УЗДГ -дослідження було відокремлення пацієнтів, що мали
патологічні зміни ниркової гемодинаміки, та проведення поглибленого аналізу
ренодопплерографічних характеристик на рівні магістральної, сегментарної й
інтерлобарної артерій (табл. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5)
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Таблиця 4.2.3
Порівняльна характеристика УЗДГ - показників ниркової гемодинаміки
у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит на рівні магістральної ниркової
артерії
Показники
Vmax, м/с
Vmin, м/с
TAMX, м/с
PI, ум.од
IR, ум.од
S/D, ум.од

Контрольна група,
n=30
1,150,11
0,370,03
0,570,09
1,220,05
0,680,08
2,760,11

ХПН,
n=42
0,850,11
0,270,04
0,470,07
1,010,09
0,600,04
2,660,11

р
р=0,048
р=0,029
р=0,158
р=0,045
р=0,374
р=0,522

Примітка: : р-вірогідність порівняно з контрольною групою
Таблиця 4.2.4
Порівняльна характеристика УЗДГ - показників ниркової гемодинаміки у
дітей, хворих на хронічний пієлонефрит на рівні сегментарної артерії
Показники
Vmax, м/с
Vmin, м/с
TAMX, м/с
PI, ум.од
IR, ум.од
S/D, ум.од

Контрольна група,
n=30
0,620,09
0,230,04
0,340,08
1,160,07
0,680,03
2,520,10

ХПН,
n=42
0,560,11
0,200,03
0,310,06
0,960,06
0,580,02
2,290,05

р
р= 0,674
р=0,550
р=0,765
р=0,034
р=0,007
р=0,043

Примітка: р-вірогідність порівняно з контрольною групою
Таблиця 4.2.5
Порівняльна характеристика УЗДГ - показників ниркової гемодинаміки у
дітей, хворих на хронічний пієлонефрит на рівні інтерлобарної артерії
Показники
Vmax, м/с
Vmin, м/с
TAMX, м/с
PI, ум.од
IR, ум.од
S/D, ум.од

Контрольна група,
n=30
0,250,04
0,160,01
0,140,02
1,020,06
0,580,03
2,560,18

ХПН,
n=42
0,210,03
0,160,02
0,150,01
0,940,11
0,560,11
2,460,11

р
р=0,427
р=1,000
р=0, 656
р=0,526
р=0,861
р=0,637

Порушення гемодинаміки у дітей основної групи на рівні магістральної
ниркової артерії проявлялись в достовірному зниженні, в порівнянні з контрольною

143
групою, швидкісних показників Vmax (0,85 ± 0,11 р=0,048),

Vmin (0,27±0,04,

р=0,029), а також у зниженні PI (1,010,09, р=0,045).
У 57,1% дітей відзначалося зниження PI на рівні магістральної та сегментарної
артерій, що мало достовірну відмінність у порівнянні з контрольною групою
(р<0,05). Середня швидкість кровотоку за часом мала тенденцію до зменшення на
рівні магістральної та сегментарної артерій.
Оцінюючи стан кровотоку на рівні сегментарної ниркової артерії, виявлено
статистично достовірні відмінності у зниженні індексів периферичного опору у
хворих на ХПН. У 40,5% випадків хворих на ХПН відзначалося зниження S/D
менше 2,5 умовних одиниць, що свідчило про зниження судинного тонусу.
При

допплерографічному

дослідженні

ниркового

кровотоку

на

рівні

інтерлобарної ниркової артерії статистично достовірних відмінностей в показниках
ниркового кровотоку у дітей, хворих на ХПН у порівнянні з групою контролю не
відзначалось.
При аналізі середніх показників ниркового кровотоку було виявлено їх
особливості в залежності від тривалості захворювання на ХПН: до 3 років, до 5
років, понад 5 років (рисунок 4.2.1).
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Рис.4.2.1. Середні допплерографічні показники ниркового кровотоку на рівні
магістральної артерії у дітей з хронічним пієлонефритом в залежності від тривалості
захворювання.

144
На рівні магістральної ниркової артерії параметри ниркового кровотоку в
дітей, хворих на ХПН, характеризувалися достовірним зниженням значень RI (<0,6
ум. од.), PI (<1,2 ум. од.) у 54,8% дітей і показника S/D (< 2,5 ум. од.) - у 42,5%
дітей. При цьому статистично достовірну відмінність показників ниркового
кровотоку (РІ, IR, S/D) в порівнянні зі здоровими дітьми було виявлено на рівні
магістральної ниркової артерії у дітей, хворих на ХПН із тривалістю захворювання
понад 5 років. Середне значення РІ в цій підгрупі та контрольній склало 0,92±0,03 і
1,22±0,12, відповідно, IR - 0,51±0,02 та 0,68±0,05, відповідно та S/D - 2,51±0,08 і
2,76±0,02, відповідно (р<0,05).
На рівні сегментарних ниркових артерій при порівнянні з дітьми з тривалістю
захворювання до 3-х років та групою контролю у дітей, хворих на ХПН при перебігу
процесу понад 5 років, було відзначено достовірне зниження показника ниркового
судинного опору PI (р<0,05). Підвищення показника S/D було виявлено у 40,5%
хворих на ХПН з тривалістю захворювання понад 5 років і середнє його значення
склало 3,25±0,16, що мало достовірне підвищення в порівнянні з контрольною
групою (2,52 ±0,11) (рисунок 4.2.2).
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Рис.4.2.2. Середні допплерографічні показники ниркового кровотоку на рівні
сегментарних ниркових артерій у дітей з хронічним пієлонефритом в залежності від
тривалості захворювання
У показниках ниркової гемодинаміки на рівні інтерлобарних ниркових артерій
статистично достовірних відмінностей у дітей, хворих на ХПН порівняно зі
здоровими, в залежності від давності захворювання виявлено не було (рис. 4.2.3).
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Рисунок 4.2.3. Середні допплерографічні показники ниркового кровотоку на
рівні інтерлобарних ниркових артерій у дітей з ХПН в залежності від тривалості
захворювання
Найбільш виражені порушення ниркового кровотоку реєструвалися у дітей,
хворих на ХПН, який перебігав на тлі АСВС. Зміни гемодинаміки проявлялись у
достовірному зниженні швидкісних показників, підвищенні індексів судинного
тонусу та зниженні S/D, на всіх рівнях ниркової артерії - у 63,6% обстежених, що
свідчило про більш виражене ураження судинного русла (табл..4.2.6; 4.2.7; 4.2.8).
Таблиця 4.2.6
Середні УЗДГ-показники ниркової гемодинаміки на магістральній нирковій артерії
в дітей з ХПН в залежності від наявності аномалій сечовідільної системи
УЗДГ
параметри
Vmax, м/с

Контрольна
група, n=30
1,150,15

ХПН без АСВС,
n=29
р1=0,0496
0,960,11

ХПН із АСВС,
n=13
0,78±0,14
р1=0,0496
р2=0,2332
0,21±0,07
р1=0,0442
р2=0,0906
0,48±0,08
р1=0,4606
р2=0,5757
1,33±0,05
р1=0,1277
р2=0,0021

Vmin, м/с

0,370,03

0,370,06

р1=1,0000

TAMX, м/с

0,570,09

0,540,07

р1=0,7934

PI, ум.од

1,220,05

0,990,09

р1=0,0295

IR, ум.од

0,680,08

0,580,04

р1=0,2683

0,73±0,03

S/D, ум.од

2,760,11

2,690,11

р1=0,6545

2,39±0,0

р1= 0,5617
р2=0,0047
р1= 0,0029
р2=0,0144

Примітка. р1 – вірогідність різниці з групою контролю, р2 – вірогідність різниці між
групами з аномаліями сечовидільної системи та без них
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Таблиця 4.2.7
Середні УЗДГ-показники ниркової гемодинаміки на сегментарній нирковій артерії
в дітей з ХПН в залежності від наявності аномалій сечовидільної системи
УЗДГ
параметри
Vmax, м/с

Контрольна
група, n=20
0,620,09

ХПН без АСВС
n=29
0,590,11 р1 =0,8336

Vmin, м/с

0,230,04

0,250,03

р1 =0,8422

TAMх, м/с

0,340,08

0,310,06

р1 =0,7653

PI, ум.од

1,160,07

0,920,13

р1 =0,1097

IR, ум.од

0,680,03

0,560,02

р1 =0,0016

S/D, ум.од

2,520,1

2,40,08

р1 =0,3528

ХПН із АСВС
n=13
0,48±0,101 р1 =0,3043
р2=0,4638
0,18±0,03
р1 =0,3233
р2=0,1070
0,32±0,06
р1=0,8425
р2=0,9068
1,19±0,14
р1 =0,8490
р2=0,1655
0,68±0,04
р1 =1,0000
р2=0,0106
2,29±0,01
р1 =0,0275
р2=0,1803

Примітка. р1 – вірогідність різниці з групою контролю, р2 – вірогідність різниці між
групами з аномаліями сечовидільної системи та без них
Таблиця 4.2.8
Середні УЗДГ-показники ниркової гемодинаміки на інтерлобарній нирковій артерії
в дітей з ХПН в залежності від наявності аномалій сечовидільної системи
УЗДГ
параметри
Vmax, м/с

Контрольна
група, n=20
0,250,04

ХПН без АСВС
n=29
р1 =0,6907
0,230,03

Vmin, м/с

0,160,01

0,270,02

р1 =0,0000

TAMX, м/с

0,140,02

0,150,01

р1 =0,6565

PI, ум.од

1,020,06

0,910,11

р1 =0,3838

IR, ум.од

0,580,03

0,530,11

р1 =0,6627

S/D, ум.од

2,560,18

2,480,11

р1 =0,7059

ХПН із АСВС
n=13
0,17±0,04 р1 =0,1650
р2=0,2374
0,12±0,02 р1 =0,0812
р2=0,0000
0,14±0,03 р1=1,0000
р2=0,7535
1,11±0,05 р1 =0,2560
р2=0,1059
0,61±0,04 р1 =0,5519
р2=0,4983
2,14±0,01 р1 =0,0249
р2=0,0038

Примітка. р1 – вірогідність різниці з групою контролю, р2 – вірогідність різниці між
групами з АСВС та без них
Виявлені зміни параметрів ниркової гемодинаміки у дітей, хворих на ХПН,
можуть свідчити про процеси ремоделювання судин у нирках в перебігу
захворювання. У процесі пристосування до ішемії, пов'язаної із запальним процесом
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у нирках, відбувається рефлекторне скорочення стінок ниркових артерій і ємність
даного відділу ренального кровоносного русла знижується, що, з одного боку,
захищає його від перевантаження кров'ю, а з іншого, забезпечує адекватний режим
живлення ренальної паренхіми й строми, а також кровонаповнення клубочків. З
часом, незважаючи на включення ряду механізмів адаптації, що коригують
порушений реальний кровоток, у нирках виникають і наростають патологічні зміни.
Доведено, що довготривалі порушення внутрішньониркової гемодинаміки

тісно

пов’язані з активацією фіброгенного біохімічного шляху, супроводжуються заміною
нормальної структури нирок позаклітинним матриксом і, в кінцевому підсумку,
розвитком фіброзу [322]. Стінки ниркових артерій і вен піддаються склерозу, а іноді
й гіалінозу, що приводить до “зношування” ренальних судин.
Таким чином, найбільш інформативними показниками порушень ниркового
кровотоку на рівні сегментарної та магістральної ниркових артерій в дітей, хворих
на ХПН, були

PI, IR і S/D. Для дітей, хворих на ХПН, порушення ниркової

гемодинаміки залежали від переважання того чи іншого типу гемодинамічних
розладів

та

проявлялись

відповідною

динамікою

показників.

Найбільш

несприятливий варіант - тип прогресування, характеризувався зниженням PI, IR,
S/D, Vmax і Vmin переважно на рівні судин магістральної ниркової артерії й
середнього калібру (сегментарні артерії).
Найбільш виражені порушення ниркового кровотоку виявлялися у дітей із
ускладненим ХПН на тлі АСВС: достовірне зниження швидкісних показників та
S/D, підвищення значень індексів судинного тонусу. Виявлені зміни, ймовірно, були
обумовлені утворенням артеріо-венозних шунтів і розвитком периферичної
компенсаторної вазодилатації в нирках у відповідь на тривалу гіпоксію ниркової
тканини. Підтвердженням склерозування ниркових артерій було виявлення
залежності зниження значень IR, PI та S/D від тривалості захворювання на ХПН.
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4.3. Прогнозування хронічного перебігу пієлонефриту в дітей
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.
Проведено аналіз 176 випадків ХПН у дітей віком від 1 до 18 років. Групу
порівняння склали 74 дитини з гострим ПН, який закінчився одужанням. Всім
хворим в умовах стаціонару проводилося загально-клінічне, лабораторне та
інструментальне обстеження. Цифрові результати були статистично оброблені за
допомогою

методів

альтернативного

і

варіаційного

аналізу.

Достовірність

відмінності оцінювалась за допомогою параметричного критерію Фішера Стьюдента. Для виявлення провідних анамнестичних і клінічних 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).
Інформативною вважали ознаку з коефіцієнтом І більше 0,5.
При вивченні факторів ризику ХПН звертали увагу на вікові та статеві
особливості, пренатальні, спадково-конституційні дані, екологічні, соціальнопобутові, наявність у дітей

фонових станів та супутніх патологій, органічних,

функціональних чи метаболічних розладів з боку СВС.
В залежності від віку та статі були сформовані групи хворих: від 1 року до 6
років – 82 дитини (24 хлопчика, 58 дівчаток); 7-10 років – 32 пацієнти (15 хлопчиків,
17 дівчаток), 11-14 років - 28 дітей (12 хлопчикаів, 16 дівчаток), 15-18 років - 34
хворих (19 хлопчиків, 15 дівчаток). Латентний перебіг ХПН мали переважна
більшість пацієнтів - 67,4%, в інших захворювання перебігало з рецидивами.
Супутня патологія з боку СВС у обстежених дітей представлена в таблиці
4.3.1.
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Таблиця 4.3.1
Супутня патологія з боку сечовидільної системи у обстежених дітей
Супутня патологія

Всього
Абс

Дисметаболічна нефропатія
Міхурово-сечовідний рефлюкс
Нейрогенна дисфункція сечового міхура
Нефроптоз
Подвоєння ЧМС
Гіпоплазія та аплазія нирок
Полікістоз
Гідронефроз
Синдром Фрейлі
Дистопія нирок
Мегауретер
Сечокам’яна хвороба

93
57
48
36
32
24
18
18
15
9
7
6

%
54,1
33,1
27,9
20,9
18,6
14,0
10,5
10,5
8,7
5,2
4,1
3,5

Хлопчики
Абс
51
37
14
16
19
11
12
16
3
3
5
2

Дівчатка

%

Абс

29,7
21,5
8,1
9,3
11,1
6,4
7,0
9,3
1,7
1,7
2,9
1,2

42
20
28
20
13
13
6
2
12
6
2
4

%
24,4
11,6
16,3
11,6
7,6
7,6
3,5
1,2
7,0
3,5
1,2
2,3

Після аналізу анамнестичних, клінічних та лабораторних ознак для визначення
провідних факторів ризику розвитку ХПН, математична оцінка інформативності
показала, що високу прогностичну інформативність (І<0,5) мали наступні фактори
ризику (табл.4.3.2). Нами було виявлено, що пацієнти дитячого віку з ризиком
формування ХПН мають, в першу чергу, вроджені вади розвитку СВС. Ці відомості
узгоджуються з попередніми дослідженнями, згідно яких аномалії розвитку сечової
системи мають місце практично у половини дітей з ІСС [366]. Вроджені порушення,
включаючи вроджені аномалії нирок і сечовивідних шляхів та спадкові нефропатії, є
причиною приблизно двох третин усіх випадків ХХН в розвинених країнах [247].
Таблиця 4.3.2
Високоінформативні фактори ризику розвитку хронічного пієлонефриту у дітей
Фактор ризику

Наявність
ознаки
(так/ні)
1
2
Аномаліі розвитку сечової системи (подвоєння
Так
чашково- мискової системи і сечоводів,
Ні
гіпоплазія нирок, мегауретер)
Затяжний
перебіг
першого
епізоду
Так
пієлонефриту або рецидив протягом 3 місяців
Ні
Наявність більше 5 стигм дизембріогенезу
Так
Ні

Діагностичний
коефіцієнт (ДК)
3
17,8
-2,0
15,6
-0,3
15,1
-1,6

І
4
3,29
2,73
2,34
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Продовж. Табл. 4.3.2
1
Артеріальна гіпертензія в дебюті пієлонефриту

2
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні

Дисметаболічна нефропатія оксалатна більше
1,5 мг/кг/добу
Порушення уродинаміки (міхурово-сечовідний
рефлюкс)
Нормохромна анемія в дебюті захворювання
Мікоплазмоз урогенітальний
Нейрогенний сечовий міхур, енурез
Хронічні осередки інфекції
Гідронефроз

3
11,3
-0,9
7,3
-1,1
11,1
-0,6
6,7
-0,9
13,0
-0,4
6,0
-1,1
3,2
-2,4
11,5
-0,3

4
1,02
0,8
0,78
0,67
0,65
0,63
0,64
0,57

Близько у 40% дітей, хворих на ПН, спостерігається МСР, який є однією з
провідних причин рецидивуючого перебігу [157, 316]. Рецидивуючий перебіг
інтерстиціального запалення нирок на тлі МСР ініціює розвиток і прогресування
нефросклерозу, призводить до ХХН [22, 106, 401]. Результати попереднього
дослідження встановили, що наявність обструкції СВС у дітей у вигляді МСР в
поєднанні з декількома вогнищами інфекції, серед яких хронічний тонзиліт найбільш значущий чинник, призводить

до збільшення числа загострень ХПН

[135].
Безпосередній

зв'язок

з

рецидивами

ІСС,

МСР,

мають

порушення

сечовипускання у вигляді НДСМ та енурезу [258, 366]. Незважаючи навіть на
нетяжкий перебіг останніх, у пацієнтів доволі часто реєструються ускладнення з
боку верхніх сечових шляхів та ХХН [315]. Енурез є поширеним захворюванням у
дітей, що вражає, за даними різних авторів, близько 15-20% дітей у віці 5 років, 510% дітей у віці 7 років, 5% дітей у віці 10 років і 1-3% дітей у віці 15 років [243,
366]. Отримані нами дані (енурез частіше реєструвався у дівчаток молодшого віку)
збігаються з попередніми дослідженнями [315, 366].
В

попередніх

дослідженнях

показано,

що

пренатальний

гідронефроз

відноситься до значних факторів ризику ІСС, особливо у хлопчиків, хоча деякі
питання на сьогоднішній день ще залишаються не чітко визначеними

і
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дискусійними [403]. Серед всіх факторів гідронефроз в нашому дослідженні мав
найменшу прогностичну інформативність.
Відомо, що урогенітальні інфекції, в першу чергу урогенітальний хламідіоз і
мікоплазмоз, є супутніми патологіями, що обтяжують перебіг ІСС. Асоціація
бактеріальної флори та генітальної інфекції ускладнює перебіг ХПН, особливо у
дівчаток, сприяє формуванню поєднаних уражень різних відділів, розвитку і
збереженню уродинамічних порушень, частим рецидивам і прогресуванню
хронічного запального процесу в нирках [201, 231]. За нашими даними, вульвіт
мікоплазменної етіології реєструвався у 20,8% дівчаток з ХПН.
Наше дослідження продемонструвало також взаємозв’язок між розвитком
ХПН та наявністю у хворої дитини більше 5 стигм дизембріогенезу.
Наступним фактором ризику ХХН, за нашими даними, є оксалатна ДМН.
Отримані нами результати свідчать, що з віком поступово збільшується кількість
дітей, які мають поєднання ДМН та ХПН (з 13,9% випадків у дітей 0-3 років до
58,3% у дітей 11-17 років) [27]. Відомо, що кристалурія є сприятливим тлом для
розвитку інфекції СВС, ускладненого ПН, тубуло-інтерстиціальних змін в нирках
[173].
Останні дані свідчать про те, що анемія є поширеною супутньою патологією у
дітей з ХХН, обумовлена низкою обумовлюючих факторів, включаючи порушення
еритропоезу, дефіцит заліза і запалення [176, 185, 304, 401]. Анемія при ХХН як
правило, гіпопроліферативна, нормохромна і нормоцитарна, тобто морфологічно не
відрізняється від анемії хронічних захворювань [268]. Наші результати, що
підтверджують зв'язок між наявністю анемії і формуванням ХПН, дають додаткові
докази, що підтверджують ці асоціації у дітей.
Відомо, що АГ є важливою складовою розвитку ХХН. У випадку ХПН
розвивається паренхіматозна форма нефрогенної АГ [58, 140].

Якщо ж АГ

виявляється в дебюті ПН, можна думати про аномалії нирок (гіпоплазія, подвоєння,
т.і.), на тлі яких виникло запальне захворювання [58].
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Перераховані фактори підтримують запальний процес, сприяючи затяжному
перебігу та раннім рецидивам, в підсумку викликаючи формування рубців,
склерозування паренхіми нирки та прогресування ХХН [247, 328, 401].
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).
Розроблену прогностичну таблицю можна використовувати для визначення
ймовірності розвитку ХПН у дітей у віці від 1 до 18 років. Об'єктивні симптоми і
синдроми, лабораторні та функціональні показники для роботи з таблицею
виявляються і реєструються у дитини при обстеженні з приводу захворювань
сечовивідної системи. При позитивному прогнозі розвитку ХПН з імовірністю 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, що збіг
прогнозованих результатів з фактичними даними складає для розвитку хронічного
перебігу ПН (чутливість) 94,1%; для відсутності розвитку хронічного перебігу ПН
(специфічність) - 86,5%, точність (безпомилковість) прогнозу - 87,2%.
Таким чином, розроблена прогностична таблиця може бути використана для
визначення ймовірності розвитку ХПН у дітей віком від 1 до 18 років.
З урахуванням отриманих результатів дослідження 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
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життя; за показаннями – проведення спеціальних інструментальних та лабораторних
методів обстеження; своєчасну корекцію порушень уродинаміки органічного і
функціонального характеру; лікування урогенітальних інфекцій у дівчаток;
раціональне лікування загострень пієлонефриту та корекцію метаболічних
порушень.
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5.

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ

СУДИННОЇ

СИСТЕМИ

У

ДІТЕЙ,

ОСОБЛИВОСТІ
ХВОРИХ

НА

СЕРЦЕВОХРОНІЧНИЙ

ПІЄЛОНЕФРИТ
5.1. Особливості клінічної симптоматики з боку серцево-судинної системи
в дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.
Дослідження стану ССС проводили в періоді клініко-лабораторної ремісії
ХПН, виключаючи вплив загострення на функціональний стан ССС.
Визначення особливостей клінічної симптоматики з боку ССС в дітей, хворих
на ХПН та ХХН І-ІІІ стадій, проведено у 214 пацієнтів. До дослідження було
включено 153 пацієнти із ХПН та ХХН І стадії (1-а група); 39 - із ХХН ІІ стадії (2-а
група); 22 обстежуваних із ХХН ІІІ стадії (3-я група).
Загальноклінічне обстеження ССС включало збір скарг, анамнезу, огляд
серцевої області, пальпаторну оцінку верхівкового поштовху, визначення границь
відносної серцевої тупості, проведення аускультації серця з визначенням гучності
тонів, наявності додаткових аускультативних шумів та їх локалізації.
При зборі скарг звертали увагу на характер кардіалгій, їх тривалість,
ірадіацію, засоби купування. Кардіалгії в цілому турбували 32,2% хворих на ХПН
(табл.5.1.1).
Таблиця 5.1.1
Клінічні особливості стану серцево-судинної системи у дітей з хронічним
пієлонефритом
Патологія
1
Серцебиття
Кардіалгії, в цілому
Кардіалгії, колючий характер
Кардіалгії, давлячий характер
Кардіалгії, ниючий характер
Систолічний шум на верхівці
Систолічний шум в точці
Боткіна-Ерба

Всього
n=214
Абс
%
2
3
54
25,2
87
40,7
54
62,1
18
20,7
15
17,2
119 55,6
115 53,7

1-а група
n=153
Абс %
4
5
26
17,0
48
31,4
36
75,0
4
8,3
8
16,7
79
51,6
69
45,1

2-а група
n=39
Абс
%
6
7
15
38,5
22
56,4
15
68,2
6
27,3
1
4,5
22
56,4
30
76,9

3-я група
n=22
Абс
%
8
9
13
59,1
17
77,3
10
58,8
4
23,5
3
17,7
18
81,8
16
72,7
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Продовж.табл. 5.1.1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тахікардія

65

30,4

37

24,2 13

33,3

15

68,2

Брадикардія
Зміщення границі серця вліво
Послаблення
верхівкового
поштовху
Послаблення тонів серця
Слабкість, швидка
стомлюваність
Головний біль
Запаморочення

17
17
67

7,9
7,9
31,3

15
1
36

9,8 2
0,1 8
23,5 17

5,1
20,5
43,6

8
14

36,4
63,6

50
91

23,4
42,5

19
39

12,4 16
25,4 30

41,0
76,9

15
22

68,2
100

86
13

40,2
6,1

43
4

28,1 21
2,6 4

53,9
10,3

22
5

100
22,7

Всі без виключення пацієнти 3-ї групи періодично відчували слабкість,
швидку стомлюваність, їх турбував головний біль. У 22,7% пацієнтів цієї групи
виникали запаморочення.
Під час індивідуального аналізу кардіалгій виявлено, що у більшості хворих
(87,0%) болі в проекції серця були короткочасними, тривали від декількох секунд до
декількох хвилин, максимально до 15 хвилин. В той же час, у 13,0% болі були
тривалими, від 30 хвилин до 1-2-х годин, але проходили самостійно. У всіх випадках
стаж кардіалгій був меншим в порівнянні з давністю основного захворювання.
В основному кардіалгії носили характер колючих болей (62,1%), не мали
ірадіації. При зіставленні частоти кардіалгій та аналізі біоелектричної активності
серця було виявлено, що у 61,0% кардіаглії супроводжувалися порушенням процесів
ре- та деполяризації в міокарді, у 17,2% хворих були пов’язані з фізичним
навантаженням, у 21,8% пацієнтів -з психоемоційним навантаженням.
Скарга на серцебиття у стані спокою зустрічалась у 25,2% пацієнтів,
максимально реєструвалась в 3-ій групі (59,1%).
При фізикальному обстеженні видимих змін з боку серцевої області у дітей не
спостерігалось. Вірхівковий поштовх визначався в 5 міжребер’ї по лівій
середньоключичній лінії або на 0,5-1 см усередину від неї. Поштовх був
локалізованим та виразним у 68,7% хворих на ХПН, у інших 31,3% - поширеним та
послабленим. Послаблення верхівкового поштовху вірогідно частіше реєструвалося
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в дітей 2-ї та 3-ї груп (53,8% та 63,6%, відповідно). Такі зміни пояснюються
зниженням скорочувальної здатності міокарду в цього контингенту хворих, що
підтверджувалось відповідними змінами на ЕКГ та ЕхоКГ.
Зміщення границі серця вліво при визначенні границь відносної серцевої
тупості методом перкусії в цілому реєструвалось у 7,9%. Переважна більшість
пацієнтів належала до 2-ї та 3-ї груп. Так, кожен п’ятий хворий 2-ї групи та кожен
третій -3-ї групи (20,5% та 36,4%, відповідно), мали розширення перкуторних
границь серця вліво.
При проведенні аускультації серця тони були гучними та виразними у
більшості пацієнтів (76,6%). Послаблення тонів серця вислуховувалося у 23,4%.
Переважна більшість цих пацієнтів належала до 3-ї групи-68,2%. Вірогідно рідше
послаблення тонів серця реєструвалось в 1-ій та
відповідно).

Такі

аускультативні

особливості

2-ій групі (12,4% та 41,0%,
супроводжувались

ознаками

метаболічних порушень в міокарді за даними ЕКГ.
У 55,6% хворих при проведенні аускультації вислуховувався систолічний шум
на верхівці серця та майже у такої ж кількості, у 53,7% - в точці Боткіна-Ерба. У
переважній більшості випадків аускультативна картина поєднувались. 81,8%
пацієнтів, що мали систолічний шум на верхівці та 72,7% - в точці Боткіна-Ерба,
належали до 3-ї групи.
Систолічний шум був неголосним, м’якого тембру, краще вислуховувався в
клиноположенні, слабшав або зникав в ортоположенні або після виконання
фізичного навантаження. Такі аускультативні особливості, що характерні для
м’язового шуму, ми пов’язували зі зниженням тонусу серцевого м’яза, який був
викликаний тканинною гіпоксією, порушеннями нейроендокринної регуляції,
дисфункцією ВНС.
Підтвердженням таких припущень була наявність у пацієнтів порушень
серцевого ритму, які визначались аускультативно, переважно у вигляді тахікардії.
Так, тахікардія в цілому реєструвалась у 30,4% хворих на ХПН, свідчила про
напруження

адаптаційних

механізмів

з

переважанням

гіперсимпатикотонії.

Найбільшу частку серед пацієнтів з тахікардією склали пацієнти 3-ї групи (68,2%).
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Брадикардія реєструвалась в поодиноких випадках і не була характерною для
даного контингенту хворих.
У 40 хворих (18,7%) вислуховувався короткий, жорсткий систолічний шум
середньої інтенсивності, який виявлявся краще в клиноположенні, посилювався при
фізичному навантаженні і зникав в ортоположенні. Зіставлення з ЕхоКГ
дослідженнями дозволили віднести цей шум до фізіологічного шуму викиду або
відносного стенозу через нерівномірний розвиток серця і великих судини в процесі
зростання дитини.
У 31,8% при проведенні аускультації серця вислуховувався пізній систолічний
шум, так зване «систолічне клацання», характерний для ПМК. І хоча за даними
ЕхоКГ ПМК різного ступеню вираженості був діагностований у 43,5% пацієнтів,
діагностично значимим він був тільки у цих пацієнтів.
У 39 хворих (18,2%) на верхівці та в точці Боткіна-Ерба вислуховували
короткий шум жорсткого тембру. Отримані за допомогою ЕхоКГ дані свідчили про
наявність гіперкінетичного типу гемодинаміки у цих пацієнтів. При цьому типі
гемодинаміки відбувалося збільшення серцевого викиду з прискоренням кровотоку,
що могло сприяти різкому переходу ламінарного руху крові в турбулентний при
переміщенні з серця у великі судини і бути причиною таких аскультативних змін.
Тобто, шум мав ознаки фізіологічного.
Таким чином, аналіз результатів клінічного обстеження стану ССС в дітей з
ХПН дозволив виявити наявність неспецифічних, малоінформативних змін, які не
відображали всієї глибини і всіх морфо- функціональних змін апарату кровообігу.
Виявлені особливості можна було пов’язати з порушенням обмінних процесів в
міокарді, нейровегетативної регуляції серцевої діяльності. Вищевикладене вимагало
проведення більш поглибленого інструментального та лабораторного дослідження
кардіоваскулярної системи у хворих для об’єктивізації характеру змін та оцінки
ступеню порушень з боку ССС.
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5.2. Особливості біоелектричної активності серця у дітей, хворих на хронічний
пієлонефрит
На І етапі проведено аналіз даних ЕКГ-дослідження 269 дітей, хворих на ХПН
віком від 1 до 17 років (56 хлопчиків та 213 дівчаток). Під час аналізу
біоелектричної активності серця за даними ЕКГ у дітей з ХПН важливим було
врахування тривалості перебігу захворювання, тому діти були розділені на 3 групи:
1-а група – тривалість ХПН до 3 років- 174 дітини (64,7%), 2-а – тривалість від 3 до
6 років-36 дітей (13,4%), 3-я – тривалість ХПН більше 6 років-59 дітей (21,9%). В
залежності від наявності ХВІ кожну групу було розподілено на дві підгрупи: тих, які
мали ХВІ або були без них. Контрольну групу склали 50 здорових дітей, порівняних
за віком і статтю.
Тривалість ХПН у більшості обстежених дітей (64,7%) становила до 3 років.
Пацієнти, що мали ХПН протягом 3- 6 років, склали 13,4%, більше 6 років -21,9%.
За статтю в усіх групах вірогідно переважали дівчатка, які склали 83,3%, 77,8% та
67,8% відповідно в 1, 2, і 3 групах (р<0,05). У третини дітей з ХПН (32,3%)
запальний процес у нирках поєднувався з ХВІ, причому 18,4% з них мали два
джерела інфікування. Серед таких дітей 75,9% пацієнтів мали хронічний суб- і
компенсований тонзиліт, 9,2% - хронічний фарингіт, 6,8% - аденоїдит, у 17,2%
дітей був карієс. Співвідношення між тими, хто мали супутню патологію, та без неї,
в групах дітей відрізнялося: так, в 1-й групі пацієнтів (тривалість перебігу ХПН до
3-х років) з ХВІ було 26,4%, та вірогідно більше - без них- 73,6% (p<0,05). У 2-й
групі також переважали діти без супутньої патології (63,9%), хоча вона й
зустрічалася дещо частіше, ніж в попередній групі- у 36,1% дітей. В 3-й групі ХВІ
реєструвалися у найбільшої кількості дітей, майже у половини (47,5% випадків).
Серцевий ритм у переважної більшості обстежених дітей з ХПН був
синусовим (96,3%, p<0,05 ). Лише у однієї дитини відзначалася міграція джерела
ритму по передсердям. ЧСС відповідала віковим нормативам лише у 43,9%
пацієнтів з ХПН, незалежно від наявності ХВІ. При цьому в групі контролю
нормокардія реєструвалась вірогідно частіше, у 68% дітей (р<0,05). Звертає увагу,
що більше ніж у половини хворих реєструвалися зміни серцевого ритму як у бік
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зменшення, так і збільшення ЧСС в порівнянні з віковою нормою. Майже у кожної
третьої дитини з ХПН була тахікардія - в 30,1% випадків, брадикардія - дещо рідше,
але без вірогідної відмінності, в 26,0% випадків, р>0,1. В групі контролю зміни
серцевого ритму у вигляді бради- та тахікардії реєструвалась майже в 2 рази рідшеу 14,0% та 18,0% дітей відповідно. Такі зміни серцевого ритму у хворих на ХПН
можуть бути обумовлені сполученням дії багатьох факторів, зокрема, хронічної
інтоксикації, дисбалансу вегетативної регуляції, тощо.
Ступені відхилення ритму серця від норми були пропорційними: легка
брадикардія і легка тахікардія спостерігалася з однаковою частотою пацієнтів,
р>0,05; помірна брадикардія та помірна тахікардія - у 11,5% і 8,9%, відповідно,
р>0,05; виражена брадикардія і виражена тахікардія - у 1,1% і 7,4%, відповідно
р>0,05. Аналізуючи відмінності ЧСС в групах (табл. 5.2.1 та 5.2.2) за наявності або
відсутності ХВІ у дітей з ХПН, було виявлено, що нормокардія

реєструвалась

близько у половини дітей в кожній групі без вірогідної відмінності (46,0% та 42,9%
відповідно, р>0,05).
Таблиця 5.2.1.
Частота порушень синусового ритму у дітей з хронічним пієлонефритом і
супутніми хронічними вогнищами інфекції в залежності від тривалості хвороби
Порушення синусового ритму (%) Р±m
Ступінь брадикардії
Ступінь тахікардії
Тривалість
перебігу
різка
помірна
легка
Нормокардія легка
помірна виражена
До 3 років,
19,6±5,9
8,7±4,2
43,5 ±7,3
4,4 ±3,0
15,2 ±5,3 8,7±4,2
n=46
3-6
років,
n=13
Більше 6
3,6±3,5*
років, n= 28

15,4±10,0

15,4±10,0

46,2±13,8*

7,7±7,4*

7,7±7,4*

7,7±7,4*

7,1±4,9*

17,9±7,24

50,0±9,45*

10,7±5,9*

7,1±4,9*

3,6±3,5*

Всього
n=87

14,9±3,8*

12,6±3,6*

45,9±5,3*

6,9±2,7*

11,5±3,4*

6,9±2,7*

1,2±1,1*

28,74±4,85*

Примітки: *р<0,05

45,98 ±5,34*

25,29 ±4,66
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Таблиця 5.2.2
Частота порушень синусового ритму у дітей з хронічним пієлонефритом без
супутніх хронічних вогнищ інфекції в залежності від тривалості хвороби

Тривалість
перебігу
До 3 років,
n=128
3 - 6 років,
n=23
Більше 6
років, n=31
Всього,
n=182

Порушення синусового ритму (%) Р±m
Ступінь брадикардії
Ступінь тахікардії
Нормокардія
різка
помірна
легка
легка
помірна виражена
16,4±3,3* 35,9±4,2*
21,9±3,7
6,3
7,8±2,4*
1,6±1,1* 10,2±2, 7*
±2,1*
13,0±7,0* 4,4±4,3*
65,2±9,9*
4,4±4,3*
13,0±7,0*
0
6, 5±4,4* 9,7±5,3*
54,8±8,9*
6, 5±4,4*
9,7±5,3* 12,9±6,0*
9, 9±2,2
13,7±2,6
17,0±2,8
7,7±1,9
7,7±1,9
1,1±0,8
24,73±3,20*
42,86±3,67*
32,42±3,47*

Примітки: *р<0,05
Аналогічна тенденція спостерігалась й при відхиленнях серцевого ритму в бік
тахікардії в групах у дітей з ХВІ та без неї (25,3% і у 32,4% відповідно, р>0,05) та
брадикардії (28,7% і 24,7%, відповідно, р>0,05). Вірогідної залежності зміни
серцевого ритму від давності захворювання та наявності ХВІ в групах виявлено не
було. Дихальну аритмію було виявлено у 24,2% дітей з ХПН без вірогідної
відмінності з контрольною групою (р>0,05).
Порушення ритму серця у вигляді поодиноких монотопних шлуночкових
екстрасистол реєструвалося у 2,2% випадках. Екстрасистолія у таких дітей не була
діагностично

значущою,

що

підтверджувалося

при

проведенні

добового

моніторування ЕКГ за Холтером. У групі здорових дітей поодинока шлуночкова
екстрасистолія реєструвалась також у 2% дітей (р>0,05).
Електрична вісь серця (ЕВС) у більшості обстежених дітей з ХПН (82,9%) не
була відхиленою. Відхилення ЕВС ліворуч і праворуч у дітей з ХПН реєструвалось
рідко, у 10,4% випадків ЕВС була відхилена праворуч, а у 6,7% - ліворуч (р>0,05).
Порушення провідності у вигляді неповної блокади правої ніжки пучка Гіса в
ізольованій формі реєструвалась у 15,8% дітей з ХПН, без достовірної відмінності з
групою контролю (14,0% випадків, р>0,05). Залежності порушення провідності від
наявності ХВІ та давності ХПН при цьому також виявлено не було.
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Порушення процесів деполяризації міокарду у вигляді зазубреності комплексу
QRS (синдром надшлуночкового гребінця) в двох-трьох і більше відведеннях, що є
ознаками неспецифічної внутрішньо-шлуночкової блокади, спостерігалося в цілому
у 23,8% дітей, хворих на ХПН, без достовірної відмінності в групах.
При аналізі реполяризації для виявлення метаболічних порушень в міокарді
користувались ЕКГ- критеріями, запропонованими Остропольцем С.С. та спіавт.
[128]. Синдром ранньої реполяризації шлуночків, який характеризувався на ЕКГ
змінами кінцевої частини шлуночкового комплексу у вигляді зникнення зубця S,
підйому над ізолінією сегмента ST, що починається з піднятою точки з'єднання на
низхідному коліні зубця R у ІІ, ІІІ, аVF та грудних відведеннях V2-V4, реєструвався
у 4,1% дітей, без достовірної різниці в групах та здоровими (р>0,1).
За літературними даними, сегмент ST відповідає періоду, коли обидва
шлуночка повністю охоплені збудженням. В нормі він розташовується на ізолінії,
допускається підйом до 1 мм в стандартних відведеннях і депресія до 0,5 мм.
Зміщення сегмента ST більше за 1,5 мм вище або більш за 0,5 мм нижче ізолінії
свідчить про порушення процесів реполяризації і розглядається як один з критеріїв
метаболічних порушень в міокарді [102, 121, 288].
За нашими даними, порушення процесів реполяризації у вигляді зміщення
сегмента ST вище ізолінії на 1,5 мм у відведеннях V4-6 спостерігалося в цілому у
9,7% випадків ХПН. (табл. 5.2.3, 5.2.4).
Таблиця 5.2.3
Частота порушень реполяризації в міокарді шлуночків у дітей хворих на хронічний
пієлонефрит без супутніх хронічних вогнищ інфекції

Тривалість
перебігу
1
до 3 років, n=128

Порушення реполяризації в міокарді шлуночків, %
Елевація Депресія
Високі
Сплощені Подовження
Всього
сегменту сегменту зубці ТV4зубці
інтервалу
випадків
ST>1,5
ST> 0,5
ТV4-6
QT більш
порушень
6
мм
ніж 10% від реполяризації
норми
2
3
4
5
6
7
8,5
0
28,1
3,1
30,4
70,3
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Продовж. табл. 5.2.3
1
3 - 6 років, n=23
більше 6 років,
n=31
Всього n=182

2
4,3

3
0

4
26,1

5
4,3

6
26,1

7
60,9

3,2
7,1

3,2
0,5

32,3
28,6

6,5
3,8

32,3
30,2

77,4
70,3

Причому у пацієнтів, що мали ХВІ, елевація сегменту раєструвалася на ЕКГ в 2 рази
частіше в порівнянні з дітьми, у яких ХПН перебігав без супутніх ХВІ (14,9% та
7,1% відповідно, р>0,05). (табл.5.2.4)
Таблиця 5.2.4.
Частота порушень реполяризації в міокарді шлуночків у дітей хворих на хронічний
пієлонефрит з супутніми хронічними вогнищами інфекції

Тривалість
перебігу
до 3 років, n=46
3-6 років, n=13
більше 6 років,
n= 28
Всього, n=87

ЕКГ- ознаки порушень реполяризації в міокарді шлуночків, %
Елевація Депресія
Високі
Сплощені Подовження
Всього
сегменту сегменту
зубці
зубці ТV4- інтервалу QT
випадків
ST>1,5
ST> 0,5
ТV4-6
більш ніж
порушень
6
мм
10% від
реполяризації
норми
19,6
0
21,7
4,3
39,1
84,7
15,4
0
46,1
0
38,5
100
7,1
14,9

7,1
2,3

39,3
31,0

3,6
3,4

39,3
39,1

96,4
90,8

Серед таких хворих найбільша кількість випадків зустрічалася в групі з
тривалістю перебігу ХПН до 3 років (19,6%). Кореляційний зв'язок між зміщенням
сегмента ST та тривалістю перебігу ХПН був позитивним, помірним (r=0,43).
Зміщення сегменту ST та більше ніж на 0,5 мм нижче ізолінії, що також
свідчили про порушення реполяризації,

реєструвалися у обстежених хворих в

поодиноких випадках без чітких тенденцій до переважання в тій або іншій групі в
залежності від тривалості ХПН та наявності вогнищ інфекції (1,1% всіх випадків).
При визначенні порушень процесів реполяризації також звертали увагу на
форму зубця Т (загостреність або плескатість в грудних відведеннях). Високі,
загострені, зубці ТV5-6, що свідчать про початкові ознаки гіпоксії міокарду [288],
були зареєстровані в цілому у 29,4% дітей з ХПН. В групі хворих, у яких ХПН
перебігав без супутніх ХВІ в носоглотці, вірогідної залежності від стажу
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захворювання не відзначалось (28,1%, 26,1% та 32,3% у підгрупах відповідно,
р>0,1). На противагу, в групі дітей, що мали ХПН на тлі супутніх ХВІ, зі
збільшенням стажу захворювання реєструвалось вірогідне збільшення частоти
високоамплітудних та загострених зубців TV4-6. Так, у групі зі стажем ХПН до 3
років було 21,7% таких випадків, від 3 до 6 років - 46,1%, більше 6 років - 39,3%
(р<0,05 в порівнянні з першою підгрупою). Кореляційна залежність між давністю
захворювання і змінами форми зубця Т у пацієнтів з ХПН на тлі супутніх ХВІ була
позитивною, помірною (r =0,58).
Низькі і сплощені зубці TV4-6, що свідчили про більш виражені ознаки
гіпоксії міокарда, зустрічалися у обстежених хворих в поодиноких випадках без
чітких тенденцій до переважання в тій або іншій групі в залежності від тривалості
ХПН та наявності ХВІ. Кореляційний взаємозв'язок між цими явищами (низькою
амплітудою зубця TV4-6 та тривалістю ХПН) був cлабим (r=0,12, р<0,1).
Інтервал QT відображує електричну систолу серця, дозволяє оцінити процеси
електричного збудження (реполяризації) і відновлення (деполяризації) серцевого
м'яза. Тривалість його залежить від віку, статі і частоти серцевих скорочень. Згідно
останніх досліджень, в нормі середня тривалість інтервалу QT протягом усього
періоду дитинства становить близько 410 мс з верхньою межею норми в 450 мс
[121]. Подовження інтервалу QT свідчить про сповільнену й асинхронну
реполяризацію міокарда шлуночків [71, 102, 121]. При цьому, серед набутих причин
подовження інтервалу QT у дітей найчастіше розглядаються порушення обмінних
процесів в міокарді. Серед обстежених нами пацієнтів з ХПН подовження інтервалу
QT спостерігалося в цілому у 89 (33,1%) дітей, без вірогідної відмінності в групах у
пацієнтів, що не мали ХВІ (30,2% випадків) та статистично не значуще частіше у
дітей з ХПН та ХВІ (39,1% випадків, р>0,1). При цьому кореляційна залежність між
подовження інтервалу QT та наявністю ХВІ у пацієнтів з ХПН була помірною
(r=0,37). Чіткої залежності між тривалістю перебігу ХПН та частотою випадків
подовженням інтервалу QT виявлено не було (r=0,11 р>0,1).
Взагалі, ЕКГ-ознаки порушень реполяризації в міокарді шлуночків

були

характерними для дітей з ХПН і реєструвались в цілому в 76,9% випадках. Причому
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у хворих, що мали ХПН в сполученні з ХВІ, ті чи інші порушення реполяризації
реєструвались майже у кожної дитини - 90,8%. В той же час пацієнти, у яких ХПН
перебігав без ХВІ, мали зміни реполяризації в міокарді хоча й достатньо часто, але
вірогідно рідше – в 70,3% випадках (р<0,05). Аналізуючи залежність частоти
порушень процесів реполяризації в групах від тривалості захворювання, ми
відзначили, що вже після трьох років перебігу ХПН порушення процесів
реполяризації в міокарді шлуночків реєструвалися у 100% випадків при ХПН з
давністю від 3 до 6 років та у 96,4% випадків при ХПН зі стажем захворювання
більше 6 років (р<0,05).
Наступним етапом визначення особливостей біоелектричної активності серця
був аналіз ЕКГ у 214 пацієнтів ХПН та ХХН І-ІІІ стадії. До дослідження було
включено 153 пацієнти із ХПН та ХХН І стадії (1-а група); 39 - із ХХН ІІ стадії (2-а
група); 22 обстежуваних із ХХН ІІІ стадії (3-я група).
Результати статистичного аналізу отриманих основних ЕКГ характеристик
наведено у таблиці 5.2.5.
Таблиця 5.2.5
Статистичні характеристика ЕКГ-даних у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
ЕКГ-дані
1
Тривалість
iнтервалу PQ, мс
Тривалість зубця
QRS, мс
Скорочення PQ
менше 120 мс

Подовження QRS
більш 85 мс
Подовження QT
Порушення
процесів
реполяризації

Стат.
характерис
тики
2
Me
(Lq;Uq)
Me
(Lq;Uq)
n
р%±sp%

1-а група
n=153
3
119,6
(113,6;129,7)
86,6
(83,8; 89,1)
26
17,0±3,02,3

n
р%±sp%
n
р%±sp%
n
р%±sp%

18
11,8±2,62,3
28
18,3±3,12,3
37
24,2±3,53

Діти з ХПН
2-а група n=39

3-я група, n=22

4
117,0*
(111,0; 122,9)
86,8
(84,1; 89,6)
16
41,0±8,01

5
114,3*
(106,9;121,2)
89,6*
(84,1;94,2)
12
54,5±10,91

15
38,5±7,91
13
33,3±7,61
14
35,9±7,83

13
59,1±10,71
10
45,5±10,91
15
68,2±10,22,3
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Продовж. табл. 5.2.5
1

2

Синдром ранньої
реполяризації
Синусова тахікардія
Синусова брадикардія
Міграція водія ритму
Верхньопередсердний
ритм

3

4

5

n
4
2
3
р%±sp%
2,6±1,3
5,1±2,53
Номотопні порушення ритму
n
28
17
р%±sp%
18,3±3,13
30,8±7,5
n
29
9
р%±sp%
18,9±3,2
20,5±6,6
Гетеротопні порушення ритму
n
3
1
р%±sp%
2,0±1,1
2,6±2,6
n
3
2
3
р%±sp%
2,0±1,1
5,1±3,6

5
22,7±9,12,1
11
50,0±10,91
1
4,5±4,5
1
4,5±4,5
3
13,6±7,51

Примітка. * - статистично значуща відмінність p<0,05 від нормативних показників,
1
– статистично значуща різниця (р<0,05) з відповідним показником дітей 1-ої групи;
2
– статистично значуща різниця (р<0,05) з відповідним показником дітей 2-ої
групи; 3 – статистично значуща різниця (р<0,05) з відповідним показником дітей 3-ої
групи.
Статистичні характеристики тривалості інтервалу PQ у 1-ї групи вірогідно не
відрізнялася від нормативних показників, а у пацієнтів 2-ї та 3-ї груп медіани були
достовірно нижчими. Відомо, що й у практично здорових дітей достатньо часто
зустрічається скорочення інтервалу PQ. Вважають, що це зумовлено прискореним
проведенням збудження по атріовентрикулярному з’єднанню в дитячому віці [71].
Причиною цього феномену може бути посилення адренергічних впливів на серце.
Тому в більшості випадків незначне скорочення інтервалу PQ може розглядатися як
варіант норми, а не ознакою наявності додаткових шляхів для проведення імпульсу.
Разом з тим, поступове зростання відносної кількості хворих, які мають скорочення
PQ менше 120 мс зі зростанням стадії ХХН – від 17% у пацієнтів 1-ї групи до 54,5%
-3-ї групи

(табл.5.1) дозволяє припустити, що в даному випадку ця ознака є

відображенням

тривалої

активації

симпатичного

відділу

ВНС

в

умовах

прогресуючого патологічного процесу в нирках [71].
Під час аналізу тривалості зубця

QRS було визначено достовірне його

подовження в пацієнтів із ХХН ІІІ стадії. Приймаючи до уваги, що збільшення
тривалості інтервалу QRS понад 85 мс у дітей шкільного віку вважається ознакою
уповільнення внутрішньошлуночкової провідності, а в нашому дослідженні питома
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вага пацієнтів з подовженням зубця QRS понад 85 мс поступово зростає від групи до
групи, так що в дітей зі зниженими показниками ШКФ ця ознака зустрічається
вірогідно частіше, ніж в обстежуваних з ШКФ понад 90 мл/хв., цей симптом можна
розглядати як маркер формування кардіоваскулярної патології в хворих на ХХН,
незалежно від того, зафіксовані на цей момент ознаки ішемії міокарда або його
гіпертрофія, чи ні.
Враховуючи на те, що в основі діагностики змін інтервалу QT лежить його
адекватна індивідуальна оцінка, за нормативний показник для кожної дитини
обиралася тривалість електричної систоли в залежності від ЧСС. При порівнянні
інтервалів QT обстежуваних із їх нормативними величинами визначалось зростання
питомої ваги хворих із подовженням цього інтервалу паралельно з прогресуванням
ХХН (з 18,3% при ХХН І стадії до 45,52% при ХХН ІІІ стадії).
Отримані нами дані узгоджуються з результатами досліджень, автори яких
визнають найбільшу діагностичну цінність за ЕКГ-ознаками в вигляді подовження
QRS і QT інтервалів та пропонують їх використовувати як діагностичний маркер
майбутніх віддалених кардіоваскулярних подій [102, 121].
Порушення процесів реполяризації при ХХН І стадії зафіксовано у кожної
четвертої дитини, при ХХН ІІ стадії – приблизно у третини хворих, а при зниженні
ШКФ нижче 60 мл/хв. – у переважної кількості хворих (р<0,05). Порушення
процесів реполяризації при нирковій патології може бути відображенням обміннодистрофічних і електролітних порушень у міокарді та виникати на тлі підвищеної
чутливості до адренергічних впливів вегетативної нервової системи. Виходячи з
цього, наявність порушень процесів реполяризації у хворого із ХХН, навіть якщо в
хворого немає інших ознак ураження міокарда, доводить необхідність поглибленого
клінічного й інструментального обстежень пацієнта для з’ясування функціонального
стану його ССС.
У дітей, хворих на ХПН, на початкових стадіях ХХН синдром ранньої
реполяризаціїї міокарда шлуночків було зафіксовано в поодиноких випадках. Однак,
звертає увагу факт наявності цієї ознаки у кожної п’ятої дитини при зниженні ШКФ
нижче 60 мл/хв. Відомо, що цей ЕКГ феномен у будь-якій комбінації його складових
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ознак є маркером атерогенних змін ліпідного спектру. Враховуючи, що дисліпідемія
входить як до «традиційних», так і до «нетрадиційних» (пов’язаних з ХХН)
чинників ризику формування серцево-судинних порушень, стає зрозумілою
діагностична значущість наявності цього симптому в дітей із ХХН.
Серед

номотопних

порушень

ритму

найчастіше

серед

обстежуваних

спостерігалася синусова тахікардія, при чому слід зазначити зростання відносної
кількості пацієнтів із наявністю цього показнику при прогресуванні ХХН. На наш
погляд, ця тенденція є відображенням патологічного впливу симпатичної нервової
системи на ССС хворих під час прогресування ХХН.
Значно рідше, порівняно з ознаками патології метаболізму, номотопними
порушеннями ритму, спостерігалися гетеротопні порушення ритму (у 6,1%
обстежних). Ці порушення, вочевидь, були наслідками вегетативного дисбалансу, бо
в ортостазі синусовий ритм відновлювався. Порушення ритму серця у вигляді
поодиноких монотопних шлуночкових екстрасистол реєструвалося у 2,8% дітей.
Екстрасистолія

у

цих

пацієнтів

не

була

діагностично

значущою,

що

підтверджувалося при проведенні добового моніторування ЕКГ за Холтером.
В цілому, 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.
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Таким чином, при проведенні стандартної ЕКГ у дітей, хворих на ХПН було
встановлено, що під час прогресування ХХН відзначаються тенденції до скорочення
PQ, подовження QRS і

QT, зростання відносної кількості хворих з порушеннями

процесів реполяризації, синдромом ранньої реполяризації, синусовою тахікардією.
Наявність ЕКГ-симптомів кардіоваскулярних порушень у дітей з ХПН ще до зниження
ниркових функцій свідчить, з одного боку, про латентний характер формування
кардіоваскулярної патології в цій когорті хворих, з іншого боку, підкреслює
необхідність подальшого поглибленого обстеження хворих із ХПН.
5.3.Характеристика показників варіабельності серцевого ритму у дітей з
хронічним пієлонефритом
Було обстежено 94 дитини, хворих на ХПН із ХХН I-III стадій, віком від 6 до
до 17 років (41 хлопчик і 53 дівчинки). Групу контролю склали 78 практично
здорових дітей відповідного віку. Пацієнти були розділені на групи залежно від
стадії ХХН: до 1-ої групи увійшло 47 дітей із ХХН 1 стадії, до 2-ої групи – 30
пацієнтів із ХХН 2 стадії, до 3-ої групи – 17 хворих із ХХН 3 стадії.
У дітей із ХПН при порівнянні з нормативними показниками зафіксований
односпрямований характер змін показників часового (SDNN, rMSSD, pNN50)
(табл.5.3.1) і спектрального аналізу (TP, LF, HF, LF/HF) (табл.5.3.1) ВСР.
Таблиця 5.3.1
Z-оцінки часових характеристик варіабельності серцевого ритму у дітей із
хронічним пієлонефритом, Me ( Lq; Uq )
Показники

SDNN,
мс

Доба

Групи обстежених
р
1-а група
2-а група
3-я група
(n=47)
(n=30)
(n=17)
-1,42к
-2,68к
р1-2=0,4121
-1,37к
(-2,36; -0,94 ) (-3,24;-1,62) р1-3=0,0232
(-2,08;- 0,68 )
р2-3=0,062
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Продовж. табл. 5.3.1
1

2
День

3

4
-1,45к
(-2,43; -0,97 )

5
-2,78к
(-3,24; -1,62
)
-2,44к
(-2,86; 1,43)
-1,40к
(-1,76;-0,95)

6
р1-2=0,4651
-1,43к
р1-3=0,0273
(-2,15;- 0,77 )
р2-3=0,057
Ніч
-1,39к
р1-2=0,5465
-1,22
(-2,29; -0,92)
р1-3=0,0329
(-1,78;- 0,62)
р2-3=0,075
RMSDD Доба
-0,49
р1-2=0,0355
-0,97
мс
(-1,07; -0,48)
р1-3=0,3791
(-1,54; -0,65)
р2-3=0,0371
День
-0,42
-1,22к
р1-2=0,0365
-0,69
(-0,92; -0,37) (-1,56;-0,88) р1-3=0,4564
(-1,27; -0,49)
р2-3=0,0291
к
Ніч
-0,57
-1,49
р1-2=0,0321
-1,09
(-1,23; -0,55) (-1,77;-0,98 ) р1-3=0,4427
(-1,69; -0,77)
р2-3=0,0251
pNN50, Доба
-0,99
-3,50к
р1-2=0,0730
к
-2,80
%
(-3,54; 0,11)
(-3,72;-2,63) р1-3=0,4123
(-3,66; -1,14)
р2-3=0,0348
День
-0,69
-3,45к
р1-2=0,0643
-2,78к
(-3,44; 0,56)
(-3,65;-2,68) р1-3=0,2734
(-3,56; -1,11)
р2-3=0,0345
к
к
Ніч
-1,63
-3,54
р1-2=0,0881
-2,84к
(-3,62; -0,41) (-3,76;-2,59) р1-3=0,4536
(-3,73; -1,17)
р2-3=0,0443
Примітка. к – статистично значуща відмінність із показниками контрольної групи
Таблиця 5.3.2
Z-оцінки спектральних характеристик варіабельності серцевого ритму у дітей
із хронічним пієлонефритом, Me ( Lq; Uq )
Показники
1
TP, мс2

2
Доба

Групи обстежених
1-а група
2-а група
3-я група
3
0,89
(-0,67; 1,47 )

4
1,45
(0,22; 1,65)

5
3,46к
( 1,53; 5,07)

Р
6
р1-2=0,3426
р1-3=0,0478
р2-3 = 0,0345
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Продовж. табл. 5.3.2
1

2
День

3

4
1,42
(-0,14; 2,09)

5
4,87к
( 2,72; 6,03)

6
р1-2=0,5126
0,92
р1-3=0,0212
(-0,19; 1,65 )
р2-3 = 0,0127
к
Ніч
1,22
7,56
р1-2=0,3159
-0,11
(-0,25; 2,31)
( 2,25; 11,29) р1-3=0,0006
(-0,31; 1,45)
р2-3 = 0,0031
к
к
VLF,
Доба
2,77
4,14
р1-2=0,0886
3,34к
2
мс
(0,47; 4,27)
(2,61; 4,99)
р1-3=0,0743
(2,37; 3,72)
р2-3=0,0498
к
к
День
2,93
4,54
р1-2=0,0182
3,98к
(0,88; 3,87)
(2,55; 4,86)
р1-3=0,0053
(2,59; 4,56)
р2-3=0,0533
Ніч
2,61к
3,89к
р1-2=0,0617
0,59
(0,30; 3,54)
(2,02; 4,56)
р1-3=0,5927
(0,26; 1,27)
р2-3=0,0087
2
к
к
LF, мс
Доба
1,91
5,11
р1-2=0,0794
2,55к
(1,33;3,51)
( 3,67; 7,94) р1-3=0,0019
(1,79 ; 2,79)
р2-3=0,0000
к
к
День
1,69
6,46
р1-2=0,3311
1,88к
(1,43; 2,47)
(3,32; 7,29)
р1-3=0,0012
(1,76 ; 2,41)
р2-3=0,0000
к
к
Ніч
2,86
4,21
р1-2=0,0145
1,46
(1,77;3,35)
(3,23; 6,17)
р1-3=0,0009
(-0,65 ; 1,59)
р2-3=0,0002
2
к
к
HF, мс
Доба
-3,20
-12,72
р1-2=0,0365
-0,60
( -9,61; 0,68 ) (-14,41;-9,05) р1-3=0,0241
(-1,21; -0,46)
р2-3=0,0025
День
-9,64к
р1-2=0,0312
к
к
(-10,98; -6,36
-12,69
р1-3=0,0160
6,12)
( -9,46; 0,47) (-13,79;-9,12) р2-3=0,0015
Ніч
р1-2=0,0312
1,23
к
к
-6,12
-12,81
р1-3=0,0160
(-1,21; 1,25)
( -9,61; 0,55 ) (-14,56;-9,18) р2-3=0,0015
LF/HF
Доба
р1-2=0,3625
1,34
1,80к
2,62к
р1-3=0,0042
(-0,7; 3,53)
(-0,47; 5,12)
( 0,7;10,10)
р2-3=0,0635
День
р1-2=0,4133
3,37к
1,86к
2,66к
р1-3=0,8332
(2,01;5,47)
(-0,45; 4,92)
( 0,88;10,16)
р2-3=0,2345
Ніч
р1-2=0,3112
1,21
1,69к
2,60к
р1-3=0,0720
(0,85;2,76)
(-0,50; 5,23)
( 0,66;9,97)
р2-3=0,3052
к
Примітка. – статистично значуща відмінність із показниками контрольної групи
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Аналіз статистичних характеристик Z-оцінок показників часового аналізу
з’ясував вірогідне зниження рівнів SDNN у хворих усіх груп із найсуттєвішим
зменшенням цього показника у дітей 3-ї групи. Різке зниження SDNN (більше ніж 3
S) було зафіксовано в 4,26% пацієнтів 1-ї групи, 13,3% хворих 2-ї групи та в 35,3%
обстежених 3-ї групи. Рівні RMSSD і pNN50, що є показниками активності
парасимпатичного відділу вегетативної регуляції, також мали тенденцію до
зниження. Однак, вірогідне зменшення при порівнянні із контрольною групою
продемонстрували для RMSSD хворі 3-ї групи, а для pNN50 – пацієнти 1-ї та 3-ї
групи.
Характеризуючи загальні тенденції змін показників спектрального аналізу
ВСР, можна відзначити, що для хворих на ХПН у порівнянні із контрольною
групою, властиве вірогідне поступове зростання загальної потужності спектру ВСР
(ТР), та його домену LF. У той самий час при прогресуванні ХХН зафіксовано
вірогідне зниження потужності високочастотного спектру (HF). 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).
Достовірне зниження потужності високочастотного компоненту на тлі
підвищення

рівнів

низькочастотного

призвело

до

статистично

значущого

збільшення відношення LF/HF у хворих із ХХН І-ІІІ стадій, порівняно з
показниками здорових осіб, без наявності міжгрупових відмінностей (H=1,67
p=0,8725). Додатково проведений кореляційний аналіз Спірмана визначив наявність
вірогідних інтеркореляцій між рівнями швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) та
показниками ВСР, 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).
Результати нашого дослідження дозволили зробити припущення, що у дітей із
ХПН зміни сумарної ВСР відбуваються поступово під час прогресування ХХН,
тобто при зниженні ренальних функцій, що підтверджується наявністю вірогідних
кореляційних зв’язків між ШКФ та основними показниками ВСР. Це припущення
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знаходить свої докази також у дослідженнях, які проведено серед дорослих хворих
на ХХН IІІ-ІV-V стадій [207, 213, 321], та в когорті пацієнтів дитячого віку [181,
326]. Разом з тим, нами було з’ясовано, що за рівнями більшості показників як
часового, так і спектрального аналізу ВСР, немає вірогідних відмінностей між
пацієнтами 1-ї та –2 ї груп. Це, вочевидь, пов’язане з тим, що переважна більшість
хворих із ШКФ, нижчою за 90 мл/хв, у складі ренопротекторної терапії тривалий час
отримувала ІАПФ, які, за сучасними уявленнями, сприяють нормалізації сумарної
ВСР [305, 306, 403].
Таким чином, у 76,6% дітей із ХПН та ХХН І-ІІІ стадій відзначаються розлади
вегетативного балансу, що відображається в порушенні ВСР (зростання ТР, LF,
LF/HF та зниження SDNN, rMSSD, pNN50, HF). Ці зміни відображають зсув ваго симпатичного балансу в напрямку послаблення парасимпатичного та домінування
тонусу симпатичного відділу ВНС. Поступова втрата ниркових функцій, яка
відбувається під час прогресування ХПН, поглиблює вегетативний дисбаланс, що
підтверджується наявністю вірогідних інтеркореляцій між інтегральним показником
ниркових функцій (ШКФ) та показниками часового (SDNN, pNN50) і спектрального
(TP,

LF,

HF)

аналізу

ВСР.

Вегетативний

дисбаланс

із

послабленням

парасимпатичного та домінуванням симпатичного тонусу ВНС є проявом
послаблення загальних адаптаційних можливостей організму, та є підґрунтям для
розвитку й прогресування подальших кардіоваскулярних порушень.
5.4.

Характеристика

вегетативного

гомеостазу

за

результатами

кардіоінтервалографії у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.
Вивчення ВТ, ВР та ВЗД дозволяє скласти уявлення про особливості
вегетативної регуляції ССС та організму в цілому [20, 29, 100]. Обстежено 115 дітей
6 - 17 років

(53 хлопчики, 62 дівчинки), хворих на ХПН. Аналіз показників

вегетативного гомеостазу у хворих на ХПН не визначив статистично значимих
розходжень за статтю, тому оцінку проводили з урахуванням віку та стадії ХЗН. Всі
діти були поділені на вікові групи: 6-10 років, 11-14 років, 15-17 років (табл 5.4.1).
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Таблиця 5.4.1
Розподіл обстежених дітей та підлітків за віком та статтю
Стать

Вік дітей, роки
6-10 років

11 - 14 років

15 - 17 років

Всього:

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Хлопчики

17

14,8%

18

15,6%

18

15,7%

53

46,1%

Дівчата

17

14,8%

24

20,9%

21

18,2%

62

53,9%

Разом

34

29,6%

42

36,5%

39

33,9%

115

100,0%

Залежно від стадії ХХН пацієнти були розділені на групи: до 1-ої групи
увійшло 54 пацієнти із ХХН І стадії, до 2-ої групи – 39 хворих із ХХН ІІ стадії, до 3ої групи – 22 хворих із ХХН ІІІ стадії.
Середні значення показників КІГ у хворих дещо відрізнялися в залежності від
віку та стадії ХХН. Так, у дітей 6-10 років з І стадією ХХН відбувалось незначне
підвищення активності парасимпатичного відділу ВНС (табл 5.4.2).
Таблиця 5.4.2
Показники вегетативного гомеостазу за даними КІГ у клиноположенні в
дітей 6-10 років , хворих на хронічний пієлонефрит, Мe (Lq;Uq)
Показники КІГ
Мо, с
Амо, %
x, с
ІН1, ум.од.

Контрольна
група
0,69
(059;0,73)
18,3
(16,6; 21,2)
0,22
(0,17;0,24)
60,3
(50,6;71,9)

ХХН І ст

ХХН ІІ ст

0,72
(0,68:0,76)
21,6
(20,7;22,0)
0,26
(0,19;0,29)
85,1
(64,9; 87,2)

0,60*
(0,52;0,62)
23,6*
(21,6;25,7)
0,13*
(0,09; 0,18)*
89,3*
(77,6;101,3)

ХХН ІІІ ст
0,53*
(0,47;0,58)
26,0*
(24,6;27,7)
0,14*
(0,11; 0,17)
92,9*
(81,3;106,2)

Примітка. * – статистично значуща відмінність з контрольною групою
У хворих ІІ-ІІІ стадії відбувалось його пригнічення, про що свідчило
статистично значуще зменшення показника варіаційного розмаху (x) в цих групах
Активність симпатичого відділу ВНС при цьому вірогідно підвищувалась у хворих з
ІІ-ІІІ стадією ХХН згідно значень показника АМо та Мо у хворих з ІІІ стадією ХХН.
ІН, що відображає ступінь напруження регуляторних механізмів, статистично
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значуще перевищував нормативні значення у хворих цієї вікової групи з ІІ-ІІІ
стадією ХХН. Аналіз Краскла-Уолліса з’ясував, що критерій Н за показниками АМо
(Н=14,4562, р=0,0076), Мо (Н=11,4377, р=0,0127), ІН (Н=15,1283, р=0,0042)
статистично значущий, що дає можливість стверджувати, що медіани відрізняються
в усіх групах, а рівень зазначених параметрів залежить від приналежності пацієнта
до тієї чи іншої групи. Ураховуючи, що розподіл на групи відбувався за станом
ниркових функцій, можна припустити, що рівень АМо, Мо та ІН має залежність від
інтегральних показників ниркових функцій. Це припущеня

підтверджується

наявністю вірогіних кореляцій між рівнями ШКФ та АМо (r=-0,56, p=0,028), Мо
(r=0,46, p=0,033) та ІН (r=-0,62, p=0,018).
На відміну від хворих 6-10 років, у хворих 11-14 років із ХПН зниження
активності парасимпатичного відділу ВНС у порівнянні зі здоровими спостерігалося
вже з 1 стадії ХХН, та було вірогідне у дітей з ХХН ІІІ стадії, про що свідчило
зменшеня значення показника x (табл. 5.4.3).
Таблиця 5.4.3
Показники вегетативного гомеостазу за даними КІГ у клиноположенні в
дітей 11-14 років, хворих на хронічний пієлонефрит, (Мe(Lq;Uq))
Показники
КІГ
Мо, с
Амо, %
x, с
ІН1, ум.од.

Контрольна група
0,71
(0,66;0,77)
26,0
(23,6;28,3)
0,29
(0,22;0,33)
80,1
(69,6;94,2)

ХХН І ст
0,64
(0,62;0,69)
27,2
(25,1;29,0)
0,22
(0,18;0,27)
100,3
(72,7; 109,0)

ХХН ІІ ст
0,62
(0,59;0,66)
30,0
(27,1;30,3)
0,20
(0,17;0,28)
118,3*
(106,3;129,7)

ХХН ІІІ ст
0,60*
(0,56;0,63)
32,3*
(30,1;34,0)
0,17*
(0,14;0,22)
129,1*
(112,9;144,6)

Примітка. * – статистично значуща відмінність з контрольною групою
При цьому активність симпатичного відділу ВНС згідно зниження значень
показників Mo і підвищення - AMo поступо підвищувалась, вірогідно у хворих з
ХХН 3 стадії. У хворих з ІІ-ІІІ стадіями ХХН в цій віковій групі ІН був вірогідно
вищим, ніж в групі контролю (p<0,05), що свідчило про відносно високий рівень
напруження адаптаційних процесів. У хворих з І стадією ХХН спостерігалась
тенденція до підвищення значення ІН, а у хворих з 2-3 стадією ХХН, як і в
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попередній віковій групі, статистично значуще підвищення ІН. У цій віковій когорті
було отримано вірогідний негативний кореляційний зв'язок між ШКФ та ІН (r=-0,59,
p=0,022).
У хворих 15-18 років з ХПН в порівнянні зі здоровими, спостерігалося
статистично значуще підвищення активності симпатичного відділу ВНС починаючи
з І стадії ХХН, про що свідчило значне підвищення АMo (p<0,05) у всіх трьох
групах і вірогідне зниження Mo у 2-ій та 3-ій групах (p<0,05) (табл. 5.4.4).
Таблиця 5.4.4
Показники вегетативного гомеостазу за даними КІГ у клиноположенні в
дітей 15-18 років , хворих на хронічний пієлонефрит, (Мe(Lq;Uq)
Показники КІГ
Мо, с
Амо, %
x, с
ІН1, ум.од.

Контрольна
група
0,75
(0,71;0,77)
20,0
(17,5;22,3)
0,28
(0,23;0,32)
55,0
(42,9;67,2)

1-а група,
n = 54
0,70
(0,68;0,74)
26,5*
(24,2;27,7)
0,27
(0,22;0,31)
89,1*
(78,9;101,3)

2-а група,
n = 39
0,66*
(0,60;0,69)
27,0*
(24,8; 29,2)*
0,18*
(0,16;0,22)
92,0*
(83,6; 106,6)

3-я група,
n = 22
0,67*
(0,64;0,69)
30,0*
(28,2;32,3)
0,17*
(0,13;0,19)
106,3*
(94,0; 120,7)

Примітка. * – статистично значуща відмінність з контрольною групою
При цьому активність парасимпатичного відділу у хворих з ХХН ІІ-ІІІ стадій
вірогідно знижувалась (p<0,05). Як результат, ІН був вірогідно більшим у всіх дітей
15-18 років без виключення. Статистично значущий за всіма показниками критерій
Краскла-Уолліса 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 цієї вікової групи дає право стверджувати, що рівень
показників залежить від приналежності обстежених дітей до тієї чи іншої групи,
тобто від стану ниркових функцій. Зв'язок між показниками вегетативного
гомеостазу та ШКФ також наочно підтверджують отримані кореляції, а саме: 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).
Під час аналізу ВВТ в цілому в всіх групах хворих на ХПН виявлено
статистично значуще зменшення частоти ейтонії (40,9%) та збільшення –
симпатикотонії (39,1%) в порівнянні з групою контролю (табл. 5.4.5).
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Таблиця 5.4.5
Показники вихідного вегетативного тонусу у хворих на хронічний пієлонефрит
ВВТ, %
Ейтонія, % (n)

Контрольн
а група,
n=60
61,7% (37)

Ваготонія, % (n)

Симпатикотонія,
% (n)

1-а група,
n = 54

2-а група,
n = 39

50,0% (27)
р1 > 0,05

38,5% (15)
р1 < 0,05
р2 >0,05

26,7% (16)

22,2% (12)
р1 > 0,05

20,5% (8)
р1 > 0,05
р2 >0,05

11,7% (7)

27,8% (15)
р1 < 0,05

41,0% (16)
р1 < 0,05
р2 >0,05

3-я група,
n = 22
22,7% (5)
р1 < 0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05
13,6% (3)
р1 > 0,05
р3 > 0,05
р4 > 0,05
63,7% (14)
р1 < 0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05

Всього,
n = 115
40,9% (47)
р1 < 0,05
20,0% (23)
р1 > 0,05
39,1% (45)
р1 < 0,05

Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою, р3 відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою

Максимально зміни відбувалися в 3-ій групі, де ВВТ у вигляді симпатикотонії
зустрічався у 2,3 рази частіше в порівнянні з 1-ою групою, а ейтонія - в 2,7 рази
рідше в порівнянні з групою контролю.
ВР у більшості хворих (41,7%) була гіперсимпатикотонічною за рахунок, в
основному, пацієнтів1-ої групи. (табл 5.4.6).
Таблиця 5.4.6
Показники вегетативної реактивності в дітей із хронічним пієлонефритом
ВР

Контрольна
група, n=60
83,4% (50)

1-а група,
n = 54
25,9% (14)
р1 < 0,05

2 –агрупа,
3-я група,
Всього
n = 39
n = 22
n = 115
Нормальна %
28,2% (11)
27,3% (6)
27,0% (31)
(n)
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 >0,05
р3 > 0,05
р4 > 0,05
Асимпатикото 8,3% (5)
16,7% (9)
38,5% (15)
54,5% (12)
31,3% (36)
нічна, % (n)
р1 > 0,05
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 >0,05
р3 < 0,05
р4 < 0,05
Гіперсимпати 8,3% (5)
57,4% (31)
33,3% (13)
18,2% (4)
41,7% (48)
котонічна, %
р1 < 0,05
р1 > 0,05
р1 < 0,05
(n)
р2 >0,05
р3 < 0,05
р4 < 0,05
Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою, р3 відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою

З прогресуванням ХХН зменшувалась питома вага нормальної реакції на КОП
та збільшувалась частота асимпатикотонічного варіанту, який в цілому реєструвався
в 3,8 рази частіше в порівнянні з групою контролю (р< 0,05).
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Показники ВЗД у дітей, хворих на ХПН, також характеризувались зниженням
нормальної реакції на КОП (табл. 5.4.7).
Таблиця 5.4.7
Частота нормального варанту вегетативного забезпечення діяльності в дітей,
хворих на хронічний пієлонефрит
ВЗД, варіант

Контрольна
група, n=60
68,3% (41)

1 група,
n = 54
31,5% (17)
р1 < 0,05

2 група,
n = 39
20,5% (8)
р1 < 0,05
р2 >0,05

3 група,
Всього
n = 22
n = 115
Нормальний, % (n)
9,1% (2)
23,5% (27)
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05
Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою, р3 відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою

Надлишковий варіант, який характеризувався гіперсимпатикотонічною
реакцією на пробу, найчастіше реєструвався у 1-ій групі, та більш ніж в 4 рази рідше
- в 3-ій групі (табл. 5.4.8).
Таблиця 5.4.8
Частота надлишкового варанту вегетативного забезпечення діяльності в дітей,
хворих на хронічний пієлонефрит
ВЗД, варіант

Контрольна
група, n=60
26,7% (16)

1 група,
n = 54
38,9% (21)
р1 >0,05

2 група,
n = 39
18,0% (7)
р1 >0,05
р2 >0,05

3 група,
Всього
n = 22
n = 115
Надлишковий
13,6% (3)
26,9 % (31)
(гіперсимпатикотон
р1 >0,05
р1 >0,05
ічний), % (n)
р3 > 0,05
р4 < 0,05
Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою, р3 відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою

Найбільш дезадаптивний тип реакції ССС на КОП – гіпердіастолічний,
реєструвався у 2-ій та 3-ій групі хворих (23,1% та 36,4% відповідно) (табл.. 5.4.9).
Таблиця 5.4.9
Структура недостатніх варіантів вегетативного забезпечення діяльності
ВЗД, варіанти
1
Недостатній, % (n):

Контрольна
група, n=60
2
5,0% (3)

1 група,
n = 54
3
29,6% (16)
р1 < 0,05

2 група,
n = 39
4
48,7% (19)
р1 < 0,05
р2 >0,05

3 група,
n = 22
5
68,2% (15)
р1 < 0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05

Всього
n = 115
6
41,7% (48)
р1 < 0,05
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Продовж. табл.5.4.9
1
Асимпатикотонічн
ий, % (n)

2
5,0% (3)

3
29,6% (16)
р1 >0,05

4
25,6% (10)
р1 > 0,05
р2 >0,05

5
6
31,8% (7)
14,8% (17)
р1 > 0,05
р3 > 0,05
р4 > 0,05
Гіпердіастолічний,
23,1% (9)
36,4% (8)
14,8% (17)
% (n)
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 <0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05
Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою, р3 відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою

Змішані варіанти у вигляді симпатикоастенічного та астеносимпатичного
типів реакції найчастіше зустрічались у 2-ій групі (табл. 5.4.10).
Таблиця 5.4.10
Структура змішаних варіантів вегетативного забезпечення діяльності в дітей
ВЗД, варіанти

Контрольна
група, n=60
-

1 група,
n = 54
-

2 група,
n = 39
12,8% (5)
р1 < 0,05
р2 < 0,05

3 група,
Всього
n = 22
n = 115
Змішані варіанти, % (n):
9,1% (2)
6,1% (7)
р1 > 0,05
р1 > 0,05
р3 > 0,05
р4 > 0,05
Астеносимпатичний, %
5,1% (2)
4,6% (1)
2,6 %(3)
(n)
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 >0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05
Симпатикоастенічний, %
7,7% (3)
4,5% (1)
3,5%(4)
(n)
р1 < 0,05
р1 > 0,05
р2 >0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05
Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою, р3 відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою

Ці відомості узгоджуються з попередніми дослідженнями, які були проведені
у дітей з ХПН [116]. Отримані нами результати свідчать, що під час прогресування
ХХН зростають рівні симпатикотонії. За літературними даними, відповідь на
навантаження

у

вигляді

гіперсімпатікотонії,

також,

як

і

вихідна

гіперсимпатикотонія, досить часто є предиктором підвищеного АТ [20, 21]. Наше
дослідження

також

продемонструвало

наявність

взаємозв’язку

між

симпатикотонією та ШКФ у пацієнтів дитячого віку з ХХН та mild-to-moderate
зниженою функцією нирок.
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В той час, як у більшості пацієнтів з І стадією ХХН спостерігалась тенденція
до централізації управлінням серцевим ритмом і напруження функціональних
можливостей ССС, у хворих з ІІ-ІІІ стадією ХХН відбувалося вірогідно значуще
підвищення тонусу симпатичного відділу зі зниженням тонусу парасимпатичного
відділу ВНС, що вказувало на значну централізацію управління серцевим ритмом і
напруження адаптаційно - пристосовувальних механізмів.
Збільшення патологічних варіантів ВР та ВЗД по мірі прогресування ХХН
узгоджується з законом вихідного рівня Уайлдера – чим вищий рівень вихідної
активності системи, тим слабкіше її реакція щодо збуджуючих подразників і тим
сильніше її відповідь щодо пригнічуючих подразників [29]. З прогресуванням ХХН
гіперсимпатикотонічний

варіант

ВР

змінюється

асимпатикотонічним,

що

підтверджує значне зниження рівня адаптаційно-пристосувального потенціалу.
Таким

чином,

дослідження

вегетативного

гомеостазу

виявляє

зміни

вегетативної регуляції у більшості хворих на ХПН, що свідчить про порушення
гомеостатичних можливостей організму. ВВТ у хворих на ХПН характеризується
підвищенням активності тонусу симпатичного відділу ВНС, що демонструє
напруження

механізмів

адаптації

ССС

та

розглядається

як

ризик-фактор

формування АГ. Для вегетативного забезпечення серцевої діяльності хворих на
ХПН характерне переважання патологічних варіантів, що свідчить про прогресуючу
недостатність та виснаження адаптаційних ресурсів організму. Виявлені порушення
диктують необхідність проведення комплексу медикаментозної і немедикаментозної
корекції, спрямованої на відновлення вегетативного гомеостазу з метою запобігання
ускладнень з боку ССС.
5.5. Ендотеліальна дисфункція у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Обстежено 76 дітей 11 - 17 років (31 хлопчик та 45 дівчаток) з ПН, з них 39- з
ГПН та 37 - з ХПН.
У дітей у дітей після перенесеного ГПН показник ДПА1 мав лише тенденцію
до збільшення, вірогідно не відрізняючись від варіанту норми - 3,4 ± 0,19 мм; р>0,05
(табл. 5.5.1).
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Таблиця 5.5.1
Динаміка діаметру плечової артерії під час проведення проби з
ендетелійзалежною вазодилятацією у дітей з пієлонефритом (M±m)
Показник
Діаметр
плечової
артерії, мм

Контрольна
група, n=30
3,1±0,16

Група з ГПН,
n=39
3,4 ± 0,19
р1>0,05

за 30 с до декомпресії,
ДПА2

2,3±0,13

3,1 ± 0,11
р1 < 0,001

через 60 с після
декомпресії, ДПА3

3,7±0,11

4,1 ± 0,15
р1 < 0,05

18,4±0,46

24,1±0,53
р1 < 0,001

в стані спокою, ДПА1

Приріст ДПА, ∆d (FMD),%

Група з ХПН,
n=37
2,2±0,12
р1 < 0,001
р2 < 0,001
1,8±0,14
р1 < 0,001
р2 < 0,001
2,6±0,17
р1 < 0,001
р2 < 0,001
8,2±0,2
р1 < 0,001
р2 < 0,001

Примітка: р1 –відмінність з контрольною групою , р2 -відмінність з групою з ГПН
На відміну, у хворих на ХПН, в порівнянні з пацієнтами, що мали в анамнезі
ГПН та контрольною групою, показник ДПА1 був вірогідно меншим (2,2±0,12 мм;
р<0,001. Це демонструє дисбаланс у ССЕ в сторону переважання у хворих на ХПН
факторів, що зумовлюють ендотелійзалежну вазоконстрикцію, і навпаки, пригнічують ендотелійзалежну вазодилятацію. Такі порушення можна пояснити
поєднанням декількох механізмів: зокрема, розвитком, вже на початкових стадіях
ХХН, гіперактивністі симпатичного відділу ВНС, що безпосередньо, або
опосередковано через активацію РААС призводить до активації синтезу ендотеліну1, потужного вазоконстриктора. Це, в свою чергу, викликає зниження можливості
розслаблення судинної стінки у відповідь на вазодилятуючі стимули і служить
причиною системної зміни мікроциркуляції та порушення перфузії як одного з
ключових неімунних механізмів прогресування ХХН [103]. На думку Carlstrom M.
та Montenegro M.F. [195], зниження біодоступності NO вважається основним
несприятливим наслідком вільно- радикальних реакцій при оксидативному стресі у
пацієнтів з ХХН. Всі ці фактори могли сприяти розвитку вазомоторної форми ЕД у
пацієнтів з ХПН.
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Найвиразніші зміни реєструвались у дітей, що мали хронічний запальний
процес у нирках, який виникав на тлі АСВС.

Пацієнти мали цифри АТ, що

перевищували 95 перцентіль. З літературних оглядів, структурні зміни, які
порушують нормальний кровоток в нирці, приводять до ішемічних змін,
аналогічних тим, які можуть відбуватися при вазоконстрикції судин всередині
паренхіми за рахунок збільшення вмісту ангіотензину II, ендотеліну-1 або
зменшення вмісту NO [62].
Динаміка ДПА за показником ДПА2, який реєструвався під час проведення
проби з ЕЗВД за 30 секунд до декомпресії, у дітей з ГПН вірогідно відрізнялась від
значень у контрольній групі: 2,3±0,13 мм;

р < 0,001. При цьому, аналізуючи

динаміку показника всередині групи, можна сказати, що звуження ДПА у дітей з
ГПН було недостатнім і значення ДПА1 не мало статистично значущої відмінності
від значення ДПА2.
У пацієнтів з ХПН динаміка показника ДПА2 була аналогічною: реєструвалась
тенденція до зменшення в порівнянні з вихідними даними у пацієнтів всередині
групи, значення було вірогідно меншим в порівнянні з обома групами (р< 0,001).
У ході проведення проби, після декомпресії, у фазі максимальної вазодилятації,
показник ДПА3 у пацієнтів з ГПН був статистично значуще більшим за норму
(4,1±0,15 мм; р < 0,05). Тобто, переважала вазодилятація. Це може бути пов’язане з
підвищенням синтезу оксиду азоту в цій групі пацієнтів. Такий дисбаланс в ССЕ
можна розглядати як результат компенсаторної реакції - максимальний рівень оксиду
азоту

сприяє

гальмуванню

порушень

функції

ендотелію,

обумовленої

гіперпродукцією ендотіліну-1, що в цих умовах є сприятливим фактором [104]. У
пацієнтів з ХПН показник ДПА3 збільшувався недостатньо у порівнянні з групою
контролю (2,6±0,17 мм; р< 0,001). Це свідчило про зниження податливості артерії та
погіршення пружно-еластичних властивостей стінки судин, зумовленої активацією
синтезу

ендотеліальних

вазоконстрикторів,

з

одного

боку,

і

порушенням

ендотелійзалежної вазодилятації - з іншого. Зсув рівноваги між вазодилятаторами і
вазоконстрикторами в бік останніх сприяє формуванню вазоспазму і вносить
вагомий внесок в прогресування ХХН [62].
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Отримані результати попередніх досліджень, які були проведені серед
дорослих пацієнтів, свідчать, що під час прогресування ХХН, зі зниженням ниркової
функції, зростають рівні системного запалення (за рівнем СРБ H=35.2, p=0.001), ЕД
(за рівнемΔd H=42.7, р=0.0000) [340].
Отримані результати можна пояснити збільшенням рівня фактору росту
ендотелію судин, який зростає в міру прогресування ХПН у дітей раніше, ніж
падіння СКФ, що дозволяє розглядати його як прогностичний показник. Відомо, що
саме цей ростовий фактор регулює тонус судинної стінки, підтримуючи спастичні
процеси, і при підвищенні його концентрації виникає патологічний вазоспазм, що
сприяє розвитку склеротичного процесу і прогресування патології нирок [14]. В
цілому, це може розглядатись як один з механізмів прогресування патологічного
процесу в нирках та розвитку хронізації.
Як результат, приріст ДПА за показником ∆d у дітей з ХПН був у 2,2 рази
меншим в порівнянні з групою контролю (8,2±0,20%; р < 0,001). В той же час, у
дітей з ГПН приріст ДПА свідчив про переважання вазодилятації (24,1±0,53%; р <
0,001) в порівнянні з пацієнтами, що мали ХПН.
Розподіл варіантів реакції ДПА на ЕЗВД у дітей з ПН був наступним
(табл.5.5.2).
Таблиця 5.5.2
Розподіл варіантів реакції на пробу з ендетелійзалежною вазодилятацією у
дітей, хворих на пієлонефрит
Варіант реакції

Контрольна група, n = 30
абс

Діти з ГПН,n =39
абс

Діти з ХПН,n=37
абс
Нормоергічний
24,3
9
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 >0,05
Гіперергічний
21
13,5
5
р1 < 0,05
р1 > 0,05
р2 < 0,001
Гіпоергічний
15
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 < 0,001
Парадоксальний
8
р1 > 0,05
р1 < 0,05
р2 < 0,05
Примітка: р1 –відмінність з контрольною групою , р2 -відмінність з групою з ГПН
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Переважна більшість дітей після перенесеного ГПН й мали сприятливі (нормота гіперергічний) типи реакції на пробу - в цілому 82,1%, що вірогідно не
відрізнялось від групи контролю. Але у дітей з ГПН, на відміну від контрольної,
переважав гіперергічний варіант (53,9%; р < 0,05), а нормальний реєструвався
парадоксальний реєструвалися в цілому в 17,9%, без вірогідної різниці

з

контрольною групою (12,8% та 5,1% відповідно, р >0,05).
В групі дітей з ХПН лише близько третини пацієнтів (24,3%) мали нормо- та
гіперергічний типи реакції на пробу (рис.2). Так, нормоергічний тип реєструвався
лише у 13,5% хворих (р< 0,001), гіперергічний тип – у 10,8% (р< 0,05). Більшість
пацієнтів мали патологічні варіанти реакції: гіпоергічний тип, який реєструвався у
переважної більшості - в 46,0% випадків, що було вірогідно більше в порівнянні зі
здоровими (10,1%) та пацієнтами з ГПН, парадоксальний тип - 29,7% (3,3%
здорових), що було статистично значуще в порівнянні з обома попередніми
групами.

Це

підтверджувало

значні

порушення

балансу

вазорегуляторних

механізмів в ССЕ у цих пацієнтів, виявлені раніше при реєстрації показників ДПА.
Показник ЛШК1 у дітей з ГПН був статистично нижчим в порівнянні з іншими
групами, відповідно, хворі на ХПН мали статистично значуще більше значення
цього показника (табл. 5.5.3).
Таблиця 5.5.3
Динаміка показника лінійної швидкості кровотоку під час проведення
проби з ендетелійзалежною вазодилятацією у дітей з пієлонефритом
Показник
Лінійна
швидкість
кровотоку,
см/с

В стані спокою, ЛШК1
Через 15 с після
декомпресії, ЛШК2

Контрольна
група, n=30
137,4±2,12

Група з ГПН,
n=39
111,8±0,17
р1 < 0,001

105,2 ±1,19

107,1±0,26
р1 >0,05

Група з ХПН,
n=37
148,7 ±0,14
р1 <0,001
р2 < 0,001
142,6±1,18
р1 < 0,001
р2 < 0,001

р1 –відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність з групою з ГПН
Показник ЛШК2 у групі пацієнтів з ХПН знижувався зі збереженням
статистичного переважання в порівнянні з контрольною групою та ГПН (р<0,05). У
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той же час у дітей з ГПН індекс ЛШК2 достовірно не відрізнявся від норми і був
значно нижчим, ніж у хворих з ХПН.
Динаміка ІR у пацієнтів з ПН відповідала змінам ДПA та ЛШК (табл. 5.5.4).
Таблиця 5.5.4
Динаміка

індексу

резистентності

під

час

проведення

проби

з

ендетелійзалежною вазодилятацією у дітей з пієлонефритом
Показник
Індекс
резистентності,
ум.о

В стані спокою, RІ 1

Контрольна
група, n=30
0,83±0,03

Група з ГПН,
n=39
0,70±0,02
р1 < 0,001

Після декомпресії, RІ 2

0,78±0,01

0,64 ± 0,04
р1 < 0,05

Група з
ХПН, n=37
0,92 ± 0,03
р1 < 0,05
р2 < 0,001
0,88 ± 0,04
р1 < 0,05
р2 < 0,05

р1 –відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність з групою з ГПН
Так, у пацієнтів з ГПН значення показника RI у спокої було вірогідно меншим
за фізіологічні значення (р < 0,05), а в групі з ХПН – статистично значуще більшим,
як у порівнянні з групою контролю, так і в порівнянні зі значеннями у пацієнтів з
ГПН (р < 0,05). Через 15 секунд після декомпресії, у фазу реактивної гіперемії,
значення RI зменшувалось, статистично значуще відрізняючись в усіх трьох групах
- 0,64±0,04 у.о. при ГПН та 0,88±0,04 у.о. у пацієнтів з ХПН(р < 0,05).
Таким чином, ЕД є важливою патогенетичною ланкою розвитку ПН у дітей.
ХПН у 64,9% випадків супроводжується ознаками ЕД. Факторами ризику розвитку
ЕД є наявність у хворих АСВС та АГ. Асоціація ЕД з ХПН створює ризик розвитку
несприятливого перебігу захворювання, ймовірно, за рахунок порушень перфузії
тканин нирок, що вимагає диференційованої медикаментозної корекції.
5.6. Взаємозв’язок між ендотеліальною дисфункцією та гіпертрофією
лівого шлуночка у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Нами було обстежено 84 дитини від 6 - 17 років (43 хлопчики, 41 дівчинка) з
ХПН та ХХН І-ІІІ стадій. Пацієнти були розділені на групи залежно від стадії ХХН:
до 1-ї групи увійшло 37 пацієнтів із ХХН І стадії, 2-ої групи увійшло 30 пацієнтів із
ХХН ІІ стадії, до 2-ї групи – 17 хворих із ХХН ІІІ стадії. Серед обстежених 37 з 47
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пацієнтів отримували лікування ІАПФ, тобто 80,0% (24/30) з 2-ї групи, 76,5%
(13/17) з 3-ї групи. Серед обстежуваних групах не було відмінностей за віком і
статтю. Пацієнти 3-ої групи, порівняно з дітьми контрольної групи, мали вірогідно
нижчі показники зросту (р=0,024), маси тіла (р=0,031), гемоглобіну (p=0,012), а
також статистично вищі рівні САТ (р=0,025) та ДАТ (р=0,026), сечової кислоти
(р=0.019) (табл.5.6.1).
Таблиця 5.6. 1
Основні клінічні дані та лабораторні показники у обстежених
Показник
Стать, ч/ж
Вік, роки
Зріст (z-оцінка)
Маса тіла (z-оцінка)
ІМТ (z-оцінка)
Гемоглобін, г/л
Систолічний АТ,
мм рт.ст.
Діастолічний АТ,
мм рт.ст.
ШКФ, мл/хв/1,73м2
Сечова к-та сироватки
крові, ммоль/л
СРБ, мг/мл
МАУ, мг/л

1-а група
(n=37)
19/18
10,68
(7,49;14,51)
0,27
(-0,63;0,98)
0,26
(-1,17;1,14)
0,09
(-0,12;0,72)
124
(118;131)#
117
(110;121)#
68
(63;79)#
107,0
(94,7;129,0)#*
0,27
(0,25;0,35)#
3,25
(1,79;6,11)c#
21,8
(18,3;31,4)c#

Групи обстежених
2-а група
3-я група
(n=30)
(n=17)
14/16
10/7
11,28
11,08
(6,46;16,72)
(7,80;15,86)
-0,09
-0,88
(-1,05;0,70)
(-2,16;-0,33)с
-0,95
-0,98
(-1,67;0,47)
(-1,59;0,01)с
0,27
-0,97
(-0,35;0,66)
(-1,71;0,35)
122
105
(113;129)
(92;112)с1
116
122
(112;126)
(118;131)с1
73
83
(65;82)
(77;87)с1
72,0
40,6
c^#
(66,7;82,0)
(36,8;51,8)c*1
0,33
0,45
(0,27;0,39)#
(0,38;0,61)c*1
4,07
7,28
c#
(3,27;7,11)
(6,99;11,08)c*
19,6
84,2
c#
(14,3;47,2)
(42,7;287,6)c*1

Контрольна група
(n=20)
9/11
10,78
(6,98;16,16)
0,44
(-0,16;1,24)#
0,12
(-0,27;0,72)#
-0,04
(-0,11;0,39)
125
(119;130)#
114
(108;121)#
68
(62;78)#
100,6
(95,8;124,2)*#
0,24
(0,22;0,34)#
1,03 (0,06;1,88)a*#1
3,5 (2,7;15,1)*#1

Примітка. 1 - вірогідна різниця при порівнянні з показниками 1-ої групи;
* - вірогідна різниця при порівнянні з показниками 2-ої групи;
# - вірогідна різниця при порівнянні з показниками 3-ої групи;
с
– вірогідна різниця при порівнянні з показниками контрольної групи;
a – рівень СРБ було визначено у 17 дітей групи контролю.
У пацієнтів з ХХН рівні СРБ (1-а група - р=0,041, 2 –а група - р=0,038, 3 –я
група - р=0,009) та МАУ (1-а група - р=0,032, 2 –а група - р=0,001, 3 –я група р=0,0001) були вірогідно вищими за відповідні показники дітей групи контролю.
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Порівняльна характеристика результатів ЕхоКГ обстеження наведена в
таблиці 5.6.2.
Таблиця 5.6.2
Основні морфологічні параметри лівого шлуночка в обстежуваних дітей,
(Me(Q25;Q75))
Показник
КДІ, мл/м2
КСІ, мл/м2
ФВ, %
ІММ (г/м2,7)
ІММ
(z-оцінки)
ВТСЛШ
ГЛШ (%)

1-а група,
n=37
54,4
(50,5; 61,7)
19,9
(15,5; 22,8)
64,2
(63,9; 70,1)
30,9
(27,4; 38,0)
0,57
(0,34; 1,41)
0,37
(0,34; 0,44)
8,1%

Групи обстежених
2-а група,
3-я група,
n=30
n=17
57,9
62,9
(53,5; 66,2)
(59,9; 71,6)к
20,9
22,1
(14,5; 22,6)
(19,5; 26,3)к
63,9
63,4
(60,9; 69,2)
(63,1; 69,2)
31,7
34,2
(28,0; 39,2)
(30,7; 44,1)к
1,69
2,42
к
(1,04; 2,67)
(1,79; 3,09)c*1
0,36
0,36
(0,25; 0,51)
(0,33; 0,39)
36,7%
47,0%

Контрольна
група, n=20
53,6
(47,8; 60,0)3
20,5
(15,0; 23,2)3
66,6
(65,2; 73,7)
30,8
(26,2; 34,6)*
0,37
(-0,17; 1,07)*3
0,34
(0,32; 0,41)
-

Примітка. 1 - вірогідна різниця при порівнянні з показниками 1-ої групи;
*
- вірогідна різниця при порівнянні з показниками 2-ої групи;
3
- вірогідна різниця при порівнянні з показниками 3-ої групи;
к
– вірогідна різниця при порівнянні з показниками контрольної групи.
У дітей із ХХН під час прогресування збільшуються порожнини ЛШ, що
підтверджується вірогідним зростанням КДІ (р=0,011) та КСІ (р=0,016) у пацієнтів
3-їгрупи при порівнянні з контрольною. ІММ був вірогідно більшим, порівнюючи з
групою контролю, як у хворих 2-ї групи (р=0,025), так і 3-ї групи (р=0,007).
Підтвердженням цього є той факт, що ГЛШ реєструвалася вірогідно частіше у дітей
2-ї групи (р=0.0051) та 3 –ї групи ї (р=0,0017), ніж у пацієнтів 1-ї групи.
Показник Δd (FMD) був вірогідно нижчий у пацієнтів із ХПН (H=42.7, p=
0.0000; MW pcontrols-1=0.033; pcontrols-2=0.0000; pcontrols-3=0.0000; p1-2=0.013; p1-3=0.0007;
p2-3=0.011) при порівнянні з контролем (табл.5.6.3).
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Таблиця 5.6.3
Динаміка діаметру плечової артерії під час проведення проби з
ендетелійзалежною вазодилятацією у дітей з хронічним пієлонефритом
Показник
1-а група,
n=37
12,7(7,7;16,9)
32,4(12)

Групи обстежених
2-а група,
3-я група,
n=30
n=17
9,7(6,3;13,7)к3
5,9(3,2;8,9)*1к
90,0(27)
100,0 (17)

Контрольна група,
n=20
17,6(11,6;25,2)*3
5,0 (1)

ДПА,%
ДПА ≤10%,
% (n)
Примітка.1 - вірогідна різниця при порівнянні з показниками 1-ої групи;
*
- вірогідна різниця при порівнянні з показниками 2-ої групи;
3
- вірогідна різниця при порівнянні з показниками 3-ої групи;
к
– вірогідна різниця при порівнянні з показниками контрольної групи.

ЕД було виявлено вірогідно частіше у хворих 2-ї групи (р=0,0001) та 3-ї групи
(р=0,0000), ніж у обстежених 1 –ї групи.
У хворих на ХПН при проведенні лінійного кореляційного аналізу Спірмана
був виявлений значний негативний кореляційний зв'язок між рівнями ДПА та ІММ
(r = -0,49, p = 0,031), СРБ (r = -0,76, р <0,001), МАУ (r = -0,65, р <0,001) (табл.5.6.4).
Таблиця 5.6.4
Лінійний кореляційний аналіз Спірмана між ендотеліальної функцією,
запальних показників та індексом маси міокарду лівого шлуночка у дітей,
хворих на хронічний пієлонефрит
Показники
ДПА
СРБ
МАУ
ІММ

ДПА
X
-0,76*
-0,65*
-0,49*

СРБ

МАУ

ІММ

X
+0,37
+0,29

X
+0,36

X

Примітка. * - p<0.05
Таким чином, у дітей, хворих на ХПН, вже на початкових стадіях ХХН
мають місце ознаки ЕД та системного запалення, рівні яких зростають під час
прогресування ХХН. Наяність вірогідних зв’язків між показниками ЕД, системного
запалення та ІММ дозволяють зробити припущення про участь ендотелію у
розвитку та підтримці хронічного запалення та формуванні ГЛШ.
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5.7. Морфофункціональні показники серця за даними ехокардіографії в
дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Для вивчення особливостей морфології серця, функціонального стану
міокарда, показників центральної гемодинаміки та трансмітрального кровотоку у
дітей із ХПН на початкових стадіях ХХН нами обстежено 196 дітей 6 - 17 років (76
хлопчиків, 120 дівчаток). Пацієнти були розділені на групи залежно від стадії ХХН:
до 1-ої групи увійшло 149 дітей із ХХН І стадії, до 2-ої групи – 30 пацієнтів із ХХН
ІІ стадії, до 3-ої групи – 17 хворих із ХХН ІІІ стадії Серед обстежуваних 68 з 196
пацієнтів отримували лікування ІАПФ, тобто відповідно 20,8% з 1-ї групи, 80,0%- 2ї групи, 76,5% -3-ої групи. Малі структурні аномалії серця, а саме: пролапс
мітрального клапану та атріовентрикулярних клапанів, аномально розташовані
хорди порожнини ЛШ було зареєстровано у 62 (41,69%) пацієнтів. Результати
ЕхоКГ дослідження дітей, хворих на ХПН представлено в таблиці 5.7.1.
Таблиця 5.7.1
Основні ехокардіографічні показники в дітей, хворих на хронічний пієлонефрит,
(Me(Q25;Q75))
Показник,
одиниці
вимірювання

Групи обстежених
1-а група

2-а група

3-я група

(n=149)

(n=30)

(n=17)

КДІ, мл/м2

54,5 (47,8; 63,0)

57,9 (53,5; 66,2)

62,9*(59,9; 71,6)

КСІ, мл/м2

21,5 (17,0; 27,2)

20,9 (14,5; 22,6)

22,1*(19,5; 26,3)

ФВ, %

62,6 (58,2; 67,7)

63,9 (60,9; 69,2)

63,4 (63,1; 69,2)

УІ, мл/м2

32,9(29,4;36,9)

36,9 (32,2;41,7)

39,9 (36,6;44,9)

СІ, л/м2

2,5*(2,2;3,2)

2,8* (2,1;3,3)

3,3 (2,6;3,9)

ІММ (г/м2,7)

30,9*(26,2; 35,6)

31,7*(28,0; 39,2)

34,2*(30,7; 44,1)

ІММ (z-оцінки)

0,37 (-0,17; 2,07)

1,69*(1,04; 2,67)

2,42*(1,79; 3,09)

ВТСЛШ

0,37 (0,34; 0,43)

0,36 (0,25; 0,51)

0,36 (0,33; 0,39)

Примітка. *- вірогідна різниця порівняно з нормативними показниками
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Була встановлена тенденція до поступового збільшення порожнини ЛШ під
час прогресування ХХН, так що в хворих 3-ї групи КДІ (р=0,008) та КСІ (р=0,011)
вірогідно відрізнялись від нормативних показників.
Також було встановлене статистично значуще збільшення ІММ, порівнюючи з
нормативними показниками, у дітей з 1-ї групи (р=0,02). У хворих 2-ї і 3-ї груп ІММ
також вірогідно більший, порівняно з контролем (р=0,016 і р<0,001). ГЛШ було
визначено у 15,4% хворих 1-ї групи, 36,7% 2-ї групи та 47% пацієнтів 3 –ї групи.
При цьому значення показників ФВ та ВТЛШ в усіх групах хворих статистично
значуще від норми не відрізнялись.
Під час визначення кореляційних зв’язків між ІММ та основними клінічними
параметрами та показниками ренальних функцій було з’ясовано наявність
негативного зв’язку зі зростом (z-оцінки) (r=-0,29, p=0,022), рівнями гемоглобіну
(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). Статистично значущих кореляцій між ІММ та
показниками АТ не було знайдено. Типи геометрії ЛШ представлено в таблиці
5.7.2.
Таблиця 5.7.2
Частота типів геометрії ЛШ у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит
Тип геометрії ЛШ
Нормальна геометрія ЛШ
Ексцентрична гіпертрофія ЛШ
Концентрична гіпертрофія ЛШ
Концентричне
ремоделювання ЛШ

1-а група
(n=149)
81,2% (121)
10,7% (16)
4,7% (7)
3,4% (5)

Групи обстежених
2-а група
(n=30)
53,3% (16)
26,7% (8)
10,0% (3)
10,0% (3)

3-я група
(n=17)
47,1% (8)
29,4% (5)
17,6% (3)
5,9% (1)

Під час прогресування 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 ГЛШ (10,7% і 29,4%, р=0,0371).
Концентричне ремоделювання ЛШ найчастіше реєструвалось у 2-ій групі (10,0%),
не маючи при цьому вірогідної відмінності з іншими групами хворих та з
контролем. Різним типам геометрії ЛШ можуть відповідати певні порушення
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гемодинаміки:

концентричну

ГЛШ

частіше

пов’язують

з

підвищення

периферичного опору, ексцентричну ГЛШ – зі збільшеним серцевим викидом,
концентричне ж ремоделювання ГЛШ тісно пов’язане із подальшим прогнозом
захворювання [137]. На думку дослідників, у пацієнтів з ХХН, незалежно від
геометрії ЛШ, ГЛШ є сильним предиктором ризику несприятливих ниркових та
ССУ [137, 325].
Таким чином, у дітей із ХПН відбуваються процеси ремоделювання ЛШ,
починаючи з ранньої стадії ХХН. Прогресування ХПН асоційоване зі збільшенням
ризику ремоделювання ЛШ. Ремоделювання ЛШ із ХПН та ХХН характеризується
формуванням патологічної геометрії ЛШ у вигляді переважно ексцентричної та
концентричної ГЛШ. Факторами ризику ремоделювання ЛШ у пацієнтів із ХХН є
рівень гемоглобіну, рівень вмісту сечової кислоти в крові, ШКФ.
Під час аналізу центральної гемодинаміки відповідно до СІ розрізняли
гіперкінетичний, еукінетичний та гіпокінетичний типи гемодинаміки.
Визначено, що найчастіше в усіх групах пацієнтів реєструвався еукінетичний
центральної гемодинаміки, без статистично значущої різниці в групах (рис. 5.7.1.)
4,7%
51,0%

1 група

44,3%
7,4%

2 група

46,7%

3 група

47,1%

Еукінетичний
43,3%

Гіперкінетичний
Гіпокінетичний

11,7%

0

20

41,2%
40
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Рисунок 5.7.1. Співвідношення типів центральної гемодинаміки у дітей, хворих на
хронічний пієлонефрит
Більш детальний аналіз пацієнтів із еукінетичним варіантом гемодинаміки
з’ясував, що у 1-й групі домінували хворі із тривалістю ХХН не більш ніж 5 років та
не мали ознак АГ. Обстежені 2- ї та 3-ї груп, у яких реєструвався еукінетичний тип
гемодинаміки, мали стабільний рівень ренальних функцій, не мали підвищення АТ, а
також понад 2 роки приймали ІАПФ. Особливу увагу заслуговує факт наявності
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суттєвої відносної кількості хворих у кожній групі з гіпокінетичним типом
центральної гемодинаміки. Більш детальний аналіз визначив, що в 1-й групі дітей
гіпокінетичний

тип

центральної

гемодинаміки

фіксувався

переважно

при

збережених насосній та контрактильній функції міокарда. Перебудова системи
кровообігу в даному випадку відбувається за рахунок змін структури периферичної
судинної ланки. У переважної більшості хворих 3 -ї

групи було зафіксовано

поєднання гіпокінетичного типу з тахікардією на тлі послаблення скоротливої
здатності міокарда, що вказує на безпосереднє ураження міокарда. Спочатку
позитивний хронотропний та інотропний ефект симпато-адреналової системи
перетворюється в негативний. Питома вага хворих із гіперкінетичним типом
центральної гемодинаміки була найменшою. Підвищення показників систолічної
функції в сполученні з тахікардією у цих дітей свідчить про активацію симпатоадреналової системи на тлі тривалого патологічного процесу в нирках.
Наступним етапом нашого дослідження було вивчення основних показників
діастолічної функції міокарда ЛШ та її частота в групах обстежених (табл. 5.7.3).
Таблиця 5.7.3
Основні показники трансмітрального потоку у дітей, хворих на
хронічний пієлонефрит
Показник,
одиниці
вимірювання
Е, м/с
А, м/с
Е/А
DT/RR
IVRT/RR

1-а група
(n=149)
0,74*
(0,66;0,84)
0,34*
(0,31;0,41)
1,99
(1,82;2,24)
0,16*
(0,12;0,18)
0,069*
(0,053;0,097)

Групи обстежених
2-а група
(n=30)
0,83
(0,72;0,92)
0,38
(0,35;0,49)
2,02
(1,69;2,34)
0,15*
(0,11;0,19)
0,074
(0,063;0,094)

3-я група
(n=17)
0,90
(0,82;0,92)
0,51
(0,41;0,54)
1,72
(1,66;1,94)
0,13*
(0,12;0,18)
0,065*
(0,051;0,072)

Примітка. * - статистично значуща відмінність p<0,05 від нормативних показників.
Після аналізу показників трансмітрального потоку ДД ЛШ було діагностовано
у 44,4% дітей, а саме: у 40,3% пацієнтів із 1-ї групи, у 53,3% обстежених 2-ї групи та
в 64,7% хворих 3 –ї групи, що підтверджує зв'язок ДД з прогресуванням ХХН. На
наступному

етапі

аналізу

були

виокремлено

типи

ДД:

гіпертрофічний,
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псевдонормальний та рестриктивний [74], залежно від яких хворих було розділено
на три підгрупи. У пацієнтів 1-ої підгрупи було визначено вірогідне зростання IVRT
(р<0,05) та DT (р<0,01), статистично значущі зменшення хвилі Е (р<0,05), приріст
хвилі А (р<0,01), що відповідно, призвело до зниження співвідношення Е/А
(р<0,05). Такі зміни показників свідчили про формування I типу порушень
діастолічної функції - уповільненої релаксації ЛШ (гіпертрофічний тип), який
спостерігався у 33,3% хворих. У 2-ій підгрупі було визначено лише тенденцію до
зростання часу уповільнення швидкості потоку в фазу раннього наповнення ЛШ,
показники ізоволюмічного розслаблення ЛШ не змінювалися. Також зареєстровано
зниження швидкості наповнення ЛШ в першу фазу (пік Е) та вірогідне зростання
швидкості наповнення під час другої фази (пік А) (р<0,01). Завдяки цим змінам
відбувалося

незначне

зниження

співвідношення

Е/А,

що підтверджує

формування II типу ДД ЛШ – псевдонормалізації, який було зафіксовано у 39,1%
пацієнтів.
У 3-ій підгрупі хворих із ХПН зареєстровані достовірне зростання IVRT
(р<0,001) та DT (р<0,01), зменшення швидкості наповнення ЛШ як у першу фазу
пасивного наповнення ( р<0,05), так і під час другої фази активного наповнення
(р<0,05), що призвело до підвищення співвідношення Е/А >2,0 ум. од. ( р<0,01). У
таких випадках (27,6%) діагностували рестриктивний тип ДД.
Аналіз частоти різних типів ДД у дітей, хворих на ХПН показав переважання
рестриктивного типу діастолічного розслаблення і псевдонормалізації мітрального
кровотоку в усіх групах (рис. 5.7.2).
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Рисунок 5.7.2.
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Такі зміни, по-перше, демонструють зниження діастолічної піддатливості
міокарда ЛШ, по-друге, свідчать про підвищення тиску в лівому передсерді. Це
можна

пояснити

дією

тривалих

метаболічних

порушень,

а

також

гіперсимпатикотонічною спрямованістю вегетативної реактивності хворих з ХПН.

5.8. Аналіз показників артеріального тиску за даними добового моніторування
у дітей з хронічним пієлонефритом
Обстежено 94 пацієнти віком від 6 - 17 років (41 хлопчик і 53 дівчинки) із
ХПН та ХХН І-ІІІ стадій, з них 1-а група – 47 пацієнтів з ХХН І стадії; 2-а група – 30
обстежених з ХХН ІІ стадії; 3-а група – 17 дітей з ХХН ІІІ стадії. Групу контролю
склали 78 практично здорових дітей відповідного віку.
В той час як за результатами разового вимірювання АТ підвищений АТ було
діагностовано у 9,6%, а АГ- у 21,3% хворих, при проведенні ДМАТ підвищення АТ
реєструвалося у 22,3% хворих, а АГ - у 34,0%. Отже, розбіжність показників САТ і
ДАТ, отриманих при разовому вимірюванні АТ та при проведенні ДМАТ виявлена в
25,5% випадків. Прихована АГ реєструвалась у 12,8% хворих.
Структура АТ у обстежених дітей із ХПН та ХХН представлена в таблиці 5.8.1
Таблиця 5.8.1
Структура показників добового профілю артеріального тиску у дітей із
хронічним пієлонефритом та хронічною хворобою нирок
Артеріальний
тиск
Нормальний

1-а група
n=47
абс
%
25
53,2

2-а група,
n= 30
абс
%
11
36,6

р1>0,05

р1 < 0,05
р2 >0,05

3-я група,
n=17
абс
%
2
11,8

Всього з ХПН,
n= 94
абс
%
38
40,4

Контрольна
група, n=78
абс
%
48
61,5

р1 < 0,05
р1 < 0,05
р3 < 0,05
р4 < 0,05
Гіпотензія
3
6,4
3
3,2
23
29,5
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р1 < 0,05
Підвищений 7
14,9
9
30,0%
5
29,4 21
22,3
7
9,0
%
р1>0,05
р1 < 0,05
р1 > 0,05
р1 < 0,05
р2 >0,05
р3 > 0,05
р4 > 0,05
Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою, р3 відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою

194
Таблиця 5.8.2
Структура артеріальної гіпертензії у дітей із хронічним пієлонефритом та
хронічною хворобою нирок
Артеріальний
тиск

1-а група
n=47
абс
%
10
21,3
р1 < 0,05

2-а група,
n= 30
абс
%
8
26,7
р1 < 0,05
р2 >0,05

АГ ІІ стадії

2
4,2
р1>0,05

2
6,7
р1 >0,05
р2 >0,05

Всього АГ

12
25,5
р1 < 0,05

10
33,4
р1 < 0,05
р2 >0,05

АГ І стадії

3-я група,
n=17
абс
%
7
41,2
р1 < 0,05
р3 > 0,05
р4 > 0,05
3
17,6%
р1 >0,05
р3 > 0,05
р4 >0,05
10
58,8
р1 < 0,05
р3 > 0,05
р4 < 0,05

Всього з ХПН,
n= 94
абс
%
25
26,6
р1 < 0,05

Контрольна
група, n=78
абс
%
-

7
7,5
р1 < 0,05

-

32
34,0
р1 < 0,05

-

Примітка. р1 – відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність між 1 та 2 групою,
р3 - відмінність - між 2 та 3 групою, р4 - відмінність - між 1 та 3 групою
Під час аналізу основних інтегральних показників, що визначалися при ДМАТ
у дітей, хворих на ХПН, встановлено, що зі зниженням ниркових функцій (mild - to
moderate прогресування ХХН) поступово збільшувалась відносна кількість хворих з
АГ. Максимально виражені патологічні зміни відбувались в групі хворих 3-ї групи,
у котрих АГ реєструвалась у переважної більшості хворих (58,8%). В структурі АГ
переважала АГ І стадії (21,3%, 26,7% та 41,2%, відповідно в групах пацієнтів з ХХН
І, ІІ та ІІІ стадії).
Серед всіх хворих з АГ 78,1% пацієнтів мали АГ І стадії, інші 21,9% - АГ ІІ
стадії (р<0,05).
За статтю серед хворих з ХПН підвищений АТ та АГ частіше реєструвались у
хлопчиків в порівнянні з дівчатками (24,4% та 43,9%; 20,7% та 26,4%, відповідно)
(рис. 5.8.1.).
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Рис.5.8.1. Структура артеріального тиску в дітей з хронічним пієлонефритом в
залежності від статі
АГ ІІ стадії реєструвалась у хлопчиків у 3,2 рази частіше в порівнянні з
дівчатками.
Поступово з прогресуванням ХХН у дітей з ХПН збільшувалась відносна
кількість хворих із стабільною та лабільною АГ (рис. 5.8.2).
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30%29,4%
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ХХН ІІ
ХХН ІІІ

АГ лабільна

Підвищений АТ

Рис. 5.8.2. Частота стабільної, лабільної артеріальної гіпертензії та підвищеного
артеріального тиску в дітей із хронічним пієлонефритом та хронічною хворобою
нирок за даними ДМАТ.
В цілому, в структурі АГ у хворих на ХПН переважала лабільна АГ (53,1 %),
стабільна АГ визначалась дещо рідше - в 46,9% дітей. Питома вага пацієнтів з АГ
(стабільна АГ + лабільна АГ) у групі дітей із ХХН ІІІ стадії була статистично

196
значуще більшою, ніж у хворих з ХХН І (58,8% і 25,5%, відповідно, р=0,0172) та
ХХН ІІ стадії (58,8% і 33,4%, відповідно, р=0,0290).
Аналіз ступеню нічного зниження АТ у пацієнтів із ХПН виявив поступове
зменшення відносної кількості пацієнтів з оптимальним рівнем зниження (“dippers”)
АТ при mild - to moderate прогресуванні ХХН) як для САТ (від 61,7% при ХХН І ст
до 47,1% при ХХН ІІІ ст), так і для ДАТ (53,2% і 11,8%, р=0,0049) (рис. 5.8.3).
Особливу увагу слід звернути на категорію дітей з підвищеним АТ. Всього
серед хворих на ХПН їх було 22,3%. При цьому підвищений АТ у 2-й та 3-й групі
реєструвався у 2 рази ре частіше, ніж у 1-й. За літературними даними, у дітей, що
мають підвищений АТ, надалі він залишається підвищеним у 33-42%, а у кожної
третьої дитини в подальшому можливе формування АГ [20, 91].
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профілю

систолічного

артеріального тиску за ступенем нічного зниження в дітей із хронічним
пієлонефритом та хронічною хворобою нирок
Навпаки, відносна кількість пацієнтів із недостатнім ступенем зниження АТ
вночі (“non-dippers”) зростала для САТ (від 29,8% при ХХН І ст до 41,1% при ХХН
ІІІ ст) і ДАТ ( відповідно 25,5% і 58,8%, р=0,0172).(рис. 5.8.4).
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артеріального тиску за ступенем нічного зниження в дітей із хронічним
пієлонефритом та ХХН
Серед хворих з ХХН ІІІ стадії реєструвалися пацієнти «night-peakers», які мали
стійке підвищення САТ (11,8%) та ДАТ (29,4%) вночі.
Дослідження показників ранкової динаміки АТ, а саме величини й швидкості
ранкового підйому САТ і ДАТ виявило ряд особливостей. Медіана ранкового
підйому САТ в усіх групах обстежуваних не перевищувала нормативного значення
56,5 мм.рт.ст. Медіана швидкості ранкового підйому ДАТ була підвищеною в усіх
групах, тоді як медіана САТ була вище нормативу лише в дітей з ХХН І стадії
(таблиці 5.8.3).
Таблиця 5.8.3
Показники ранкової динаміки САТ і ДАТ за результатами ДМАТ,
Me(Lq;Uq) у дітей з хронічним пієлонефритом
Показник
Величина ранкового
підйому, мм рт. ст.

САТ
ДАТ

ХХН І ст, n=47
29,8 (24,7;34,8)
27,4 ( 22,9;33,3)

Групи пацієнтів
ХХН ІІ ст, n=30
28,1(24,8;32,1)
26,7(21,9;30,9)

Швидкість
ранкового підйому,
мм рт. ст./год

САТ
ДАТ

12,3( 7,9;17,3)*
14,8( 6,6;23,2)*

9,1(4,2;15,1)
17,3(6,9;24,2)*

ХХН ІІІ ст, n=17
34,0(12,1;56,7)
25,9(12,9;41,1)
2,9(-2,0;16,6)
11,9(-3,6;34,1)*

Примітка. * - р<0,05 при порівнянні з нормативними значеннями
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Під час детального аналізу було встановлено, що відносна кількість дітей із
підвищеною величиною ранкового підйому САТ при ХХН ІІІ стадії була
статистично значуще більшою, ніж при ХХН І ст. (29,4% і 4,2%, р=0,0057) та ХХН ІІ
ст. (29,4% і 3,3%, р=0,0126) (табл.5.8.4).
Таблиця 5.8.4
Частота підвищеної величини ранкового підйому АТ та швидкості ранкового
підйому артеріального тиску у дітей з хронічним пієлонефритом
Показник
Величина ранкового
підйому, мм. рт. ст.
Швидкість ранкового
підйому, мм. рт. ст./год

САТ
ДАТ
САТ
ДАТ

1-а група, n=47
4,2%
14,9%
48,9%
53,2%

Групи пацієнтів
2-а група, n=30
3,3%
20,0%
33,3%
63,3%

3-я група, n=17
29,4%
17,6%
23,5%
58,8%

Питома вага дітей із підвищеною швидкістю ранкового підйому САТ і ДАТ
статистично значуще не відрізнялася в обстежених групах, однак відносна кількість
пацієнтів із підвищеною швидкістю ранкового підйому ДАТ була вірогідно більшою
при ХХН ІІ ст. (63,3% і 33,3%, р=0,0256) та ХХН ІІІ ст. (58,8% і 23,5%, р=0,0465).
У всіх обстежених із лабільною АГ середні показники ДАТ за добу (86,2±7,3
мм.рт.ст.) та у 56,3% пацієнтів середні показники САТ за добу (132,6±8,1 мм.рт.ст.)
були вище 95 процентиля. Максимальні значення САТ були зареєстровані у денний
час, під час психічної або фізичної активності. ІЧ САТ і/або ДАТ був у межах 25-50
%, склавши в середньому протягом доби 38,0±3,8%.
У хворих із стабільною АГ середні значення САТ і ДАТ протягом доби склали
129,3±5,34 і 85,1±4,0 мм.рт.ст., відповідно. При цьому ІЧ САТ у 65,6% обстежених
дітей перебував у межах 25-49%, становлячи в середньому 36,3±5,7% за добу. ІЧ
ДАТ у всіх дітей із стабільною АГ перевищував 50 % і складав у середньому за
добу 59,3±5,4%.
З огляду на те, що показник ІЧ гіпертензії при стабільній АГ перевищує 50% і
втрачає свою інформативність, нами було проаналізовано ІП, який відображує
гіпертонічне навантаження на організм обстежуваного. За нашими даними, ІП у
дітей з ХПН, які мають стабільну АГ, склав

у середньому за добу

51,1±4,6
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мм.рт.ст./год., у період сну - 56,3±1,7 мм.рт.ст./год, в активний період - 23,8±1,4
мм.рт.ст./год.
Результати аналізу ДМАТ в підгрупі хворих

із підвищеним

АТ (ПАТ)

свідчили про наявність нормальної циркадної динаміки АТ. Середні значення САТ і
ДАТ у хворих із ПАТ протягом доби (125,5±0,1 і 81,0±0,1 мм. рт. ст., відповідно) не
мали достовірної розбіжності з показниками контрольної групи (117,9±1,1 і 76,8±1,4
мм.рт.ст. відповідно, р>0,05). Середнє значення ІЧ САТ та ДАТ протягом доби
(6,0±1,8 та 11,5±1,7, відповідно) у хворих із ПАТ було достовірно вище (р<0,05), ніж
у групи контролю (4,1±0,6 і 2,7±0,4, відповідно), не досягаючи патологічних
значень.
При аналізі форм АТ, що виявлялися при дослідженні, найбільш частою
формою АГ у хворих на ХПН була систоло-діастолічна АГ (68,8%). Діастолічна
форма АГ визначалася рідше, в 31,2% випадків (р<0,05). Показники середнього ПАТ
у дітей, хворих на ХПН за добу (44,0±4,6 мм.рт.ст.) були достовірно нижчими
(р<0,05), ніж у групі контролю - 54,9±1, 5 мм. рт. ст., відповідно.
Частота підвищень АТ за нашими даними, збільшувалася залежно від тяжкості
АГ і була найвиразнішою під час нічного періоду доби. Останнє особливо
стосувалося ДАТ у хворих з АГ ІІ стадії, у яких у 71,4% зафіксованих вимірів АТ
перевищували межу нормотензії. Характерною ознакою АГ при ХПН була також
наявність стрімких підвищень АТ (особливо ДАТ) під час пасивного інтервалу.
У хворих із лабільною АГ було виявлено статистично значуще більш високу
варіабельність ДАТ протягом доби (за добу – 11,40±1,09; день – 12,43±2,66; ніч 16,17±1,17) і САТ у денний час і за добу (12,74±1,16 і 12,02±1,07) у порівнянні з
групою контролю (р<0,05). Привертала увагу відсутність нічного зниження ДАТ у
65,6% дітей із САГ («night-peakers»). Надмірне зниження ДАТ та САТ («overdippers») не виявлено у дітей 3-ї групи.
При оцінці ІГ

в групі хворих на ХПН

в цілому звертало на себе увагу

підвищення його значень понад 25%, що свідчило про лабільний характер
гіпертензії. Так у групі non-dippers було виявлено лабільний характер систолодіастолічної АГ, переважно в нічний час (САТ – 32,0,±3, 6%; ДАТ – 45, 7±7,3%; АТ
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– 36,1±4,3%). У дітей із типом night-peakers лабільний характер діастолічної
гіпертензії також був виявлений переважно в нічний час (38,2±6,2%).
Показник середньодобового пульсового тиску у дітей з non-dippers та nightpeakers був вірогідно нижчим ніж у групі dippers (38,0±2,8 та 34,1±1,7 проти
57,3±1,2 мм.рт.ст.), що є самостійним несприятливим маркером ССУ.
З огляду на значну кількість обстежених з ХПН на фоні АСВС (27,5%) та
наявність у них найбільш виражених порушень ниркового кровотоку, ми провели
індивідуальну оцінку кількісних та якісних показників ДМАТ

у цієї категорії

хворих. В результаті нами було виявлено наявність змін як окремих параметрів, так і
в цілому добового профілю АТ у даної категорії обстежених.
При проведенні аналізу варіабельності АТ у дітей, хворих на ХПН, у групах
non-dippers та night-peakers було виявлено збільшення варіабельності ДАТ у денний
час та вночі порівняно з групою dippers. У поєднанні з патологічним добовим
профілем АТ такі зміни розцінювались як прогностично несприятлива ознака
перебігу АГ у цієї категорії хворих. Варто підкреслити, що саме у групі дітей із
недостатнім нічним зниженням та зі стійким підвищенням нічного АТ показники
варіабельності перевищували норму.
При оцінці ІГ в групі хворих на ХПН

в цілому звертало на себе увагу

підвищення його значень понад 25%, що свідчило про лабільний характер
гіпертензії. Так у групі non-dipper

було виявлено лабільний характер систоло-

діастолічної гіпертензії, переважно в нічний час (САТ – 32,2±3, 6%; ДАТ – 45,
7±7,3%; АТ – 36,0±4,3%). У дітей із типом night-peaker лабільний характер
діастолічної гіпертензії також був виявлений переважно в нічний час (38,1±6,2%).
Показник середньодобового пульсового тиску у дітей з non-dipper та nightpeaker був вірогідно нижчим ніж у групі dipper (38,2±2,8 та 34,0±1,7 проти 57,1±1,2
мм.рт.ст.), що є самостійним несприятливим маркером прогнозу ССУ.
Крім

того,

попередніми

дослідженнями

показано,

що

підвищена

варіабельність АТ, як і ступінь нічного зниження АТ, мають високу прогностичну
значущість щодо виникнення ССУ [20, 21]. З огляду на значну

кількість

обстежених з ускладненим ХПН на фоні АСВС та наявність у них найбільш
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виражених порушень ниркового кровотоку, ми провели

індивідуальну

оцінку

кількісних та якісних показників ДМАТ у цієї категорії хворих. В результаті було
виявлено наявність змін як окремих параметрів, так і в цілому добового профілю АТ
у даної категорії обстежених.
У обстежених із АСВШ показники середніх значень ДАТ та САТ за добу
склали - 85,7±6,41і 119,6±6,3 мм.рт.ст., відповідно. ІЧ САТ і/або ДАТ у більшості
пацієнтів цієї групи (77,7%) був у межах 25-50 %, склавши в середньому протягом
доби 37,4±5,8%. Показники середнього ПАТ у дітей, хворих на ХПН на фоні АСВС
за добу (43,7±3,8 мм.рт.ст.) були достовірно нижчими (р<0,05), ніж у групі
контролю та не мали статистично достовірних відмінностей від групи дітей без
АСВШ (44,025±4,62 мм.рт.ст.).
При оцінці ДІ в групі хворих з ХПН на тлі АСВС в цілому звертало на себе
увагу переважання патологічних циркадних ритмів АТ (рисунок 5.8.5).
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добових ритмів АТ в групі хворих з хронічним

пієлонефритом на тлі аномалій сечовидільної системи.
У хворих на ускладнений ХПН на фоні АСВС також спостерігалась істотна
перевага нічної діастолічної АГ, котра характеризувалась суттєвим перевищенням
середніми рівнями ДАТ нічної межі нормотензії. Середній показник ДАТ в нічний
час (81,5±2,1 мм.рт.ст.) був вірогідно вищим (р<0,05) порівняно із контрольною
групою та дітьми хворими ХПН без АСВШ (63,0±3,2 та 66,1±4,3 мм.рт.ст.,
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відповідно). Статистично достовірних відмінностей у показниках середнього рівня
ДАТ в денні години у дітей хворих на ХПН на фоні АСВС, порівняно зі підгрупою
хворих без АСВС, виявлено не було (82,54,±3,1 і 77,81±4,4 мм.рт.ст., відповідно,
р>0,05). Привертало увагу також значне збільшення відсотка ІЧ ДАТ якраз
впродовж пасивного періоду доби, яке склало в середньому 62,8±8,2%, що було
вірогідно вище в порівнянні з підгрупою хворих на ХПН без АСВШ (43,4±5,6%).
Окрім того, досить характерними для обстежених хворих на ХПН з АСВС були
епізоди стрімких раптових підвищень ДАТ під час нічних, особливо передранкових
годин, що створювало потенційну небезпеку для розвитку в них серцево-судинних і
мозкових катастроф [ 91, 114, 128].
Співставлення результатів ДМАТ і офісного вимірювання АТ демонструє, що
за даними ДМАТ у статистично значуще більшої кількості пацієнтів діагностовано
як АГ (34,0% і 21,3%, відповідно, р=0,0474), так і підвищений АТ (22,3% і 9,6%
відповідно, р=0,0385). Отримані нами дані підтверджуються результатами,
отриманими іншими дослідниками. Так, при порівнянні результатів офісного
вимірювання АТ і ДМАТ у 359 дітей із ХХН та ШКФ не меншою за 30 мл/хв. було
визначено відносну більшу кількість хворих як із підвищеним АТ, так і з АГ [5].
Всупереч твердженню, згідно до якого традиційно вважалося, що АГ при
ХПН, окрім тенденції до переважного підвищення ДАТ, не має специфічних
клінічних ознак [5], нами за допомогою ДМАТ було встановлено певні особливості
добових ритмів АТ. Так у дітей, хворих на ХПН, ІЧ САТ перевищували гранично
допустимі межі цього показника в 2-3 рази (р<0,05), тоді як підвищення ДАТ
фіксувалися в 3-4 рази частіше (р<0,05). Привертало увагу також переважання
лабільної АГ (53,1%) у хворих із ХПН у структурі АГ. За літературними даними,
поєднання підвищеного рівня ДАТ в нічний час та переважання лабільної АГ може
свідчити про несприятливий прогноз щодо прогресування АГ [114].
Ступінь порушень циркадних ритмів АТ у такої категорії хворих визначався
ступенем АГ. Частота підвищень АТ за нашими даними, збільшувалася залежно від
тяжкості АГ і була найвиразнішою під час нічного періоду доби. Останнє особливо
стосувалося ДАТ у хворих з АГ ІІ стадії, у яких у 71,4% зафіксованих вимірів АТ
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перевищували межу нормотензії. Характерною ознакою АГ при ХПН була також
наявність стрімких підвищень АТ (особливо ДАТ) під час пасивного інтервалу.
Таким чином, у дітей із ХПН під час прогресування ХХН зростає кількість
пацієнтів із АГ. За даними ДМАТ, у 34,0% дітей із ХПН виявляється АГ, при цьому
в хлопчиків в 1,8 рази частіше порівняно з дівчатками, а АГ ІІ стадії в 3,2 рази
частіше в порівнянні з дівчатками. Вірогідне переважання нічної АГ, переважання
діастолічної складової, котрі характерні для перебігу ХПН, є прогностично
несприятливим для прогресування патологічних змін із боку ССС. Підвищений АТ
у нічні години свідчить про стабільність АГ та є додатковим фактором ризику ССУ
у хворих на ХПН. Систоло-діастолічна АГ є найбільш частою формою АГ у дітей,
хворих на ХПН.
Показники ДМАТ, особливо ті, котрі відображають циркадний ритм АТ,
демонструють суттєвий внесок дисфункції ВНС в формування серцево-судинної
патології, розвиток і прогресування ХХН в дітей, хворих на ХПН.
Визначення за допомогою ДМАТ у дітей, хворих на ХПН, типу добового
ритму АТ, форми й характеру АГ повинне бути невід’ємною частиною динамічного
лікарського

спостереження,

що

може

сприяти

своєчасному

запобіганню

прогресування змін із боку ССС.
Добові профілі АТ у хворих на ХПН в цілому характеризувалися станом
стійкої гіпертензії під час нічного періоду доби. Для обстежених (40,2%) були
притаманні порушення циркадних ритмів АТ – відсутність належного зниження або
навіть підвищення впродовж нічного періоду АТ в порівнянні з денними рівнями,
переважно за типами «non-dippers» i «night-peakers». Істотне переважання нічної АГ
та патологічних циркадних ритмів АТ спостерігалося у хворих на ХПН на тлі
АСВС. Перевага ДАТ

над САТ була відзначена під час виникнення епізодів

раптових стрімких підвищень АТ, як правило, впродовж передранкових годин.
Останні дані свідчать про більшу “агресивність” добового ритму ДАТ, що слугує
критерієм несприятливого перебігу гіпертензивного синдрому у дітей, хворих на
ХПН.
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5.9. Кореляційні зв’язки центральної та ниркової гемодинаміки у хворих
на хронічний пієлонефрит.
При визначенні парної кореляції між показниками УЗДГ і ДМАТ у дітей з ХПН
в цілому, найбільш сильний кореляційний зв'язок був виявлений між індексом
периферичного опору (PI) на рівні магістральної ниркової артерії та показниками
ДМАТ (рис. 5.9.1).
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

ДІ
ДІ
ДІ АТ
ДАТ САТ
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-0,38 -0,42
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Рис.5.9.1. Кореляційний зв'язок між показниками центральної та ниркової
гемодинаміки у хворих на хронічний пієлонефрит на рівні магістральної ниркової
артерії
Проведений кореляційний аналіз показників УЗДГ і СМАД у дітей хворих на
ХПН виявив сильний і статистично значущий зв'язок між показниками PI, IR, S/D і
ДІ (АТ, САТ, ДАТ), КВ ніч, Ср.ДАТ та ДАТ ніч на рівні магістральної й
сегментарних артерій нирки.
При визначенні парної кореляції між показниками УЗДГ і ДМАТ у дітей з
ХПН в цілому, найбільш сильний кореляційний зв'язок був виявлений між PI на
рівні магістральної ниркової артерії та показниками ДМАТ. Прямий виражений
кореляційний зв'язок виявлений між індексами периферичного опору - IR і PI та ДІ,
при r=0,57 та r=0,75 відповідно. З ІЧ, ІП, ср. ДАТ, ДАТ ніч та КВ ніч – зворотний
кореляційний зв'язок. Показник S/Д мав помірний прямий кореляційний зв'язок при
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r=0,33 з показниками КВ ніч і ДІ (АТ, ДАТ) та зворотній - з показниками ІЧ, ІП, ср.
ДАТ, ДАТ ніч.
На рівні магістральної ниркової артерії у дітей, що хворіють на ХПН, був
виявлений виражений прямий кореляційний зв'язок між індексами периферичного
опору - IR і PI та ДІ (АТ, САТ, ДАТ), а з ІЧ, ІП, ср. ДАТ, ДАТ ніч та КВ ніч –
зворотний кореляційний зв'язок. Показник S/Д мав помірний прямий кореляційний
зв'язок з показниками КВ ніч і ДІ (АТ, ДАТ) та зворотній з показниками ІЧ, ІП, ср.
ДАТ, ДАТ ніч.
Аналіз кореляційних взаємозв’язків УЗДГ показників на рівні сегментарних
артерій нирки з індексами периферичного опору - IR і PI та показниками ДМАТ ДІ (АТ, ДАТ), ІЧ, ІП, ср. ДАТ, ДАТ ніч та КВ ніч виявив та показав їх статистично
достовірний виражений кореляційний зв'язок (рисунок 5.9.2).
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0,01 -0,12 -0,07 0,18

Рис.5.9.2. Кореляційний зв'язок між УЗДГ на рівні сегментарних артерій нирки
та показниками ДМАТ
Виражений прямий кореляційний зв'язок був виявлений між індексами
периферичного опору - IR і PI та ДІ (АТ, ДАТ), а з ІЧ, ІП, ср. ДАТ, ДАТ ніч та КВ
ніч – зворотний помірно виражений кореляційний зв'язок. Між систолодіастолічним індексом (S/D) на рівні сегментарних артерій нирки та показником ДІ
АТ був помірно виражений прямий кореляційний зв'язок при r=0,33. Кореляційні
взаємозв'язки між S/D та іншими показниками ДМАТ у дітей з ХПН були
статистично недостовірними.
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Кореляційні зв'язки між УЗДГ- показниками ниркової гемодинаміки та ДМАТ
на рівні інтерлобарних ниркових артерій у дітей з ХПН були статистично
недостовірними (рис. 5.9.3).
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Рис.5.9.3. Кореляційний зв'язок між УЗДГ на рівні інтерлобарних

артерій

нирки та показниками ДМАТ.
Порівняльний аналіз коефіцієнтів кореляції допплерультрасонографії нирок
та показників ДМАТ у хворих із ХПН на фоні АСВС та без АСВС, отриманих при
проведенні парної кореляції, виявив їх розбіжність.
У групі хворих на ХПН на фоні АСВС виявлено наявність найбільш
виражених статистично достовірних кореляційних зв'язків між РІ і ДІ (АТ, САТ,
ДАТ), КВ день, ср. ДАТ та ПАТ, ДАТ ніч та день; IR і ІЧ, ДІ (АТ, ДАТ), КВ день та
КВ ніч, ср. ДАТ та ПАТ, ДАТ день; S/D і КВ ніч, ІП, ДІ (АТ, САТ, ДАТ) на рівні
магістральної ниркової артерії. На рівні сегментарної артерії коефіцієнти кореляції
різнилися між РІ і ДІ (АТ, ДАТ), ср. ДАТ та ДАТ день; IR і ІЧ, ДІ ДАТ та КВ ніч;
S/D і КВ ніч та ДАТ день (таблиці 5.9.1, 5.9.2).
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Таблиця 5.9.1.
Порівняльний аналіз коефіцієнтів кореляції між показниками центральної та
периферичної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит на фоні
аномалій сечовидільної системи
Хронічний пієлонефрит на фоні аномалій сечовидільної системи
Показники
ДМАТ

Магістральна артерія
РІ,
IR,
S/D, ум.од
ум.од
ум.од
0,76
0,82
-0,26
-0,50
-0,43
-0,27
0,83
0,71
-0,38
0,71
0,76
-0,29
-0,46
-0,41
-0,01
-0,54
-0,47
0,53
-0,68
-0,73
-0,01
-0,76
-0,88
-0,2
-0,66
-0,59
-0,3
0,22
0,36
0,2
-0,79
-0,91
-0,05
-0,32
0,01
-0,5

ДІ АТ
ІЧ
ДІ САТ
ДІ ДАТ
КВ день
КВ ніч
Ср. САТ
Ср.ДАТ
ІП
Ср.ПАТ
ДАТ ніч
ДАТ день

Сегментарна артерія
РІ, ум.од
IR,
S/D, ум.од
ум.од
0,52
0,48
-0,13
-0,27
-0,21
-0,14
0,18
0,28
-0,16
0,56
0,61
-0,11
-0,16
-0,22
-0,05
-0,48
-0,46
0,38
-0,24
-0,23
-0,04
-0,6
-0,63
-0,16
-0,43
-0,38
-0,21
0,11
0,14
-0,12
-0,59
-0,62
-0,04
0,01
-0,02
-0,36

Таблиця 5.9.2.
Порівняльний аналіз коефіцієнтів кореляції між показниками між
показниками центральної та периферичної гемодинаміки у дітей, хворих на
хронічний пієлонефрит без аномалій сечовидільної системи
Показник
и

ДІ АТ
ІЧ
ДІ САТ
ДІ ДАТ
КВ день
КВ ніч
Ср. САТ
Ср.ДАТ
ІП
Ср.ПАТ
ДАТ ніч
ДАТ день

Хронічний пієлонефрит без аномалій сечовидільної системи
Магістральна артерія
РІ,
IR, ум.од
ум.од
0,33*
0,57*
-0,43
-0,64*
0,36*
0,57
0,32*
0,44*
0,03*
-0,04*
-0,39
-0,2*
-0,5
-0,65
-0,34*
-0,62*
-0,46
-0,67
-0,02*
-0,08*
-0,39*
-0,72
-0,65*
-0,54*

S/D,
ум.од
-0,04*
-0,21
-0,06*
-0,03*
0,16
0,12*
-0,05
-0,07
-0,04*
-0,08
-0,13
-0,09

Сегментарна артерія
РІ,
IR, ум.од
S/D,
ум.од
ум.од
0,21*
0,48
-0,02
-0,36
-0,56*
-0,1
0,18
0,32
-0,04
0,23*
0,36*
-0,01
-0,02
-0,02
0,11
-0,36
-0,16*
0,14*
-0,3
-0,34
-0,01
-0,24*
-0,57
-0,03
-0,41
-0,46
-0,03
-0,07
-0,04
-0,06
-0,41
-0,81
-0,11
-0,32*
-0,2
-0,13*

*- р<0,05 – достовірність різниці з групою хронічного пієлонефриту на тлі аномалій
сечовидільної системи
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Оцінка парної кореляції між показниками ДМАД і УЗДГ в групі хворих на ХПН на
тлі АСВС виявила найбільш сильний зв'язок між індексами

PI та RI на рівні

магістральної ниркової артерій та показниками ДМАТ (ср. ДАТ, ДІ АТ, ДІ ДАТ,
ДАТ ніч) (рисунок 5.9.4).
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Рис.5.9.4. Кореляційний зв'язок між PI та RI на рівні магістральної ниркової
артерій та показниками ДМАТ у дітей з хронічним пієлонефритом на тлі аномалій
сечовидільної системи.
Помірно виражений кореляційний взаємозв'язок показників ультрасонографії
та ДМАТ нирок був виявлений на рівні сегментарної ниркової артерії. Індекси
периферичного опору - PI та ІR достовірно корелювали з показниками ДІ АТ, ДІ
ДАТ, КВ ніч, ср. ДАТ, ІП та ДАТ ніч:(r = 0,52 і r =0,48; r =0,56 і r = 0,61; r = - 0,48 і r
= -0,46; r = -0,6 і r = -0,63; r = - 0,43 і r = -0,38; r = -0,59 і r = -0,62, p<0,01,
відповідно).
Показник S/Д мав помірний кореляційний зв'язок з показниками КВ ніч та
ДАТ день на рівні магістральної ниркової й сегментарної артерій: S/Д і ДАТ день
(r= -0,5іr=-0,36, p<0,01, відповідно); S/Д і КВ ніч (r = 0,53, та r = 0,38, p<0,01,
відповідно).
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Кореляційні зв'язки між показниками ниркової гемодинаміки та ДМАТ на
рівні інтерлобарної ниркової артерії у дітей з ХПН на фоні АСВС мали також
помірну вираженість та були статистично достовірні (рисунок 5.9.5).
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Рис. 5.9.5. Кореляційний зв'язок між показниками ниркової гемодинаміки
ДМАТ та на рівні магістральної ниркової артерії у дітей з хронічним пієлонефритом
на тлі аномалій сечовидільної системи.
При визначенні парної кореляції між показниками СМАД і УЗДГ у дітей з
ХПН без АСВС статистично достовірні зв'язки були виявлені між IR на рівні
магістральної та сегментарної ниркових артерій та показниками ДМАТ (рис. 5.9.6).
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Рис.5.9.6. Кореляційний зв'язок між індексом периферичного опору - IR на
рівні магістральної та сегментарної ниркових артерій та показниками ДМАТ у
дітей з хронічним пієлонефритом без аномалій сечовивідної системи
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Показник РІ мав помірний кореляційний зв'язок з показниками КВ ніч, ДАТ
день, ДАТ ніч, ІЧ, ІП та ср. АТ на рівні магістральної ниркової і сегментарної
артерій: РІ і ДАТ день (r = -0,34 і r = -0,32, p<0,01, відповідно); РІ і КВ ніч (r = -0,39,
та r = -0,36, p<0,01, відповідно); РІ і ДАТ ніч (r = -0,39 і

r = - 0,41, p<0,01,

відповідно); РІ і ІЧ (r = -0,43 і r = - 0,36, p<0,01, відповідно); РІ і ІП (r = -0,46 і r = 0,41, p<0,01, відповідно);

РІ і ср. АТ(r =0,33 і

r = 0,34, p<0,01, відповідно).

Кореляційні зв'язки між показниками ниркової гемодинаміки та ДМАТ на рівні
інтерлобарної ниркової артерії у дітей з ХПН без АСВС були статистично
недостовірні.
Кореляційний аналіз показників УЗДГ і СМАД у дітей з ХПН виявив сильний
і статистично достовірний зв'язок між показниками PI, IR, S/D і ДІ (АТ, САТ, ДАТ),
КВ ніч, Ср.ДАТ та ДАТ ніч на рівні магістральної і сегментарних артерій нирки.
Таким чином, діти з ХПН на тлі АСВС мали найбільші гемодинамічні
зрушення показників ниркової гемодинаміки, які проявлялися у зниженні
швидкісних показників кровотоку в нирках, збільшенні індексів судинного опору
ниркової артерії і перевазі нічної діастолічної АГ за даними ДМАТ. Це дозволило
визначити пріоритетність використання цих показників для характеристики
ренальної гемодинаміки і прогнозування розвитку АГ у дітей з ХПН. Парний
кореляційний аналіз найбільш значущих показників ультрасонографії судин нирок і
ДМАТ для дітей з ХПН виявив зниження регіонарної ниркової гемоциркуляції на
рівні магістральної й сегментарних артерій нирки. Найбільшу прогностичну
значимість

в

оцінці

функціонального

стану

ренальної

гемодинаміки

та

прогресування АГ у дітей з ХПН мали допплерографічні показники ниркового
кровотоку (PI, RI і S/D) на рівні сегментарних та магістральної ниркових артерій,
які необхідно включати у комплекс інструментальних досліджень для раннього
виявлення порушень ренального кровотоку у дітей хворих на ХПН.
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РОЗДІЛ 6. РЕНОКАРДІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ТА ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ
ХВОРОБИ НИРОК
6.1. Динаміка та концепція формування серцево-судинних ускладнень у дітей,
хворих на хронічний пієлонефрит
КРС охоплює спектр захворювань, котрі залучають як серце, так і нирки, при
яких гостра або хронічна дисфункція в одному органі може викликати гостру або
хронічну дисфункцію в іншому органі [124, 260, 338]. Він являє собою злиття
серцево-ниркових взаємодій через кілька інтерфейсів. До них відносяться
гемодинамічні перехресні порушення а також зміни нейрогормональних маркерів і
запальних молекулярних ознак, характерних для його клінічних проявів [220, 338].
Розвиток серцево-судинних захворювань у цих хворих обумовлено раннім
прискореним формуванням традиційних факторів і наявністю нефрогенних факторів
серцево-судинного ризику [5].
Для

вивчення

особливостей

становлення

та

подальшого

розвитку

ренокардіального синдрому в дітей із ХПН та ХХН було проаналізовано клінічний
матеріал 77 дітей (середній вік 12,6±2,1 років) із загальної кількості ( 214 хворих)
пацієнтів цієнтів. До дослідження були включені хворі на ХПН з ХХН І-ІІІ cтадій.
Критерієм виключення з дослідження була наявність кардіоваскулярної патології,
що розвинулася до початку ниркової патології.
Усі пацієнти мали вторинний характер ПН, обумовлений наявністю ДМН у 17
(22,1%) пацієнтів, функціональних порушень уродинаміки (НДСМ) – у 16 (20,8%)
хворих, органічних порушень уродинаміки (вроджені АСВС) – у 44 (57,1%) дітей.
Таким чином, когорта обстежуваних була представлена хворими на ХПН в
стадії ремісії основного захворювання без встановленої первинної патології ССС.
Було з’ясовано, що в цілому серед даної групи обстежуваних пацієнтів з ХХН І
стадії було 33, з ХХН ІІ стадії – 28, ХХН ІІІ стадії – 16. Тривалість захворювання в
дітей з ХХН І стадії складала 6,72±2,07 років, із ХХН ІІ стадії - 7,65±1,45 років і з
ХХН ІІІ - 6,89±1,54 років. Статистично значущих відмінностей в групах щодо
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«стажу» захворювання ані за середніми арифметичними, ані за дисперсіями
отримано не було (при всіх порівняннях р > 0,05).
Проведений аналіз частоти серцево-судинної патології в обстежуваних дітей із
ХПН та ХХН І-ІІІ стадій з’ясував, що лабільна АГ зустрічалася в 22,1% хворих,
стабільна АГ - у 32,5% пацієнтів. Патологічна геометрія ЛШ (ПГЛШ) зафіксована
в 41,6% пацієнтів. Наявність міокардіальної дисфункції зареєстровано в 59,7%
хворих, з них діастолічна дисфункція зареєстрована в 71,7% дітей, систолічна
дисфункція - у 15,2%, а в 13,1% дітей діагностовано поєднану систоло-діастолічну
дисфункцію.
Ураховуючи, що нозологічна форма, що лежить в основі ХХН, є одним із
«нетрадиційних» (пов’язаних з ХХН) чинником ризику розвитку серцево-судинної
патології, був проведений порівняльний аналіз частоти реєстрації АГ, ПГЛШ,
міокардіальної дисфункції при різних варіантах ускладненого ХПН (на тлі ДМН або
функціональних порушень уродинаміки (1-а група), вроджених аномалій нирок
та/або сечовивідних шляхів (2-а група) у групах рандомізованих за нирковою
патологією при порівнянній ШКФ ( не нижче 60 мл/хв.) ( таблиця 6.1.1).
Таблиця 6.1.1
Характеристика зв’язку між варіантами вторинного хронічного пієлонефриту,
що лежить в основі ХХН, та варіантами серцево-судинної патології
Варіанти серцево-судинної
патології
Артеріальна гіпертензія
Патологічна геометрія ЛШ
Діастолічна дисфункція
Систолічна дисфункція

Примітка. χ2

Пацієнти з ХХН І-ІІ стадій
(n=61)
1-а група
2-а група
n=33
n=28
7
10
7
14
5
15
1
2

χ2

0,95
5,56
8,48
0,02

p

0, 3309
0,01841
0,0036
0,8839

- критерій Пірсона для оцінки статистичної значущості

коефіцієнта асоціації Пірсона; р – рівень статистичної значущості
За допомогою критерію Пірсона було проаналізовано зв’язок між якісними
показниками: варіантом вторинного хронічного пієлонефриту та наявністю чи
відсутністю різних варіантів серцево-судинної патології. Згідно результатів аналізу
зв'язок між варіантом вторинного ХПН і виникненням АГ та систолічної дисфункції
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не доведений ( р=0,3309 і р=0,8839 відповідно). У той самий час, між діастолічною
дисфункцією, ремоделюванням ЛШ та нозологічною формою на тлі якої розвинувся
вторинний пієлонефрит було знайдено статистично значущий зв'язок, тобто перебіг
ускладненого ХПН на тлі вроджених аномалій нирок та/або сечовивідних шляхів
більш суттєво впливає на формування цих варіантів серцево-судинної патології.
Наявність вірогідних відмінностей за частотою варіантів серцево-судинних
порушень була використана для оцінки відношення шансів (ВШ) формування
кардіоваскулярних ускладнень у дітей із ускладненим пієлонефритом на тлі
вроджених АСВС та інших причин (ДМП або функціональні порушення
уродинаміки(ФПУ). Проведені розрахунки представлено в таблиці 6.2.
Таблиця 6.1.2
Відношення шансів (OR) для різних варіантів патології серцево-судинної
системи в дітей, хворих на вторинний хронічний пієлонефрит
Вихідні данні
Ознака
Патологічна
геометрія ЛШ
Діастолічна
дисфункція

C

OR

P

ln
OR

d

slnOR

95%
ДІ OR

A

b

14

14

7

26

3,71

0,069

1,31

0,57

1,18-11,60

15

13

5

28

6,46

0,040

1,87

0,62

1,89-22,15

Примітка. a – хворі з ХП+АСВС з наявністю цієї ознаки; b - хворі з ХП+АСВС без
цієї ознаки; c - хворі з ХП+ДН (ФПУ) з наявністю цієї ознаки; d - хворі з ХП+ДН
(ФПУ); OR – відношення шансів; p – рівень статистичної значущості; ln OR –
натуральний логарифм відношення шансів; slnOR - статистична похибка ln OR; ДІ –
довірчий інтервал.
Згідно даних обчислювання в дітей із ХПН на тлі вроджених АСВС шанс
формування патологічної геометрії ЛШ в 3,7 разів ( р=0,0368),

а діастолічної

дисфункції в 6,5 разів (р=0,0036) вищий, ніж в дітей з ХПН на фоні ДМН або
функціональних порушень уродинаміки.
Відомо, що у хворих із ХХН зі зниженням ниркових функцій поступово
зростає частота і тяжкість ССУ. Для підтвердження цієї тези було вивчено питання
про те, чи наявний зв'язок між станом ниркових функцій (у даному випадку стадією
ХХН) та частотою різних варіантів кардіоваскулярних ускладнень. Характер зв’язку
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був встановлений за допомогою поліхоричного показника (коефіцієнту взаємної
сполученості Пірсона) ( табл. 6.1.3).
Таблиця 6.1.3
Характер зв’язку між стадією ХХН і частотою виникнення основних
варіантів кардіоваскурних порушень у дітей із хронічним пієлонефритом
Варіанти кардіоваскулярних
порушень

Артеріальна гіпертензія
Патологічна
геометрія
лівого шлуночка
Міокардіальна дисфункція

Кількість дітей з ХХН, що мають
кардіоваскулярні порушення (абс.)
1-а
2-а
3-а
група
група
група
(n=33)
(n=28)
(n=16)
8
9
8
11
14
9
14

19

Примітка. К – поліхоричний показник зв’язку ;

13

Стат.
показники

К=0,190478
χ2 =213,38
р<0,001

2

χ - критерій Пірсона для

оцінки статистичної значущості К; р – рівень статистичної значущості.
Високий ступінь статистичної значущості поліхоричного показнику зв’язку
дозволяє зробити висновок про суттєвий вплив стану ниркових функцій на частоту
різних варіантів кардіоваскулярних порушень.
У розрізі формування ренокардіального синдрому були відокремлені деякі
«традиційні» і «нетрадиційні» чинники ризику серцево-судинних ускладнень і
формування майбутніх кардіоваскулярних подій серед обстежуваних (таблиця
6.1.4).
Таблиця 6.1.4
Частота деяких традиційних і «нетрадиційних» чинників ризику серцевосудинних ускладнень у залежності від функціонального стану нирок1
Чинник ризику
АГ
Анемія
Дисліпідемія
МАУ>30 мг/доба
Гіперурікемія

> 90
24,2±7,6
24,2±7,6
72,7±7,9
21,2±7,2

ШКФ, мл/хв.
89-60
32,1±8,9
14,3±6,7
35,7±9,2
85,7±6,7
32,1±9,0

Примітка. 1 – дані представлені в вигляді р%±sp%

59-30
50,0±12,9
75,0±11,21,2
62,5±12,51
100,0±0,1
75,0±11,21,2
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АГ, яка може бути як причиною, так і результатом пошкодження нирок,
реєструвалася у поступово зростаючої кількості дітей із ХХН І-ІІІ стадій, так що
була зафіксована у половини хворих при зниженні ШКФ нижче ніж мл/хв/1,73м2.
Анемія, як результат ураження нирок та одночасно нетрадиційний чинник
прогресування кардіоваскулярної патології при ХХН, серед обстежуваних пацієнтів
також мала поступово зростаючу питому вагу від відсутності при ШКФ понад 90
мл/хв/1,73м2 до переважної кількості хворих (р<0,05) при зниженні ШКФ нижче 60
мл/хв/1,73м2. Слід зазначити, що при переході від ХХН ІІ до ХХН ІІІ стадій
вірогідно зростає (p=0,0002) кількість хворих з ренальною анемією. Для побудови
функціональної залежності в дітей із ХПН та ХХН між рівнем гемоглобіну та
іншими

параметрами

(числовими

змінними)

використовували

процедуру

множинного регресійного аналізу з покроковим виключенням незначущих змінних з
регресійної моделі, у результаті якого була отримана математична модель:
Гемоглобін = 85,101 + (0,242 * ШКФ) - (0,00639 * МАУ) + (21,019 * Са крові)
- (13,660 * Р крові)
R = 0,774, R2 = 0,728 F=18,127, p<0,01
Рівень коефіцієнту множинної регресії (R=0,774) відображує наявність
вірогідного зв’язку між рівнем гемоглобіну, ШКФ, МАУ, показниками кальцію й
фосфору крові. Коефіцієнт детермінації (R2) дозволяє говорити, що зниження рівня
гемоглобіну в хворих на хронічний пієлонефрит та ХХН, тобто розвиток анемії, на
72,8% може бути пояснений зміною рівня незалежних складових цього рівняння
регресії. Таким чином, у механізмі падіння еритропоетинутворюючої здатності
нирок, розвитку ренальної анемії на етапах прогресування ХХН суттєву роль має
функціональний стан нирок, а саме стан гломерулярного апарату та кальцієвофосфорного метаболізму. Зважаючи на те, що анемія вважається одним з провідних
чинників

ризику

проведений

прогресування

кореляційний

аналіз

серцево-судинної
взаємозв’язків

патології
між

додатково

рівнем

був

гемоглобіну,

структурно-функціональними параметрами ССС. За результатами цього аналізу
виходить, що причини прискорення розвитку й прогресування серцево-судинної
патології при наявності анемії можуть бути пояснені декількома механізмами.
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Зворотні зв’язки між Hb і СІ, ФВ, ІММ демонструють, що анемія сполучена з
посиленням серцевого викиду, збільшенням частоти серцевих скорочень, що
приводить до розвитку ГЛШ серця (рис. 6.1.1).
ФВ
r=-0,422

CI

p<0,05

r=-0,456

ІММ

p<0,05

Hb

r=-0,394

p<0,05
Рисунок 6.1.1. Характер інтеркореляцій між рівнем гемоглобіну та показниками
стану серцево-судинної системи
Дисліпідемія, яка вважається як традиційним, так і нетрадиційним чинником
ризику прогресування патології ССС демонструє поступове зростання питомої ваги
під час прогресування ХХН, так що в дітей з ХХН ІІІ стадії вірогідно частіше
(p=0,0108) реєструється порушення ліпідного обміну ніж в дітей з ШКФ понад 90
мл/хв/1,73м2.
Для

визначення

впливу

параметрів,

що

відображають

структурно-

функціональний стан нирок, на функціональний стан ССС (за рівнем інтегральних
показників)

був

поведений

множинний

регресійний

аналіз

з

покроковим

виключенням незначущих параметрів, де в якості залежних параметрів виступали
ФВ, СІ, КДІ, а в ролі незалежних складових саме вищезазначені ниркові параметри
та чинники ризику прогресування ХХН.
У результаті проведеного аналізу було з’ясовано:
1) ФВ = 65,143 - (0,0398 х ШКФ) - (0,005996 х Hb) - (2,981 х Сечова кислота крові) (0,0768 х LF/HF)
R = 0,681

R2 = 0,498 F = 3,99, p=0,04

Згідно до отриманої моделі ШКФ, рівні гемоглобіну, сечової кислоти крові,
показника, що відображає баланс симпатичної і парасимпатичної активності можна
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вважати незалежними факторами, що мають суттєвий вплив на скоротливу функцію
міокарда в пацієнтів з ХПН.
2) КДІ = 69,109 - (13,233 х LF/HF) + (0,348 х Δd(FMD)) + (0,154 х МАУ) +
(0,00536хСАД)
R = 0,824

R2 = 0,734

F=6,637

p=0,0054

Це рівняння демонструє наявність адитивного впливу на КДІ ( тобто розмір
ЛШ в діастолу) таких чинників, як рівень вегетативної дисфункції (LF/HF), стан ЕД
(Δd), стан гломерулярної функції нирок (МАУ), рівень АТ.
3) СІ= 4,629 - (0,0147 х Hb) - (6,307 х МАУ)
R = 0,476

R2 = 0,226 F=6,441, p=0,004

Як видно з рівняння регресії, факторами взаємопов’язаними з СІ в
досліджених були рівень гемоглобіну крові та МАУ. Згідно цієї моделі зниження
рівню гемоглобіну буде сприяти зростанню СІ. У той самий час, це рівняння
врівноважується наступною складовою, тобто при зростанні МАУ СІ зменшується.
Остання позиція, вочевидь, може бути використана при тлумаченні переважання
гіпокінетичного типу центральної гемодинаміки над гіперкінетичним в усіх групах
обстежених, якщо прийняти до уваги

поступове зростання рівнів МАУ при

прогресуванні ХХН.
Цікавим, на наш погляд, є той факт, що у обстежених дітей із ХПН з ХХН ІІІІ стадій було визначено «невідповідність» високих рівнів показників активності
симпатичного відділу ВНС адекватності серцевого викиду. Відсутність позитивного
кореляційного зв’язку

між ЧСС і рівнем симпатикотонії, наявність зворотної

залежності зменшення СІ, ФВ при зростанні рівню симпато-вагального балансу
відображають послаблення роботи серця і неможливість адекватної відповіді на
стимулюючі симпатичні імпульси (рис.6.1.2).
СІ
r=-0,54
r=-0,52

p=0,0377

ЧСС

r=+0,07
p=0,8854

p=0,0347

LF/HF

ФВ
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Рисунок 6.1.2. Кореляційні взаємозв’язки

між показниками центральної

гемодинаміки та рівнем симпато-вагального балансу у дітей з ХХН І-ІІІ стадій і
гіпокінетичним типом гемодинаміки (n=26)
Таким

чином,

зростання

симпатикотонії

та

напруга

адаптаційно-

пристосувальних механізмів у дітей з ХХН не стимулює центральну гемодинаміку, а,
навпаки веде до розвитку гіпокінетичного її варіанту. Вочевидь, процес хронічної
симпатичної стимуляції, який виникає при

хронічному патологічному процесі у

нирках, призводить до гіперфункції міокарда, виникає мобілізація енергетичних і
структурних резервів кардіоміоцитів із подальшим виснажуванням і порушенням
функції серця, так що позитивний хронотропний і інотропний ефект симпатичної
нервової системи перетворюється в руйнівний.
При проведенні співставлення показників ренальної гемодинаміки та
інтегральних параметрів функціонального стану ССС було з’ясовано, що на
початкових стадіях ХХН характерне для цього етапу зростання індексів судинного
опору супроводжується відповідним зниженням СІ у дітей із ХХН ІІІ стадії. Це
підтверджують отримані кореляційні зв’язки між СІ і RI (r= -0,46, p<0,05) та PI (r= 0,44, p<0,05). Аналіз взаємозв’язків між показниками ренальної гемодинаміки та
добового моні торування АТ з’ясував наявність вірогідного кореляційний зв’язки
між добовим індексом ДАТ та Vmax

(r=0,50, p<0,05), з чого виходить, що

недостатнє нічне зниження ДАТ (“non-dippers”) супроводжується зниженням
швидкісних показників ренального кровотоку.
Таким чином, у результаті аналізу ренокардіальних взаємовідносин було
з’ясовано, що ступінь залучення ССС до патологічного процесу при ХХН залежить,
певною мірою, як від ґенезу нефропатії, так і від функціонального стану нирок, а
характер ренокардіальних взаємозв’язків змінюється при прогресуванні у напрямку
ХНН. Патологічні зміни інтегральних показників функціонального стану ССС
відбуваються при безпосередній участі чинників, які сприяють прогресуванню
хронічної нефропатії. Проведений аналіз ілюструє формування та еволюцію
кардіоренального континууму у дітей із ХПН та ХХН.
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6.2.

Математичне

прогнозування

формування

кардіоваскулярних

ускладнень у дітей із хронічним пієлонефритом
Для того щоб з’ясувати, які чинники слід обов’язково враховувати під час
здійснення прогнозу формування кардіоваскулярних ускладнень у дітей із
хронічним пієлонефритом під час прогресування ХХН було виконано процедуру
множинного логістичного регресійного аналізу. За «кінцеві точки» прогнозування
були обрані такі серцево-судинні ускладнення як ГЛШ та АГ, які є найбільш
суттєвими у пацієнтів з ренокардіальним синдромом 4-го типу, що притаманний для
когорти обстежених.
На першому етапі із метою побудови математичної моделі прогнозування
методом випадкового вибору було відібрано клінічний матеріал 53 пацієнтів із
загальної кількості обстежених, серед яких у 27 хворих не було зафіксовано ССУ, а
у 26 дітей діагностовано ГЛШ. У якості бінарної залежної змінної (у) було обрано
відповідно наявність ГЛШ (у=1) чи відсутність ГЛШ (у=0). За незалежні змінні
обрано як кількісні, так і якісні ознаки. До кількісних було обрано: вік хворих,
тривалість перебігу ХПН, ІМТ, рівень показників гемоглобіну, ШКФ, МАУ, сечової
кислоти, СРБ, центральної гемодинаміки, ренальної гемодинаміки, симпатовагального балансу, Δd(FMD). За незалежні якісні змінні приймали клінікоанамнестичні дані, а саме: стать, сімейна обтяженість за ХХН, наявність вродженої
АСВС, безперервно- рецидивуючий характер ПН. Кожну якісну ознаку було
закодовано як «1», якщо в пацієнта наявна ця ознака, або «0», якщо цієї ознаки не
було зафіксовано. Статистичну значущість отиманих результатів (імовірність того,
що пацієнта за ознакою, що оцінюється, буде віднесено в конкретну групу
спостереження) оцінювали за критерієм Wald (чим вищий модуль цього критерію
(коефіцієнту), тим сильніший його вплив на залежну змінну).
Якість створеної моделі перевіряли за допомогою процента конкордації
(Percent Concordant - РС). Цей показник рівний частці спостережень, які було
правильно перекласифіковано в окремі підгрупи залежного

показника за

допомогою рівняння логістичної регресії. Чим ближчий цей показник до 100%, тим
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вища якість одержаної моделі. Ймовірність виникнення події для деякого випадку
розраховували за формулою:
1
Р= ---------------- ,
1 + еZ
де z = а + b 1 *X 1 + b 2 *Х 2 + ...+ b n *X

n

, X1 , Х 2 , X

n

— значення незалежних

змінних, b1 , b 2 , b n — коефіцієнти, розрахунок яких є задачею бінарної логістичної
регресії, а — деяка константа. р>0,5 свідчить про значну ймовірність настання події
(у), р<0,5 – про незначну ймовірність настання події.
Процедура множинної логістичної регресії дозволила відокремити

групу

чинників, за якими з достатнім рівнем статистичної значущості можна прогнозувати
формування ГЛШ. Результати статистичного аналізу множинної логістичної регресії
наведено в табл. 6.2.1.
Таблиця 6.2.1.
Статистичні характеристики множинної логістичної
регресії факторів, які потенційно спроможні впливати на формування ГЛШ у
дітей із хронічним пієлонефритом та ХХН
Змінна
Constant
Вік, роки
ШКФ, мл/хв/1,73
м2
МАУ, мг/л
Сімейна схильність до ХХН
СІ, мл/м2
RI*, ум.од
∆d, %

Коефіціє
нт
-13,816
0,111
0,0505

Станд.
похибка
3,345
0,0524
0,215

Критерій
Wald
4,020
3,859
4,324

р

OR

ДІ95% для OR

0,045
0,049
0,038

0,902
0,892
1,926

[0,816; 0,998]
[0,795; 1,000]
[1,038; 3,574]

0,08
3,857

0,022
1,551

4,604
6,180

0,032
0,013

2,045
0,0211

[1,064; 3,932]
[0,001; 0,442]

-0,117
-0,397
1,245

0,0112
0,0189
0,247

5,905
5,447
4,967

0,015
0,019
0,026

6,801
4,196
3,057

[4,605; 15,598]
[3,278; 13,539]
[2,779; 16,193]

Примітка. * - показник, який визначено на магістральній артерії.
Якість створеної моделі перевірено за допомогою процента конкордації
(показники належності до підгрупи (1=наявність ГЛШ, 0=відсутність ГЛШ), що
спостерігаються, було протиставлено та передбачено на основі розрахованої
моделі). Загалом, вірно було розпізнано 44 випадки з 53, що складає 83,01%.
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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).
Для ілюстрації можливостей створеної моделі у прогнозуванні формування
ГЛШ у дітей із ХПН та ХХН наводимо наступний клінічний випадок.
Клінічний випадок №1.
Пацієнт Максим С., 16 років, знаходився на стаціонарному лікуванні в
нефрологічному відділенні КЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»
хвороби №2693) з 06.08.18 по 21.08.18р. з діагнозом:

(історія

хронічний ускладнений

пієлонефрит, рецидивуючий перебіг, стадія ремісії. Хронічна хвороба нирок IІ
стадії.
Анамнез захворювання: вперше зміни з боку нирок (гіпоплазія правої нирки)
були виявлені у віці дитини 5 років, під час проведення УЗД у зв'язку з ІСС. Пацієнт
був обстежений, проведені екскреторна урографія і мікційна цистографія. СМР не
виявлений, виявлена гіпоплазія правої нирки.
Сімейний анамнез не обтяжений.
При обстеженні: вага 55 кг, зріст 163 см, ЧСС 66/ хв, ЧДД-18/хв. АТ 124/68
мм.рт.ст. При огляді шкірні покриви блідо-рожеві, помірно-вологі. Мигдалики
гіпертрофовані,

нальотів

немає.

Дихання

везикулярне,

хрипів

немає.

Аускультативно тони серця гучні, систолічний шум помірної інтенсивності з
областю максимального вислуховування на верхівці, в точці Боткіна-Ерба. Нирки не
пальпуються,

симптом

Пастернацького

негативний

з

обох

сторін.

Живіт

симетричний, м'який, безболісний при пальпації. Печінка біля краю реберної дуги,
селезінка не пальпується. Сечовипускання не порушене.
При лабораторному обстеженні: ЗАК - Еритроцити- 4,68 х1012/л, Гемоглобін –
124 г/л; Лейкоцити – 6,8х109/л; ШОЕ – 4 мм/год.
Біохімічний аналіз крові: сечовина- 4,1 мкмоль/л, азот сечовини- 2,4мкмоль/л,
сечова кислота- 252 мкмоль/л, креатинін - 115 мкмоль/л, ШКФ - 87,9 мл/хв/1,73 м2.
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Загальний аналіз сечі: білок -, лейкоцити - 4-5 у полі зору, еритроцити-0-1 в
полі зору, епітелій -0-2 у полі зору.
Аналіз сечі за Зимницьким– відносна густина сечі -1005-1012, денний діурез600 мл, нічний - 650 мл.
Аналіз сечі за Нечипоренком- лейкоцити- 1500 в 1 мл, еритроцити-200 в 1 мл.
МАУ – 42,1 мг/л.
Інструментальне обстеження:
Допплер ниркових судин:
Права нирка
Магістральна артерія
Сегментарна артерія
Інтерлобарна артерія
Ліва нирка
Магістральна артерія
Сегментарна артерія
Інтерлобарна артерія

Vmax
0,65
0,34
0,30
Vmax
0,77
0,39
0,34

Vmin
0,19
0,14
0,13
Vmin
0,24
0,12
0,10

RI
0,80
0,79
0,74
RI
0,69
0,70
0,67

Проба з ЕЗВД: ДПА1 -2,3 мм, ДПА2 -1,9 мм, ДПА3 -2,5 мм, ∆d (FMD) - 8,7%.
ЛШК1 -148,8 см/с, ЛШК2 -143,2 см/с, RІ 1 -0,93 ум.о RІ 2 -0,89 ум.о.
ЕхоКГ: КДР – 62, КСР – 31, ДПЖ – 13, ДАо – 30, РаскАК – 23, ДЛП – 30, ДЛА
– 29, ТМЖП – 10, ТЗСЛЖ –8, КДО – 130, КСО – 38, VМК – 1,0, VТК – 0,7, VАо –
1,0, VЛА – 1,0; КСІ- 22,5мл/м2, КDІ- 66,1мл/м2, ФВ-63 %
Якщо ми розглянемо випадок із хворим 16 років, який у результаті обстеження
мав такі показники: ШКФ – 87,9мл/хв/1,73 м2, МАУ – 42,1 мг/л, RI - 0,80, КСІ – 22,5
мл/м2, FMD – 8,7%, то виходячи із рівняння
Logit P (z)

=

- 13,816 + (0,111х16) + (0,0505х87,9) - (0,08х42,1) + (3,857х

сімейна схильність до ХХН) - (0,117х22,5) - (0,397х0,80) + (1,245х8,7).
Z= -3,08
Обчислюємо імовірність формування ГЛШ у пацієнта.
1
р= ---------------- = 0,95606
1 + е -3,08
Таким чином, імовірність дорівнює 0,95606 або 95,61%.
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На другому етапі із метою побудови математичної моделі прогнозування АГ
методом випадкового вибору було відібрано клінічний матеріал 45 пацієнтів із
загальної кількості обстежених, серед яких у 23 хворих не було зафіксовано АГ, або
інших кардіоваскулярних ускладнень, а

у 22 дітей діагностовано артеріальну

гіпертензію. У якості бінарної залежної змінної (у) було обрано відповідно наявність
АГ (у=1) чи відсутність АГ (у=0). За незалежні змінні обрано як кількісні, так і
якісні ознаки. До кількісних було обрано: вік хворих, тривалість перебігу ХПН, ІМТ,
рівень показників гемоглобіну, ШКФ, МАУ, сечової кислоти, СРБ, центральної
гемодинаміки, ренальної гемодинаміки, симпато-вагального балансу, ∆d (FMD). За
незалежні якісні змінні приймали клініко-анамнестичні дані, а саме: стать, сімейна
обтяженість

за

ХХН

або

АГ,

наявність

вродженої

АСВС,

безперервно

рецидивуючий характер ПН. Кожну якісну ознаку було закодовано як «1», якщо в
пацієнта наявна ця ознака, або «0», якщо цієї ознаки не було зафіксовано.
Процедура множинної логістичної регресії дозволила відокремити

групу

чинників, за якими з достатнім рівнем статистичної значущості можна прогнозувати
формування АГ. Результати статистичного аналізу множинної логістичної регресії
наведено в табл. 6.2.2.
Таблиця 6.2.2
Статистичні характеристики множинної логістичної
регресії чинників, які потенційно спроможні впливати на формування АГ у
дітей із хронічним пієлонефритом та хронічною хворобою нирок
Змінна
Constant
ІМТ, кг/м2
ШКФ, мл/хв/1,73 м2
МАУ, мг/л

Коефіц
ієнт
-12,546
-0,0234
0,099
-0,011

Станд.
похибка
2,176
0,0453
0,021
0,013

Критерій
Wald
4,065
3,876
4,197
4,507

р

OR

ДІ95% для OR

0,039
0,044
0,035
0,029

1,902
0,845
2,129
2,235

[1,245; 2,967]
[0,691; 0,925]
[1,043; 3,765]
[1,264; 4,122]

Безперервно2,765
1,122
5,126
0,019 0,0345
рецидивуючий
перебіг ХПН
Vmax*, м/с
0,014
0,0012
6,234
0,007
7,809
Hb, г/л
-0,0376
0,0238
5,288
0,019 3,8794
∆d, (FMD)%
1,8152
0,343
5,197
0,022
3,237
Примітка. * - показник, який визначено на магістральній артерії.

[0,011; 0,566]
[2,560; 15,587]
[3,183; 16,429]
[2,659; 11,335]
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Якість створеної моделі перевірено за допомогою процента конкордації
(показники належності до підгрупи (1=наявність АГ, 0=відсутність АГ), що
спостерігаються, було протиставлено та передбачено на основі розрахованої
моделі). Загалом, вірно було розпізнано 37 випадків з 45, що складає 82,22%. 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 (FMD)).
Для ілюстрації можливостей створеної моделі у прогнозуванні формування АГ
у дітей із хронічним пієлонефритом та ХХН наводимо клінічний випадок.
Клінічний випадок №2
Пацієнтка Аліна П., 17 років, знаходилась на стаціонарному лікуванні в
нефрологічному відділенні КЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»
хвороби №5349(п)) з 06.08.18 по 21.08.18р. з діагнозом:

(історія

хронічний ускладнений

пієлонефрит, латентний перебіг. Рефлюкс-нефропатія зі зморщуванням правої
нирки. Стан після оперативного лікування СМР IV-V ступеню зправа. Хронічна
хвороба нирок IІ стадії. Дисметаболічна нефропатія (оксалурія).
З анамнезу захворювання відомо, що вперше зміни з боку сечовидільної
системи у дівчинки виявлені у 9 міс. у вигляді піурії, протеїнурії (0,066 г/л), уратурії
в ЗАС. Був виставлений діагноз ІСС. У віці 2 років після проведення мікційної
цистографії виставлений діагноз: двосторонній СМР III-IV ст., гострий цисто
пієлонефрит, а через 6 місяців- двосторонній СМР IV ст., хронічний пієлонефрит,
активна стадія, зморщування правої нирки. У віці 2,5 роки проведене оперативне
лікування СМР. Через 6 міс. проведена контрольна фікційна цистографія, СМР не
виявлений. У ЗАС періодично відзначається помірна лейкоцитурія, протеїнурія, з 6річного віку- стабільно знижені цифри відносної густини сечі (1015-1005). На УЗД
нирок зберігається зменшення розмірів правої нирки, гіперехогенність паренхіми.
Регулярно обстежується і проходить лікування у відділенні нефроогіїї КЗ «Обласна
дитяча клінічна лікарня ДОР». Періодично турбують болі в правому боці, попереку,
слабкість, стомлюваність.
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Сімейний анамнез: батько дівчинки страждає патологією нирок з раннього
дитинства - хронічний пієлонефрит, рефлекс-нефропатія зі зморщуванням правої
нирки.
Об’єктивно при обстеженні: ЧСС - 72/ хв, ЧДД - 20/ хв, АТ - 120/68 мм.рт.ст.,
Т -36,7°С. Вага -55 кг, зріст - 160 см. Шкірні покриви бліді, помірно-вологі, чисті;
«тіні» під очима. Слизові чисті, бліді. Дихання везикулярне, хрипів немає.
Аускультативно

-тони

серця

гучні,

ритмічні,

систолічний

шум

помірної

інтенсивності з областю максимального вислуховування в V точці і на верхівці.
Живіт симетричний, м'який, безболісний, доступний глибокій пальпації. Печінка та
селезінка в межах вікової норми. Нирки не пальпуються, симптом Пастернацького
слабо позитивний зправа. Сечовипускання часте.
При лабораторному обстеженні: ЗАК - Еритроцити- 3,68 х1012/л, Гемоглобін –
104 г/л; Лейкоцити – 5,5х109/л; ШОЕ – 7 мм/год.
Біохімічний аналіз крові: сечовина- 5,6 мкмоль/л, азот сечовини- 2,3 мкмоль/л,
сечова кислота- 262 мкмоль/л, креатинін - 98 мкмоль/л, ШКФ - 79,5 мл/хв/1,73 м2
ЗАС– білок - сліди, лейкоцити - 7-8 у полі зору, еритроцити-1-2 в полі зору,
епітелій -поодинокий у полі зору, оксалати.
Аналіз сечі за Зимницьким: відносна густина сечі -1002-1015, денний діурез352 мл, нічний-415 мл.
Аналіз сечі за Нечипоренком: лейкоцити- 3500 в 1 мл, еритроцити-500 в 1 мл.
МАУ – 89,6 мг/л,
Допплерографія нирок:
Права нирка
Магістральна артерія
Сегментарна артерія
Інтерлобарна артерія
Ліва нирка
Магістральна артерія
Сегментарна артерія
Інтерлобарна артерія

Vmax
0,70
0,42
0,30
Vmax
0,72
0,40
0,30

RI
0,86
0,60
0,62
RI
0,57
0,60
0,63

Проба з ЕЗВД: ДПА1 -2,3 мм, ДПА2 -1,9 мм, ДПА3 -2,4 мм, ∆d, (FMD) – 4,5%,
ЛШК1 -149,1 см/с, ЛШК2 -143,8 см/с, RІ 1 -0,94 ум.о RІ 2 -0,90 ум.о.
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ЕКГ - ритм синусовий. ЧСС 61 ударів за хвилину. Вольтаж нормальний, ЕВС –
вертикальне положення. Шлуночкова екстрасистолія (з базальних відділів правого
шлуночка). Помірні метаболічні зміни в міокарді. Синдром ранньої реполяризації
шлуночків.
Якщо ми розглянемо випадок із пацієнткою 17 років,

яка в результаті

обстеження мала наступні показники: ІМТ – 21,48 кг/м2, ШКФ – 79,5 мл/хв/1,73 м2,
МАУ – 89,6 мг/л, Vmax - 0,70, Hb – 104 г/л, ∆d (FMD) – 4,5%, то виходячи із
рівняння
Logit P (z) = - 12,546 - (0,02341х21,48) + (0,099х79,5) - (0,011х89,6) + (2,765х0) +
(0,014х0,7) - (0,0376х104) + (1,8152х4,5)
Z= -1,897
Обчислюємо імовірність формування АГ у цієї пацієнтки.
1
р= ---------------- = 0,8695
1 + е -1,99
Таким чином, імовірність дорівнює 0,8695 або 86,95%.
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РОЗДІЛ 7. ПЕРСОНІФІКОВАНА КОРЕКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ
ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
7.1.

Індивідуальний

вибір

медикаментозної

корекції

порушень

центральної та ренальної гемодинаміки
Дані про тісний взаємозв'язок між мікроциркуляторними розладами, які
з'являються ще до порушеннь ниркової гемодинаміки, відкривають можливості для
розробки схем і призначення нефропротективної терапії ІАПФ на більш ранніх
етапах у дітей з ХПН та ХХН [52].
Було проведено аналіз клінічних і параклінічних даних у 93 дітей віком від 4
до 17 років, які хворіють на ХПН та знаходяться в періоді ремісії.
Протягом 2-3 років всі пацієнти постійно отримували ІАПФ, доза якого
титрувалась

індивідуально

до

максимально

дозволеної

та

переносимої

з

урахуванням віку, ваги, частоти серцевих скорочень (ЧСС), рівню К в сироватці
крові, індивідуальної переносимості препарату. Контроль стану проводився кожні
3-6 міс.
В катамнестичному спостереженні при аналізі середніх показників ниркового
кровотоку під час лікування зміни в першу чергу відбувалися на рівні сегментарної
артерії нирки, що виявлялось у достовірному збільшенні показника Vmax (0,48±0,10
та 0,580,09 (р<0,05) відповідно до та після лікування, показника S/D (2,29±0,01 та
2,42±0,04, (р<0,05) відповідно) (рис. 7.1.1).
2,292,42

2,5
2
1,5

1
0,5

0,960,98
0,480,58

0,2 0,21

0,310,32

0,58 0,6

0
V max, м/сV min, м/с TAMX, PI, ум.од IR, ум.од S/D, ум.од
м/с
Діти з хронічним пієлонефритом Діти з хронічним пієлонефритом на фоні ІАПФ

Рис.7.1.1. Середні доплерографічні показники ниркового кровотоку на рівні
сегментарних ниркових артерій у дітей з ПН в динаміці на фоні прийому ІАПФ.
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Значення PI і IR, які на рівні стовбурової артерії нирки до лікування були
вірогідно нижчі за норму (1,02±0,03 та 0,6±0,04), на початку лікування еналапрілом
(через 6 місяців) були достовірно вищими за норму, в динаміці (через 2-3 роки)
набували тенденції до зниження і склали 1,28±0,06 та 0,71±0,03, відповідно. Такі
зміни індексів можуть свідчити про зниження периферичної компенсаторної
вазодилатації в нирках у відповідь на гіпоксію та розцінюватись як прогностично
сприятлива ознака.
На рівні магістральної артерії нирки швидкісні показники Vmax та Vmin мали
аналогічні зміни: так, Vmax після лікування достовірно збільшувався (0,850,04 та
0,990,04; р<0,05) відповідно до та після лікування), Vmin- мав тенденцію до
збільшення (0,27±0,02 та 0,330,06; р>0,1, відповідно). (рис. 7.1.2).
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S/D, ум.од

Діти з хронічним пієлонефритом на фоні ІАПФ

Рис.7.1.2. Середні доплерографічні показники ниркового кровотоку на рівні
магістральної артерії у дітей з хронічним пієлонефритом

в динаміці на фоні

прийому ІАПФ
Показник S/D збільшувався достовірно (2,39±0,04 та 2,71±0,08; р<0,05,
відповідно). Значення PI і IR, які на рівні магістральної артерії нирки до лікування
були вірогідно нижчі за норму (1,02±0,03 та 0,6±0,04), на початку лікування
еналапрілом (через 6 місяців) були достовірно вищими за норму, в динаміці (через
2-3 роки) набували тенденції до зниження і склали 1,28±0,06 та 0,71±0,03,
відповідно. Такі зміни індексів можуть свідчити про зниження периферичної

231
компенсаторної вазодилатації в нирках у відповідь на гіпоксію та розцінюватись як
прогностично сприятлива ознака.
Динаміка показників ДМАД була наступною. В катамнезі на фоні прийому
ІАПФ у дітей з ХПН спостерігалось достовірне зниження частоти і виразності
синдрому АГ за даними ДМАТ, відповідно з початковими проявами з 28,0% (АГ І
ст+АГ ІІ ст) до 6,5% в цілому (p <0,05), рис. 7.1.3.
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Частота синдрому артеріальної гіпертензії до прийому терапії
Частота синдрому артеріальної гіпертензії після прийому ІАПФ

Рис. 7.1.3. Частота синдрому артеріальної гіпертензії до і після прийому ІАПФ
Середній АТ продовжував зменшуватися протягом 3-річного періоду
досліджень, та досягнув цільового значення (<50-й процентиля) у 79,6% пацієнтів з
ХПН. Інтенсивне регулювання АТ з цільовими 24-годинними рівнями в низькому
діапазоні нормальних дає значну користь щодо функції нирок у дітей з ХПН.
Досягнення цільового АТ є важливим незалежним предиктором затримки
прогресування захворювання нирок. Недавні результати європейського дослідження
суворого контролю АТ за допомогою

іАПФ на прогресування ХХН у дітей

(ESCAPE) показали, що агресивне лікування АТ нижче 50-го процентиля має
більшу користь у дітей з ХХН, на відміну від результатів, які спостерігаються в
дослідженнях у дорослих. Агресивне лікування АГ повинне бути невід'ємною
частиною педіатричної допомоги при ХХН, не тільки для запобігання розвитку
симптоматичного

серцево-судинного

прогресування ХХН [381].

захворювання,

але

і

для

затримки
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Не зважаючи на те, що група дітей з підвищеним АТ залишалась за
чисельністю без динаміки, позитивні зміни відбувалися за рахунок переходу
пацієнтів з АГ в когорту тих, що мають підвищений АТ.
Таким чином, ХПН, перебіг якого у дітей супроводжується поступовим
розвитком порушень як центрального, так і периферичного кровообігу, ішемічних та
гемодинамічних змін в паренхімі нирок, потребує проведення корекції. Наявність
порушен гемодинаміки потребують своєчасного призначення нефропротектороної
терапії. Препаратом вибору є ІАПФ еналапріл, додавання якого в терапію
супроводжувалося позитивною динамікою у більшості пацієнтів (75,2%).
7.2. Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих
на хронічний пієлонефрит
Корекцію проведено 37 дітям 11 - 17 років з ХПН поза загостренням
запального процесу, в стадію часткової або повної клініко-лабораторної ремісії.
Хворі були розподілені на дві групи- перша (17 дітей) отримувала базисну терапію
ХПН, включаючи іАПФ еналаприл. Друга група (20 хворих) крім стандартної
терапії з іАПФ отримували аргініну гідрохлорид. Контрольну групу склали 30
умовно здорових дітей.
Доза еналаприлу титрувалась індивідуально до максимально дозволеної з
урахуванням віку, ваги, ЧСС, АТ, рівню К в сироватці крові, індивідуальної
переносимості препарату. Пацієнти отримували іАПФ не менше 6 місяців поспіль з
контролем добового моніторування АТ і ЕКГ.
Аргініну гідрохлорид хворі на ХПН отримували у вигляді внутрішньовенної
інфузії 4,2% розчину дітям до 12 років - 10 мл/кг/добу, після 12 років -100мл 1 р/д
один раз на день протягом 7 днів. Після проведення довенних інфузій терапію
продовжували оральним розчином, 1 мл якого містить 200 мг L-аргініну аспартату дітям до 12 років - по 4 мл, після 12 років - по 5 мл (1,0 г) 3–4 р/д 8–14 днів.
Контроль вихідного стану та ефективності терапії здійснювали шляхом
вимірювання потокозалежної дилятації плечової артерії за даними УЗД.

233
Під час проведення різних схем лікування пацієнтів з ХПН ми отримали
динаміку, яка в обох групах дещо відрізнялась (табл. 7.2.1).
Таблиця 7.2.1.
Динаміка діаметру плечової артерії у дітей з хронічним пієлонефритом після
лікування
Показник
Діаметр
плечової
артерії,
мм

Приріст
(FMD) %

Група з ХПН
до лікування,
n=37
в
стані 2,2±0,12
спокою,
р1 < 0,001
ДПА1

1
група, 2 група, n=20
n=17

Контрольна
група, n=30

2,4±0,10
р1 < 0,001
р2 > 0,05

3,1±0,16

за 30 с до 1,8±0,14
декомпресії, р1 < 0,05
ДПА2

2,2±0,12
р1 > 0,05
р2 > 0,05

через 60 с 2,6±0,17
після
р1 < 0,001
декомпресії,
ДПА3
ДПА,
∆d, 8,2±0,20
р1 < 0,001

2,9±0,10
р1 < 0,001
р2 > 0,05
12,0±0,39
р1 < 0,001
р2 < 0,001

2,8±0,15
р1 > 0,05
р2 <0,001
р3 < 0,05
2,4±0,15
р1 > 0,05
р2 < 0,05
р3 > 0,05
3,4±0,16
р1 > 0,05
р2 < 0,001
р3 < 0,05
17,2±0,41
р1 > 0,05
р2 < 0,001
р3 < 0,001

2,3±0,13

3,7±0,11

18,4±0,46

Примітка. р1 –відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність до та після
лікування, р3 -відмінність різних схем лікування
В стані спокою значення ДПА1 в 1-ій групі склало 2,4±0,10 мм (р>0,05), маючи
лише тенденцію до збільшення в порівнянні з вихідним станом до лікування, в той
час як в 2-ій групі ДПА1 вірогідно збільшувався (2,8±0,13мм; р>0,05).
Значення ДПА2 в обох групах після лікування нормалізувалося і не мало
вірогідної відмінності з групою контролю (р>0,05).
Динаміка значень показника ДПА3 в групах відрізнялася: в 1-ій групі вона
було недостатньою, вірогідно не відрізняючись від значення ДПА3 до лікування
(2,9±0,10 мм; р>0,05). На відміну від 1-ої групи, в 2-ій групі відбувалась більш
значима динаміка і значення показника ДПА3 в цій групі було статистично значуще
більшим в порівнянні з вихідним значенням, та не мало вірогідної відмінності зі
значенням в контрольній групі (3,4±0,14мм; р>0,05). Більш позитивна динаміка
лікування пацієнтів 2-ої групи пояснюється впливом L-аргініну, який здійснював
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цілу низку дій- відновлював продукцію NO, покращував функцію нирок і
зменшував запалення, знижував індуковане ADMA інгібування синтезу NO,
покращуючи функцію ендотелію [169].
Приріст ДПА за показником ∆d(FMD) демонстрував позитивні зміни в обох
групах під час лікування, при цьому динаміка в 2-ій групі була більш істотноюреєструвався приріст ДПА, який вірогідно не відрізнявся від групи контролю
(17,2±0,41мм; р1 > 0,05). Курята О.В. та Фролова Є.О. [81] зареєстрували у дорослих
пацієнтів на ХХН ІІ -ІІІ стадії, які отримували L-аргінін, покращення ендотеліальної
функції судин за показником ЕЗВД на 56,6%. В 1-ій групі показник ∆d(FMD) хоча й
вірогідно збільшився в порівнянні зі значенням до лікування, приріст ДПА був
вірогідно меншим в порівнянні з контролем (12,0±0,39; р< 0,05).
Динаміка розподілу варіантів реакції на пробу з ЕЗВД у дітей з ХПН в процесі
лікування була наступною (табл. 7.2.2.).
Таблиця 7.2.2.
Розподіл варіантів реакції на пробу з ендетелійзалежною вазодилятацією
у дітей з хронічним пієлонефритом після лікування
Варіант реакції
Нормоергічний

Гіперергічний

Гіпоергічний

Діти з ХПН до 1 група,
л
17
і
р1<0,05
кр1 < 0,05
р2>0,05
у
в
а
н р1 < 0,05
р1>0,05
н
р2>0,05
я
,
23,5% (4)
37 р1 > 0,05
р1<0,05
р2>0,05

Парадоксальний
р1< 0,05

2
г
65%
(13)
р1 > 0,05
ру2 <0,05
рп3 > 0,05
а % (4)
20
,р1 > 0,05
р202 >0,05
р3 > 0,05
15% (3)
р1>0,05
р2>0,05
р3 > 0,05
-

Контрольна
група, n = 30

-

-

р1 > 0,05
р2 > 0,05

Примітка. р1 –відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність до та після
лікування, р3 -відмінність різних схем лікування
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В 1-ій групі більш ніж у 2 рази збільшилась кількість нормоергічного,
гіперергічного варіантів реакції на пробу з ЕЗВД. Зміни відбувалися в основному за
рахунок зменшення парадоксального варіанту та в меншій мірі - гіпоергічного. В
цілому, позитивні зміни відбулися в 26,9% випадків.
У пацієнтів 2-ої групи динаміка була більш вагомою,

позитивні зміни

відбувалися за рахунок статистично значущого збільшення нормоергічного варіанту
реакції на пробу з ЕЗВД в порівнянні зі станом до лікування (р<0,05). Частота
гіпоергічного варіанту реакції на пробу з ЕЗВД наближалась до значень в
к
о
н
т
р
о

Динаміка значень показника ЛШК1 у пацієнтів відповідала динаміці значень

л
ДПА
1: у відповідь на зменшення вазоконстрикції під час лікування

швидкість

ь
кровотоку
зростала (табл.7.2.3.).
н

Таблиця 7.2.3.

іДинаміка показника лінійної швидкості кровотоку після лікування
Показник
лінійної
й
швидкості
кровотоку, см/с
ЛШК1 см/с

г

Група з ХПН
до лікування,
n=37
148,7±0,14
р1 < 0,05

1
група, 2
група, Контрольна
n=17
n=20
група, n=30

142,6±1,18
р1 < 0,001

127,3±0,26
р1 < 0,001
р2 < 0,001

р
ЛШК
у
2 см/с

п
і

146,9±1,13
р1 < 0,05
р2 >0,05

141,2±1,16
р1 > 0,05
р2 < 0,001
р3 < 0,05
112,6±1,11
р1 < 0,001
р2 < 0,001
р3 < 0,001

137,4±2,12

105,2 ±1,19

Примітка. р1 –відмінність з контрольною групою, р2 -відмінність до та після

лікування, р3 -відмінність різних схем лікування
т
У 1-ій групі зміни були вірогідно значущими в порівнянні з групою контролю,
а
проте реєструвалась тенденція до покращення (146,9±1,13 см/с, р<0,05). У 2-ій групі
динаміка ЛШК1 була більш вагомою, значення наближались до показника групи
н
е
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контролю, вірогідно не відрізняючись (141,2±1,16 см/с, р > 0,05). ЛШК1 в у цій
групі вірогідно значуще зменшувався в порівнянні зі станом до лікування та з 1-ю
групою. Динаміка значення показника ЛШК

2

в обох групах була позитивною,

(127,3±0,26 –в 1-ій та 112,6±1,11- в 2-ій групах, в обох випадках р < 0,05). Проте,
значення

показника ЛШК

2

в 2-ій групі було вірогідно меншим порівнянні зі

значенням ЛШК 2 в 1-ій групі, р3 < 0,001.
Таким чином, перебіг ХПН, який за нашими даними, у 62,2% хворих
супроводжувався ознаками ЕД, що є ризик - фактором несприятливого перебігу
ХХН з розвитком та прогресуванням ХНН, формуванням ускладнень з боку ССС,
потребувала корекції ЕД. Використання схем лікування з включенням до базисної
терапії еналапрілу або еналапрілу з внутрішньовенною інфузією

аргініну

гідрохлориду з подальшим переходом на пероральний прийом у комплексній терапії
дітей з ХПН дозволяє здійснити диференційований підхід.
Аналізуючи ефективність різних схем терапії, ми прийшли до висновку, що
лікування монопрепаратом ІАПФ еналапрілом ефективне для хворих на ХПН з ХХН
І ст. Комбінована терапія з додаванням L-аргініну доцільна у хворих, які мають
прояви ХХН ІІ – ІІІ ступеню.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі педіатрії - підвищенню
ефективності лікування хронічного пієлонефриту в дітей на підставі вивчення
факторів ризику розвитку захворювання, вегетативного статусу, регіональної та
центральної гемодинаміки, особливостей ендотеліальної дисфункції та розробки
індивідуалізованої медикаментозної корекції.
Виходячи з викладеного, метою дослідження було 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.
Для досягнення поставленної мети необхідно було вирішити наступні задачі
дослідження:
1.

Визначити клінічні та етіологічні особливості сучасного перебігу

пієлонефриту в дітей.
2.

Розробити інформативні клініко-параклінічні критерії прогнозування

хронічного перебігу пієлонефриту у дітей.
3.

Виявити ознаки ендотеліальної дисфункції в залежності 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.
6.

Розробити інформативні клініко-параклінічні критерії оцінки стану

серцево-судинної системи та ранньої діагностики й прогнозування серцевосудинних 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.
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8.

Удосконалити

заходи

патогенетичної

корекції

гемодинамічних

порушень у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, для покращення прогнозу
захворювання.
Згідно поставленій меті й задачам дослідження, був розроблений дизайн
дослідження, яке проводилось у три етапи.
Він передбачав на І етапі ретроспективний аналіз 558 карт стаціонарного
хворого дітей, хворих на ПН, які перебували

на стаціонарному обстеженні та

лікуванні в КЗ «ДОДКЛ ДОР» у 2001–2009 рр. від народження до 18 років, з них
189- хворих на ГПН, 369 – хворих на ХПН, та аналіз 569 карт стаціонарного хворого
дітей, хворих на ПН, з них 387 перебували
лікуванні в КЗ «ДОДКЛ ДОР»

на стаціонарному обстеженні та

у 2001-2009 р.р., 182 - у 2010-2012 р.р. Були

визначені сучасні вікові особливості етіологічної структури ПН, чутливості і
резистентності

уропатогенів,

які

дають

змогу

проводити

цілеспрямовану

раціональну стартову антибактеріальну терапію при відсутності результатів
бактеріологічного дослідження, особливо в амбулаторних умовах.
Аналіз мікробіологічного моніторингу 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, при
цьому питома вага E. coli в структурі домінувала з колишньою частотою (47,9% і
47,2% випадків відповідно, p>0,05). Аналогічні дані були отримані іншими
дослідниками, які визначали кишкову паличку в 63,2% дітей з ХПН [152]. 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 виділенн 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
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час однаково чутлива як Гр-, так і Гр+ флора. Постійний регіональний моніторинг
для збору інформації й найкращих терапевтичних можливостей забезпечує найбільш
раціональні варіанти початкової емпіричної терапії ІСС у дітей [314], адже в
етіологічній структурі ІСС у дітей спостерігається збільшення частки уропатогенних
бактеріальних штамів, що мають розширену антибіотикорезистентність [3, 24, 174,
226], а пізня діагностика і не завжди раціональна антибактеріальна терапія
призводять до рецидивів ІСС з розвитком склеротичних змін в нирках і
проградієнтним зниженням їх функцій

[11, 44, 56]. Моніторинг видової

приналежності уроізолятів мікроорганізмів дозволяє здійснювати контроль за
зміною виду збудника, оцінити ефективність терапевтичних та профілактичних
заходів [24, 40,113].
При цьому аналіз антибіотикограми збудника потрібний для вибору
раціональної

антибактеріальної

терапії

та

переходу

від

емпіричної

до

персоніфікованої схеми лікування препаратом або препаратами етіотропної
антибактеріальної дії [34].
Визначені в нашому дослідженні сучасні особливості етіологічної структури,
чутливості і резистентності уропатогенів у дітей з ПН дозволяють здійснювати
цілеспрямовану раціональну стартову антибактеріальну терапію при відсутності
результатів бактеріологічного дослідження, особливо в амбулаторних умовах
лікування.
Для визначення сучасної етіологічної структури й особливості перебігу ПН у
дівчаток було проаналізовано 187 випадків ПН, з них 60-хворих на ГПН і 127хворих на ХПН.
Діагностично значуща бактеріурія визначалась у 40,9% дівчаток, хворих на
ХПН. Відомо, що складнощі з верифікацією збудника викликані цілою низкою
факторів, в тому числі й формуванням біоплівки, особливо у випадку хронічного
перебігу ПН [218, 308]. Основним етіологічним чинником запального процесу в
нирках, за нашими даними, була E.coli, склавши 44,2%. Така тенденція
відзначається й іншими дослідниками - не зважаючи на те, що головним збудником
ПН є E.coli, в останні роки питома вага її в структурі уропатогенів зменшилась до
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45-50%, навпаки, відбувається збільшення грампозитивної флори [35, 99, 308]. Так,
стафілокок реєструвався в нашому дослідженні у 23,1% пацієнток з ХПН. Третє
місце у дівчаток з ХПН посів Proteus mirabilis (9,7%). В поодиноких випадках
реєструвались Enterococcus faecalis, Ps. аeruginosa.
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.
Порівнюючи питому вагу причинно значимих збудників при різному перебігу
ПН, ми отримали наступні результати. У дівчаток з ГПН переважав неспецифічний
вульвіт без визначення етіологічного фактору (41,2%), який вірогідно рідше
реєструвався у пацієнток з ХрПН -21,9%, p<0,01. Навпаки, у дівчаток з ХПН в
переважній більшості реєструвався вульвіт хламідійної етіології, в 30,2% випадків майже втричі частіше, ніж у дівчаток з ГПН (11,8%). На другому місці серед
збудників

в групі пацієнток з ХПН була мікоплазма - 20,8%, з незначним

переважанням в порівнянні з дівчатками, які мали ГПН -17,6%. З такою ж частотою
в цій групі реєструвався кандидозний вульвіт або вульвовагвніт, без вірогідної
відмінності з хворими на ХПН -17,7%. Тріхомоніаз переважав в групі дівчаток з
ХПН (12,5%), а в -у пацієнток з ГПН- 2 рази рідше. При хламідійній і мікоплазмовій
інфекціях характерним для ПН є перебіг з тривалим субфебрилітетом, помірно
вираженими клініко-лабораторними ознаками запалення, проявами харчової і
медикаментозної

гіперчутливості,

вегето-судинної

дисфункції,

супутніми

запальними процесами геніталій у дівчаток, тривалим сечовим синдромом [158].
Найчастішим клінічним синдромом у дівчаток з ХПН, що мали УГІ, був
дизурічний, який реєструвався у більшості пацієнток - 91,5% (p<0,01). Сечовий
синдром також значно частіше виявлявся при ХПН з УГІ. Симптоми інтоксикації
реєструвались вірогідно рідше в цілому у дівчаток з ХПН, ніж у пацієнток з ГПН
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(34,6% та 100% відповідно, p<0,01). При цьому вираженість інтоксикації у дівчаток
з ХПН не була пов’язана з наявністю супутньої УГІ.
У 44,6% дівчаток з ХПН на тлі УГІ відзначалось рецидивування вульвіту і
вагініту. Клінічна картина ХПН з терміном захворювання більше 3 років, який
асоціювався з УГІ, мала свої особливості: у переважної більшості випадків (85,9%)
ПН мав рецидивуючий перебіг з частим рецидивами. ХрПН без сполучення з УГІ
рецидивував майже в 3 рази рідше (p<0,01). Наявність спутніх урогенітальних
інфекцій та рецидивуючий перебіг мали сильний прямий кореляційний зв'язок
(r=+0,62, p<0,05).
З метою вивчення факторів ризику формування ХПН у дітей було проведено
аналіз клінічних випадків 297 дітей з ДМН. За даними літератури, ДМН є досить
поширеним чинником розвитку ХПН є, причому останнім часом в дитячій популяції
спостерігається збільшення частоти ДМН [12, 43, 53, 83, 131]. Кристалурія

є

сприятливим тлом для розвитку інфекції СВС, ускладненого ПН, тубулоінтерстиціальних змін в нирках [173]. Проблема ранньої діагностики метаболічних
порушень і пов’язаних з ними нефропатій залишається однією з актуальних в
педіатрії і дитячій нефрології [12, 43, 53, 55, 83, 236].
В нашому дослідженні серед загальної кількості дітей з ДМН спостерігалось
значне перевищення кількості дівчаток (72,6%, р <0,001). Це було пов’язано з тим,
що в більшості випадків діти поступали до стаціонару на етапі нашарування інфекції
СВС на ДМН, коли остання виявлялась як фонова патологія. При цьому дівчатка
хворіли на ПН в 3-5 разів частіше, ніж хлопчики. Дівчатка, які мали клініколабораторні ознаки вульвовагініту або ПН, підлягали більш ретельному обстеженню
і диспансерному спостереженню з повторними аналізами сечі та УЗД нирок. Досить
часто ДМН у них виявлялася на догоспітальному етапі.
За результатами проведеного аналізу в структурі ДМН переважали оксалатні,
які реєструвались ізольовано у 88,1% всіх дітей, що збігається з даними інших
дослідників [23, 42, 43, 53, 150]. Ізольовані ДМН були виявлені тільки у 26,9% дітей,
в інших випадках реєструвалося поєднання ДМН з ІСС. З одного боку, сформовані
ДМН сприяють фіксації мікроорганізмів в тубуло-інтерстиційній тканині нирок, та
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можуть підсилювати формування кристалів і сприяти розвитку ПН [35, 43, 236, 300].
З іншого боку, кристалоутворення є важливим фактором розвиту ІСС, особливо тих,
які викликані мікроорганізмами, котрі продукують уреазу і здатні розщеплювати
сечовину [182]. Причинно-значущі фактори призводять до дестабілізації ліпідної
фракції цитоплазматичних мембран нирок, глибоких порушень їх структури і
функції, спричиняють збільшене утворення продуктів перекисного окислення
ліпідів. При цьому морфологічно виявляють виражену деструкцію щіткових
облямівок проксимальних і дистальних канальців, заповнення просвітів канальців
кристалами, виражену лімфогістіоцитарну інфільтрацію інтерстицію [43,139].
Більш ніж дві третини дітей з ДМН (68,7%) під час обстеження вже мали ПН.
В цілому ж поєднання ДМН та ХПН склало 47,5%, що дало підставу розглядати
ДМН фактором ризику ХПН.
Залежно від стадії ХХН пацієнти із ХПН були розподілені на 3 групи: 1-а
група-ХХН І стадії - 153пацієнти, 2-а група- ХНН ІІ стадії -39 хворих, 3-я групаХНН ІІІ стадії-22 дітей. В цілому, в нашому дослідженні, дівчаток, хворих на ХПН,
було

в 1,6 рази більше, ніж хлопчиків (р<0,05). Дівчатка, за статистикою,

становлять переважну кількість хворих на ІСС [68, 87, 142]. В 1-ій групі статистично
значуще частіше ХПН реєструвався у дівчаток (р<0,05). У 2-ій та 3-ій групах
переважали хлопчики, – відповідно в 1,4 та 1,8 рази частіше в порівнянні з
дівчатками. Тобто, для чоловічої статі був характерним більш тяжкий перебіг
захворювання.
Аналіз особливостей акушерського анамнезу показав, більшість обстежених
дітей з ХПН народилися від вагітності з патологічним перебігом - 73,8% (р<0,05).
Найчастіше реєструвався токсикоз 1-ї та 2-ї половини вагітності-54,7%, загроза
викидню в різні періоди вагітності- 35,9%, ВСД у матері -33,6%, професійні
шкідливості та шкідливі звички -43,9% вагітних, перебіг вагітності на тлі АГ -29,4%,
гестоз-23,8%, вагітність на фоні нервової напруги-22,9%. На нашу думку, мала
значення не тільки наявність різних несприятливих чинників, а й їх поєднання та
сумарний вплив на перебіг вагітності. У переважної більшості жінок, які мали
патологічний перебіг вагітності, реєструвалися 2 і більше чинники (77,6%, р<0,05).
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Передбачається, що діючи сумарно, фактори сприяли більш швидкому розвитку
хронічної гіпоксії. Наразі доведено, що хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плода
є фактором ризику ниркового дизембріогенезу, який в подальшому проявляється
незрілістю, вогнищевими дисплазіями й вадами розвитку СВС [49].
Виявлено, що перинатальний анамнез був обтяжений у 69,2% (р<0,05) хворих
на ХПН. Асфіксія реєструвалась у 19,2% хворих та більше ніж у третини цих
хворих, у 36,6%, вона мала тяжкий ступінь і потребувала застосування
реанімаційних заходів. Перинатальне ураження ЦНС діагностовано у 30,8% хворих
на ХПН (р<0,05). Ознаки ЗВУР у вигляді відхилення антропометричних показників
при народженні за різними типами мали 36,9% дітей, що вказувало на дію
несприятливих чинників у різні періоди вагітності. Найчастіше реєструвався
диспластичний варіант, який свідчив про вплив патологічних факторів з самого
початку вагітності.
Значна кількість хворих на ХПН (71,5%) мали поєднання станів, які можна
вважати ознаками морфо-функціональної незрілості (відставання в психомоторному
розвитку, функціональні порушення шлунково-кишкового тракту у вигляді закрепів,
нестійкого стільця, частих зригувань, затяжна кон’югаційна жовтяниця).
Переважна більшість, 60,3% всіх обстежених хворих з ХПН, перебували на
штучному та переважно штучному вигодовуванні.
Аналіз характеру та частоти фенотипових проявів НДСТ показав, що у
більшості хворих на ХПН (79,9%р<0,05) були виявлені ознаки НДСТ

різного

ступеня виразності. Відомо, що сама по собі НДСТ не є патологічним станом, який
мав би розглядатися як уроджена вада, це особливість розвитку дитини, проте
формування диспластикозалежної патології створює додатковий тягар у перебігу
різних хвороб дитини [96]. У структурі НДСТ переважали: астенічна статура –
32,2%, плоскостопість – 31,8%, гіпермобільність або дисплазія суглобів – 26,2%,
високе піднебіння – 19,2%.
Перегини та перетинки в жовчному міхурі мали 76,6%. Патологія зору (міопія,
астигматизм) реєструвалась у 39,7%. Аномалії розвитку зубів мали

14,0%.
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Переважна більшість хворих на ХПН мала фенотипові ознаки НДСТ з боку серця.
Так, у 69,6% визначались аномальні хорди в порожнині лівого шлуночка, у 43,5%
хворих - ПМК.
У нашому дослідженні серед дітей, що мали ознаки НДСТ, таких, що мали від
5 стигм дізембріогенезу, була переважна більшість - 85,9%. Наявність 5 і більше
стигм дизембріогенезу в однієї дитини з великою вірогідністю є ознакою НДСТ, яка
здатна змінювати клінічні симптоми захворювання і є причиною формування
тяжких ускладнень ХПН. [96].
Аналіз супутньої патології у хворих на ХПН показав, що кожен пацієнт мав
хоча б одне супутнє захворювання або фоновий стан. Найчастіше реєструвались
хронічні вогнища інфекції носоглотки, які зустрічались у 78,0% дітей; карієс- у
63,6%, патологія шлунково-кишкового тракту – у 66,4%; 20,1% хворих на ХПН
мали анемію.
Наявність у дитини ХВІ (тонзиліту, аденоїдиту, синуситу, отиту, карієсу)
розглядається як один з ендогенних факторів ризику розвитку і хронізації мікробнозапального процесу в нирках [135]. Тривало існуючі ХВІ не тільки є додатковим
джерелом сенсибілізації та хронічної інтоксикації, але й спричиняють зниження
імунного захисту організму дитини [166]. Тобто, ХВІ з одного боку, є фактором, що
сприяє схильності до захворювання ПН, з іншого - посилює тяжкість перебігу і
негативні наслідки змін в тубуло-інтерстиціальній тканині нирок. При поєднанні
декількох вогнищ інфекції у дітей простежувалася чітка тенденція до збільшення
числа загострень в рік [135].
Найпоширенішим станом з боку СВС, на тлі яких у дітей розвинувся ХПН,
була ДМН (67,8%, р<0,05). ДМН переважала у дітей 1-ї групи, в тому числі як
самостійний фон і жодного разу не була моно- фоном у хворих 2-ї і 3-ї групи. У
структурі ДМН переважала оксалатна -71,0% пацієнтів. МСР, 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). НДСМ

діагностована у 19,6% дітей з ХПН.
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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.
Після комп’ютерної обробки ультразвукових сканограм та проведення
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,
нирки=48,937,

р=0,0012, Нкоркова
р=0,000, Нканальці

речовина

нирки=

нирки=64,311,

43,117, р=0,0000, Нмозкова

р=0,0000, Нмиска

нирки=24,12,

речовина

р=0,003).

Зміни УЩ свідчили про наявність статистично значущої різниці між показниками в
різних групах хворих та залежність від стану ренальних функцій. Це підтверджує
стадійний характер розвитку структурних змін в нирці при ХХН як в
морфологічному, так і в морфометричному плані [117].
УЩ на рівні ниркових структур під час прогресування ХХН від стадії до стадії
вірогідно зростала так, що найвищі показники цього сонографічного параметру було
зафіксовано у дітей 3-ї групи. Така динаміка підтверджувала морфологічний прояв
порушення нормальної послідовності розвитку репаративних процесів: проліферація
- диференціювання. В той час, як у ІІ стадії ХХН ще реєструються ознаки
компенсаторно-пристосувальних процесів, то вже починаючи з ІІІ стадії ХХН
морфологічні зміни свідчать про порушення процесу диференціювання клітин і
початок розвитку незворотніх склеротичних змін [117]. Однією з теорій, що
пояснюють розвиток тубулоінтерстиціальних змін при ХХН, є теорія епітеліальномезенхімальної трансформації клітин. Вважається, що епітеліоцити втрачають своє
епітеліальне диференціювання і починають експресувати мезенхімальні фактори, які
сприяють розвитку склеротичних змін [117]. При цьому виділяють три морфологічні
стадії нефросклерозу: I стадія -поодиноких змін у вигляді дисплазії ниркової
тканини і витончення паренхіми;

II стадія- помірних змін, у вигляді дисплазії

ниркової тканини і лімфо-гистиоцитарної інфільтрації паренхіми нирок; III стадія виражених змін, коли відбувається склероз клубочків і канальців [97].
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Оскільки УЩ мозкової речовини збільшувалася більш значно в порівнянні з
корковою, отримували не тільки збільшення УЩ ниркової паренхіми, а й
«розмитість» границі між ними.
Такі зміни пояснюють відомості про те, що при ХПН ознаки деструкції
ниркової тканини виявляються не тільки безпосередньо у вогнищі інфекційного
запалення, але і в прилеглих зонах. На активізацію загибелі клітин кортикального
шару нирки при ХПН вказують результати морфологічних досліджень відзначається активізація загибелі клітин кортикального шару нирки на тлі
уповільнення зростання органу [152].
Під час прогресування ХХН УЩ канальців нирки починаючи з ІІ стадії,
збільшувалася до вірогідної різниці показників у порівнянні із ХХН І та ІІІ стадіями.
Таку динаміку пояснюють проведені морфологічні дослідження, які показали, що
вже в ІІ стадії ХХН в канальцях нирок розвиваються компенсаторно-пристосувальні
процеси у вигляді вираженого збільшення розмірів епітеліоцитів в 1,5 рази,
проліферації епітелію канальців та зменшення їх діаметру [117].
До морфологічних ознак ранніх стадій ХХН можна віднести: зменшення
діаметра проксимальних і дистальних звивистих канальців, появу вогнищевої
лімфогістіоцитарної інфільтрації, а також розростання сполучної тканини в
інтерстиціальній зоні [99, 117]. Морфологічні прояви, що розвиваються на після ІІ-ї
стадії, найбільш яскраво демонструють провідну роль змін тубулоінтерстиціальної
зони в механізмі розвитку ХХН. Так, якщо розмір клубочків в 5-й стадії в порівнянні
з 1-й зменшувався в середньому в 2,7-3,1 рази, то діаметр канальців - в 5 разів. Слід
зазначити, що статистично значуще зменшення розмірів клубочків реєструється
лише з 3-ї стадії, коли в нирці починають розвиватися незворотні процеси. [117]. Під
час прогресування відбувається інфільтрація клубочків

з боку оточуючої

інтерстиціальної тканини, перигломерулярний фіброз [99].
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,
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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 безперервнорецидивуючий 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 наявністю
безперервно-рецидивуючого перебігу ХПН, та кількісним – рівнем УЩ чашковомискової 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%.
Одною з основних завдань у нашому дослідженні була оцінка ниркової
гемодинаміки. Проблема порушення ренальної гемодинаміки як патогенетичної
ланки при запальних процессах в нирках є надзвичайно актуальною [4, 50, 234, 313].
Нещодавно висунута гіпотеза, про те, що ниркова гемодинаміка ідентифікована як
потенційний маркер системного судинного ушкодження і корисний інструмент для
кращої стратифікації короткострокового і довгострокового серцево-судинного
ризику у пацієнтів [234]. Відомо, що функція нирок в значній мірі визначається
ефективністю кровообігу в них [4, 313]. Роль порушення кровообігу нирок в
патогенезі ХПН остаточно не розкрита [4]. Недавні дослідження виявили
безпосередню роль порушення ниркової гемодинаміки як незалежного предиктора
несприятливих серцево-судинних подій і смертності в різних популяціях, особливо
у пацієнтів з ХХН, АГ або серцевою недостатністю [234].
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
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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.
Заключною

частиною

І

етапу

була

розробка

діагностичної

таблиці

прогнозування хронічного перебігу пієлонефриту у дітей на підставі послідовного
аналізу Вальда та оцінки інформативності ознак за розрахованою мірою Кульбака
(І).
За отриманими результатами факторів ризику ХПН у дитини, крім наявності
клінічних ознак, були порушення уродинаміки (міхурово-сечовідний рефлекс)
[діагностичний коефіцієнт (ДК)= 17,8; -2,0, інформативність (І) 3,29]; затяжний
перебіг першого епізоду пієлонефриту або рецидив протягом 3 місяців [ДК 15,6; 0,3, І (2,73)]; наявність більше 5 стигм дизембріогенезу [ДК 15,1; -1,6, І (2,34)];
артеріальна гіпертензія в дебюті пієлонефриту [ДК11,3; -0,9,

І

(1,02)],

дисметаболічна нефропатія оксалатна [ДК 7,3; -1,1 І (0,8)]; аномалії розвитку
сечової системи (подвоєння чашково-мискової системи і сечоводів, мегауретер) [ДК
11,1;-0,6, І (0,78)]; нормохромна анемія в дебюті захворювання [ДК 6,7; -0,9, І
(0,67)]; мікоплазмоз урогенітальний

(у дівчаток) [ДК 13,0; -0,4,І (0,65)];

нейрогенний сечовий міхур, енурез [ДК 6,00; -1,1, І (0,63)]; хронічні осередки
інфекції [ДК 3,2; -2,4 І (0,64)]; гідронефроз [ДК 11,5; -0,3, І (0,57)].
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
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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 лікувальнопрофілактичні заходи і відповідне спостереження в диспансерній групі.
Розроблену прогностичну таблицю можна використовувати для визначення
ймовірності розвитку ХПН у дітей. Перевірка ефективності прогнозування ризику
формування хронічного перебігу ПН за запропонованою діагностичною таблицею
показала, що збіг прогнозованих результатів з фактичними даними складає для
розвитку хронічного перебігу ПН (чутливість) 94,1%; для відсутності розвитку
хронічного перебігу ПН (специфічність) - 86,5%, точність (безпомилковість)
прогнозу - 87,2%.
Згідно дизайну дослідження, ІІ його етап був основним етапом роботи та
включав поглиблене клінічне, лабораторне та інструментальне дослідження стану
ССС у 214 дітей віком від 6 до18 років (131 дівчинки, 83 хлопчики) хворих на ХПН
з ХХН І-ІІІ стадії. Залежно від стадії ХХН пацієнти із ХПН були розподілені на 3
групи: 1-а група-ХХН І стадії - 153пацієнти, 2-а група- ХНН ІІ стадії -39 хворих, 3-я
група-ХНН ІІІ стадії-22 дітей.
Аналіз результатів клінічного обстеження стану ССС в дітей з ХПН дозволив
виявити наявність неспецифічних, малоінформативних змін, які не відображали всієї
глибини і всіх морфо- функціональних змін апарату кровообігу. Виявлені
особливості можна було пов’язати з порушенням обмінних процесів в міокарді,
нейровегетативної

регуляції

серцевої

діяльності.

Вищевикладене

вимагало

проведення більш поглибленого інструментального та лабораторного дослідження
кардіоваскулярної системи у хворих для об’єктивізації характеру змін та оцінки
ступеню порушень з боку ССС.
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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. Отримані нами
дані узгоджуються з результатами досліджень, автори яких визнають найбільшу
діагностичну цінність за ЕКГ-ознаками в вигляді подовження QRS і QT інтервалів
та пропонують їх використовувати у якості діагностичних маркерів майбутніх
віддалених кардіоваскулярних подій [102, 121]. 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; р23=

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
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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 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).
Результати нашого дослідження дозволили зробити припущення, що у дітей із
ХПН зміни сумарної ВСР відбуваються поступово під час прогресування ХХН,
тобто при зниженні ренальних функцій, що підтверджується наявністю вірогідних
кореляційних зв’язків між ШКФ та основними показниками ВСР. Це припущення
знаходить свої докази також у дослідженнях, які проведено серед дорослих хворих
на ХХН IІІ-ІV-V стадій [207, 213, 321], та в когорті пацієнтів дитячого віку [181,
326]. Разом з тим, нами було з’ясовано, що за рівнями більшості показників як
часового, так і спектрального аналізу ВСР,

немає вірогідних відмінностей між

пацієнтами з ХХН І та ІІ стадій. Це, вочевидь, пов’язане з тим, що переважна
більшість хворих із ШКФ, нижчою за 90 мл/хв, у складі ренопротекторної терапії
тривалий час отримувала ІАПФ, які, за сучасними уявленнями, сприяють
нормалізації сумарної ВСР [305, 306, 403].
Таким чином, у 76,6% дітей із ХПН та ХХН І-ІІІ стадій відзначались розлади
вегетативного балансу, що відображались в порушенні ВСР (зростання ТР, LF,
LF/HF та зниження SDNN, rMSSD, pNN50, HF). Ці зміни відображали зсув ваго симпатичного балансу в напрямку послаблення парасимпатичного та домінування
тонусу симпатичного відділу ВНС. Поступова втрата ниркових функцій, яка
відбувається під час прогресування ХПН, поглиблює вегетативний дисбаланс, що
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підтверджується наявністю вірогідних інтеркореляцій між інтегральним показником
ниркових функцій (ШКФ) та показниками часового (SDNN, pNN50) і спектрального
(TP,

LF,

HF)

аналізу

ВСР.

Вегетативний

дисбаланс

із

послабленням

парасимпатичного та домінуванням симпатичного тонусу ВНС є проявом
послаблення загальних адаптаційних можливостей організму, та є підґрунтям для
розвитку й прогресування подальших кардіоваскулярних порушень.
Подальше дослідження вегетативного гомеостазу за допомогою КІГ у
поєднанні з КОП виявило зміни вегетативної регуляції в більшості хворих на ХПН,
що свідчило про порушення гомеостатичних можливостей організму. При аналізі
ВВТ 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.
ВР 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
нормальних

ВЗД

реакцій

також

характеризувались

зниженням

питомої

ваги

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%). Змішані
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варіанти у вигляді симпатикоастенічного та астеносимпатичного типів реакції
найчастіше зустрічались у 2-ій групі. Ці відомості узгоджуються з попередніми
дослідженнями, які були проведені у дітей з ХПН [116]. Найбільш дезадаптивний
тип реакції ССС на клиноортостатичну пробу – гіпердіастолічний, реєструвався у 2ій та 3-ій групі хворих (23,1% та 36,4%, відповідно). Така динаміка свідчила про
прогресуючу недостатність та виснаження адаптаційних ресурсів організму.
Виявлені

порушення

диктували

необхідність

проведення

комплексу

медикаментозної і немедикаментозної корекції, спрямованої на відновлення
вегетативного гомеостазу з метою запобігання ускладнень з боку ССС.
Отримані нами результати свідчать, що під час прогресування ХХН зростають
рівні симпатикотонії. Наше дослідження також продемонструвало наявність
взаємозв’язку між симпатикотонією та ШКФ у пацієнтів дитячого віку з ХХН та
mild-to-moderate зниженою функцією нирок. В той час, як у більшості пацієнтів з І
стадією ХХН спостерігалась тенденція до централізації управлінням серцевим
ритмом і напруження функціональних можливостей ССС, у хворих з ІІ-ІІІ стадією
ХХН відбувалося вірогідно значуще підвищення тонусу симпатичного відділу зі
зниженням тонусу парасимпатичного відділу ВНС, що вказувало на значну
централізацію

управління

серцевим

ритмом

і

напруження

вегетативного

гомеостазу

адаптаційно

-

пристосовувальних механізмів.
Таким

чином,

дослідження

виявило

зміни

вегетативної регуляції у більшості хворих на ХПН, що свідчило про порушення
гомеостатичних можливостей організму. ВВТ у хворих на ХПН характеризувалось
підвищенням активності тонусу симпатичного відділу ВНС, що демонструвало
напруження механізмів адаптації ССС та розглядалось як ризик-фактор формування
АГ.
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). 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).
Всупереч твердженню, згідно до якого традиційно вважалося, що АГ при
ХПН, окрім тенденції до переважного підвищення ДАТ, не має специфічних
клінічних ознак [5], нами за допомогою ДМАТ було встановлено певні особливості
добових ритмів АТ. Так у дітей, хворих на ХПН, ІЧ САТ перевищували гранично
допустимі межі цього показника в 2-3 рази (р<0,05), тоді як підвищення ДАТ
фіксувалися в 3-4 рази частіше (р<0,05). Привертало увагу також переважання
лабільної АГ (53,1%) у хворих із ХПН у структурі АГ. За літературними даними,
поєднання підвищеного рівня ДАТ в нічний час та переважання лабільної АГ може
свідчити про несприятливий прогноз щодо прогресування АГ.
Ступінь порушень циркадних ритмів АТ у такої категорії хворих визначався
ступенем АГ. Частота підвищень АТ за нашими даними, збільшувалася залежно від
тяжкості АГ і була найвиразнішою під час нічного періоду доби. Останнє особливо
стосувалося ДАТ у хворих з АГ ІІ стадії, у яких у 71,4% зафіксованих вимірів АТ
перевищували межу нормотензії. Характерною ознакою АГ при ХПН була також
наявність стрімких підвищень АТ (особливо ДАТ) під час пасивного інтервалу.
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 свідчили про
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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.
Таким чином, у дітей, хворих на ХПН, під час прогресування ХХН зростала
кількість пацієнтів із АГ. Вірогідне переважання нічної АГ, переважання
діастолічної складової, котрі характерні для перебігу ХПН, є прогностично
несприятливим для прогресування патологічних змін із боку серцево-судинної
системи. Підвищений АТ у нічні години свідчив про стабільність АГ та є
додатковим фактором ризику кардіаоваскулярних ускладнень у хворих на ХПН.
При визначенні особливостей геометрії ЛШ у дітей, хворих на ХПН,
встановлено тенденцію до поступового збільшення розмірів порожнини ЛШ під 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). Концентричне ремоделювання ЛШ
найчастіше реєструвалось у 2-ій групі (10,0%), не маючи при цьому вірогідної
відмінності з іншими групами хворих та з контролем. На думку дослідників, у
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пацієнтів з ХХН, незалежно від геометрії ЛШ, ГЛШ є сильним предиктором ризику
несприятливого серцево-судинного захворювання і ниркових результатів [325].
Факторами ризику ремоделювання ЛШ у пацієнтів із ХХН були рівень
гемоглобіну, рівень вмісту сечової кислоти в крові, швидкість клубочкової
фільтрації.
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), значного негативного кореляційного зв'язку -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).
ДД 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 ЕД, 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%. ЕД 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. Це демонструвало дисбаланс у ССЕ в сторону переважання у
хворих на ХПН факторів, що зумовлюють ендотелійзалежну вазоконстрикцію, і
навпаки, - пригнічують ендотелійзалежну вазодилятацію. Такі порушення можна
пояснити поєднанням декількох механізмів: зокрема, розвитком, вже на початкових
стадіях ХХН, гіперактивністі симпатичного відділу ВНС, що безпосередньо, або
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опосередковано через активацію РААС призводить до активації синтезу ендотеліну1, потужного вазоконстриктора. Це, в свою чергу, викликає зниження можливості
розслаблення судинної стінки у відповідь на вазодилятуючі стимули і служить
причиною системної зміни мікроциркуляції та порушення перфузії як одного з
ключових неімунних механізмів прогресування ХХН [103]. Крім того, в судинному
ендотелії

виявлена

власна

ренін-ангіотензинова

система,

яка

підтримує

вазоконстрикцію [118]. Ще один фактор, що може сприяти ЕД з переважанням
вазоконстрикції- зниження продукції

оксиду азоту (NO), яке тісно пов'язане зі

зменшенням кількості функціонуючих нефронів внаслідок ураження нирок як однієї
з патогенетичних ланок ЕД у хворих на ХХН [106, 118, 146]. На думку Carlstrom M.
та Montenegro M.F. [195], зниження біодоступності NO вважається основним
несприятливим наслідком вільно- радикальних реакцій при оксидативному стресі у
пацієнтів з ХХН. Всі ці фактори могли сприяти розвитку вазомоторної форми ЕД у
пацієнтів з ХПН.
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).
Це свідчило про зниження податливості артерії та погіршення пружно-еластичних
властивостей стінки судин, зумовленої активацією синтезу ендотеліальних
вазоконстрикторів, з одного боку, і порушенням ендотелійзалежної вазодилятації - з
іншого. Зсув рівноваги між вазодилятаторами і вазоконстрикторами в бік останніх
сприяв формуванню вазоспазму і вносив вагомий внесок в прогресування ХХН
[62]. Найвиразніші зміни реєструвались у дітей, що мали хронічний запальний
процес у нирках, який виникав на тлі аномалій розвитку сечової системи. Пацієнти
мали цифри АТ, що перевищували 95 перцентіль. З літературних оглядів, структурні
зміни, які порушують нормальний кровоток в нирці, приводять до ішемічних змін,
аналогічних тим, які можуть відбуватися при вазоконстрикції судин всередині
паренхіми за рахунок збільшення вмісту ангіотензину II, ендотеліну-1 або
зменшення вмісту оксиду азоту [62].
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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. Отримані результати можна пояснити збільшенням
рівня фактору росту ендотелію судин, який зростає в міру прогресування ХПН у
дітей раніше, ніж падіння СКФ, що дозволяє розглядати його як прогностичний
показник. Відомо, що саме цей ростовий фактор регулює тонус судинної стінки,
підтримуючи спастичні процеси, і при підвищенні його концентрації виникає
патологічний

вазоспазм,

що

сприяє

розвитку

склеротичного

процесу

і

прогресування патології нирок [14]. В цілому, це може розглядатись як один з
механізмів прогресування патологічного процесу в нирках та розвитку хронізації.
Таким чином, ЕД була важливою патогенетичною ланкою розвитку ПН у
дітей. Факторами ризику розвитку ЕД були наявність у хворих малих аномалій
розвитку СВС та АГ. Асоціація ЕД у хворих на ХПН створювала ризик розвитку
несприятливого перебігу захворювання, ймовірно, за рахунок порушень перфузії
тканин нирок, що вимагало диференційованої медикаментозної корекції.
Заключною частиною ІІ етапу було визначення прогностичних факторів
розвитку ХПН та проведення математичного прогнозування формування ССУ
(ГЛШ та АГ) у дітей, хворих на ХПН.
Для визначення впливу структурно-функціонального стану нирок на стан ССС
був поведений множинний регресійний аналіз з 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 міокарда у хворих на ХПН.

259
Було визначено наявність адитивного впливу на КДІ таких чинників, як рівень
вегетативної дисфункції (LF/HF), стан ендотеліальної функції

(Δd(FMD)), стан

гломерулярної функції нирок (МАУ), рівень АТ.
Проведено

математичне

прогнозування

формування

кардіоваскулярних

ускладнень у дітей, хворих на ХПН.
Для здійснення прогнозу формування ССУ 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
ГЛШ та АГ, котрі є найбільш суттєвими для даної когорти пацієнтів.
Виявлено, що при прогнозуванні формування ГЛШ слід враховувати такі
чинники як вік дитини, рівні ШКФ та МАУ, наявність сімейної схильності до ХХН,
значення СІ, RI, Δd. 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%.
При прогнозуванні формування АГ у дітей, хворих на ХПН слід враховувати
такі 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, який
склав 82,22%.
Таким чином, 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.
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На ІІІ етапі дослідження проводилась корекція порушень з боку центральної
та регіональної гемодинаміки. Аналіз ефективності проводився за допомогою
інструментальних методів дослідження (ДМАД, проба з ендотелійзалежною
вазодилятацією).
Корекція

з

застосуванням

диференційованих

схем

кардіоваскулярних

порушень проводилась 93 дітям, хворим на ХПН протягом 2-5 років з додаванням
до основної терапії ІАПФ еналапрілу, доза якого титрувалась індивідуально до
максимально переносимої -початкова доза складала 0,08 мг/кг/добу, максимальна0,6 мг/кг/добу в 1 або 2 прийоми [9, 229]. ІАПФ є визнаними засобами модуляції ЕД
[45, 156, 376]. Вазопротективний, антипроліферативний, антисклеротичний й
вазодилататорний ефекти ІАПФ забезпечуються ендотелійзалежними реакціями,
пов'язаними з властивостями іАПФ [143, 357, 376]. Контроль стану проводився
кожні 3-6 міс.
Окрема група хворих отримувала додатково аргініну гідрохлорид у вигляді
внутрішньовенної інфузії 4,2% розчину дітям 6 - 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
7- 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 з ХПН спостерігалось достовірне
зниження частоти і виразності синдрому АГ за даними ДМАТ,

відповідно з

початковими проявами з 34,0% до 6,5% % в цілому (p <0,05). Середній АТ
продовжував зменшуватися протягом 5-річного періоду досліджень, та досягнув
цільового значення (<50-й 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 з ХПН. Досягнення
цільового АТ є важливим незалежним предиктором затримки прогресування
захворювання нирок.
В катамнестичному спостереженні при аналізі середніх показників ниркового
кровотоку було під час лікування ІАПФ зміни в першу чергу відбувалися на рівні
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сегментарної артерії нирки, що виявлялось у достовірному збільшенні показника
Vmax, який становив 0,48±0,007 та 0,600,09 (р<0,05), відповідно до та після
лікування, показника S/D: 2,29±0,01 та 2,42±0,04, (р<0,05), відповідно. Показник
Vmin мав тенденцію до збільшення. Статистично достовірних відмінностей в
динаміці показників PI, IR та TAMХ на рівні сегментарної артерії нирки не
зареєстровано. На рівні магістральної артерії нирки Vmax після лікування
достовірно збільшувався після лікування, Vmin- мав тенденцію до збільшення,
Показник S/D збільшувався достовірно.
Значення PI і IR, на рівні магістральної артерії нирки до лікування були
вірогідно нижчі за норму, на початку лікування еналапрілом (через 6 місяців) були
достовірно вищими за норму, в динаміці (через 2-3 роки) набували тенденції до
зниження.
Такі

зміни

індексів

можуть

свідчити

про

зниження

периферичної

компенсаторної вазодилатації в нирках у відповідь на гіпоксію та розцінюватись як
прогностично сприятлива ознака.
У пацієнтів, які отримували терапію з додаванням L -аргініну, динаміка була
більш вагомою, позитивні зміни відбувалися за рахунок вірогідного збільшення
нормоергічного варіанту реакції на пробу з ЕЗВД в порівнянні зі станом до
лікування.

За

проведеними

дослідженнями,

додавання

аргініну

відновлює

продукцію NO, покращує функцію нирок і зменшує запалення, знижує індуковане
ADMA інгібування синтезу NO, покращуючи функцію ендотелію [154, 172]. Lаргінін є активним і різнобічним клітинним регулятором численних життєво важливих функцій організму, здійснюючи антигіпоксичну, мембраностабілізуючу,
цитопротекторну,
проявляє

себе

антиоксидантну,
як

активний

антирадикальну,

регулятор

дезінтоксикаційну

проміжного

обміну

і

дію,

процесів

енергозабезпечення [84, 154.]. Виявлена зміна співвідношення L -аргінін/ АДМА у
дітей хврих на ХПН, отримана Одинцем Ю.В. та співав., дає підстави вважати про
необхідність корекції рівня АДМА шляхом регуляції співвідношення за рахунок
зовнішнього надходження L-аргініну в якості лікарського засобу [126]. У нещодавно
проведеному дослідженні Курята О.В. та Фролова Є.О. зареєстрували у дорослих
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пацієнтів з ХХН ІІ -ІІІ стадії, які отримували L-аргінін, покращення ендотеліальної
функції судин за показником ЕЗВД на 56,6% [81].
У нашому дослідженні 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. Комбінована терапія з додаванням L-аргініну була доцільна у хворих,
які мали прояви ХХН ІІ – ІІІ ступеню.
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 ХПН, навіть при ще
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
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кардіоваскулярних порушень у дітей з хронічним пієлонефритом в умовах ХХН,
розробки своєчасної ранньої діагностики й медикаментозної корекції.
2. Особливостями сучасного клінічного перебігу ХПН 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 ХПН в дітей є аномалії розвитку сечової системи,
порушення уродинаміки, затяжний перебіг першого епізоду пієлонефриту або
рецидив протягом 3 місяців, наявність ознак дисплазії сполучної тканини, АГ,
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 ХПН.
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. ГЛШ за рахунок
збільшення концентричного і ексцентричного варіантів

визначена у 25,4%

хворих на ХПН. Факторами ризику ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів
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із ХХН є рівень гемоглобіну, сечової кислоти в крові, швидкості клубочкової
фільтрації.
6. Перебіг ХПН 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 – 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 ХПН 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 ХПН, 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.
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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 систолодіастолічна (69,0%, р<0,05). Патологічні добові ритми артеріального тиску
виявляються у 40,2% обстежених хворих на ХПН 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% пацієнтів, хворих на ХПН, 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 ХПН в дітей необхідно використовувати
прогностичну таблицю. Для своєчасної діагностики ХПН у дітей, які відносяться
до групи ризику, доцільно проводити наступні заходи: раннє виявлення аномалій
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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 ПН та корекцію метаболічних порушень.
2. Для забезпечення профілактичних заходів серед дітей, хворих на ХПН, 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 ХПН.
4. До програми обстеження дітей з ХХН рекомендується включити: визначення
ультразвукової щільності нирок та ДМАТ, 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 ХПН з проявами кардіоваскулярних порушень у випадку
ХХН І стадії рекомендовано використовувати монотерапію еналаприлом, а
хворих з хронічою хворобою нирок ІІ-ІІІ стадії - комбіновану
еналаприлом з L-аргінніном.

терапію
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дослідження, аналіз літературних джерел, набір матеріалу, статистичний
аналіз, написання тез).
37.

Вакуленко

ЛИ,

Кондратьев

ВА,

Вакуленко

АВ.

Допплерографическая оценка нарушений почечной гемодинамики у детей,
больных пиелонефритом. Тезисы ІV Конгресса педиатров стран СНГ
«Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания». Львов.
2012. С.59. (Особистий внесок -концепція і дизайн дослідження, набір
матеріалу, статистичний аналіз, написання тез).
38.

Вакуленко ЛИ,

Кондратьев ВА, Вакуленко АВ. Взаимосвязь

нарушений периферической гемодинамики и почечного кровотока у детей
с хроническим пиелонефритом. Тези науково-практичної конференції
лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики
та лікування дітей з соматичною патологією».

Харків. 2012. С.13-14.

(Особистий внесок - концепція і дизайн дослідження, набір матеріалу,
статистичний аналіз, написання тез).
39.

Вакуленко ЛІ,

Вакуленко АВ, Ян Сяодун. Фактори розвитку та

хронізації хронічного пієлонефриту у дітей. Матеріали ХІІІ наукової
конференції студентів та молодих учених «Новини та перспективи
медичної науки». Дніпропетровськ, 2013. С.110. (Особистий внесок

-

концепція і дизайн дослідження, аналіз літературних джерел, набір
матеріалу, статистичний аналіз, написання тез).
40.

Вакуленко

ЛИ,

Шулина

ЮА,

Каракоцкая

ВВ.

Состояние

биоэлектрической активности сердца у детей с пиелонефритом. Матеріали
ХІІІ наукової конференції студентів та молодих учених «Новини та
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перспективи

медичної

науки».

Дніпропетровськ.

2013.

С.110-111.

(Особистий внесок -концепція і дизайн дослідження, набір матеріалу,
статистичний аналіз, написання тез, підготовка до друку).
41.

Вакуленко ЛІ, Ващенко ЛВ, Різнік ТК, Лацинський ОР. Стан

ниркової

гемодинаміки

катамнестичному

у

дітей

з

спостереженні.

хронічним
Матеріали

пієлонефритом

в

науково-практичної

конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання
діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». Харків.2014. С.
38-39. (Особистий внесок

-концепція і дизайн дослідження, набір

матеріалу, статистичний аналіз, написання тез).
42.

Вакуленко

ЛИ, Кравченко

ВВ, Черненький

АВ. Состояние

вегетативного гомеостаза у детей с хроническим пиелонефритом.
Матеріали XVІ Міжнар. конф. студ. та молодих вчених «Новини і
перспективи медичної науки». Дніпропетровськ 2016. С.86. (Особистий
внесок -концепція і дизайн дослідження, набір матеріалу, статистичний
аналіз, написання тез).
43.

Вакуленко ЛІ, Савченко АВ, Різник ТК, Литвинова ОМ, Щудро ЛХ.

Сезонні особливості дисметаболічних нефропатій у дітей з хронічним
пієлонефритом. Український журнал нефрології та діалізу (Матеріали V
з'їзду нефрологів України.-Вінниця, 21-22 вересня 2017). 2017; 3(55): 54-5.
(Особистий внесок

-концепція і дизайн дослідження, набір матеріалу,

статистичний аналіз, написання тез).
44.

Вакуленко ЛІ, Ель Жабалі Газі. Пієлонефрит на тлі дисметаболічних

нефропатій

у

дітей.

Матеріали

«Української

науково-практичної

конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання
діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». Харків. 2018.
С.52-53. (Особистий внесок

-концепція і дизайн дослідження, набір

матеріалу, статистичний аналіз, написання тез).
45.

Вакуленко

ЛІ,

Савченко

АВ,

Андрейченко

ІІ,

Кунак

ОВ.

Особливості серцевої діяльності у дітей з хронічним пієлонефритом за

316
даними ехокардіографії. Матеріали «Української науково-практичної
конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання
діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». Харків. 2019.
С.49-50. (Особистий внесок

-концепція і дизайн дослідження, відбір

матеріалу до дослідження, статистичний аналіз, написання тез).
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Додаток 2
Апробація результатів дисертації.
Основні матеріали дисертації були предметом доповідей та обговорень на:
Першому Українському конгресі «Всесвітній день нирки 2008 в Україні» (Київ, 1213 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, 2526 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 науковопрактичній 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 науковопрактичній 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.), науковопрактичній конференції «Актуальні питання неонатології, педіатрії та дитячої
хірургії» (Дніпропетровськ, 21-22 листопада 2013 р.), Українській науково-
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практичній

конференції

з

сімейної

медицини

«Від

науки

до

практики»

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

Всеукраїнській

читання (Дніпропетровськ, 23-25 вересня 2015 р.),

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, 2021 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
(Львів, 18-20 вересня 2019 р.).

читання

