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Electrolyte balance in children with manifestations of puberty connective tissue dysplasia Pochinok T.V., 
Veselova T.V.
O.O. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Aim: To study the electrolyte balance with undifferentiated connective tissue dysplasia in children of puberty age.
Patients and Methods: There was studied the spectrum of bio-elements (magnesium, calcium, phosphorus, inorganic, 
iron, selenium, copper, zinc) by atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma on 63 pubertal age children 
(33 children with undifferentiated connective tissue dysplasia and 30 children without manifestation of dysplasia). 
Results: We established a reduction of the levels of magnesium, calcium, phosphorus, inorganic, iron, selenium, copper 
and zinc in children with manifestations of dysplasia compared with those of the electrolyte balance in children without 
dysplasia. There was a significant correlation between index of bio-elements and the level of hydroxyproline in the urine of 
children with dysplastic changes, which can be used as an additional criterion of diagnosis of diselementosis in children 
with manifestations of dysplasia. Hypoelementosis of children enter adolescence determines premorbid background for the 
development of pathological processes.
Keywords: children, connective tissue dysplasia, electrolyte balance.
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В останні десятиріччя в Україні та інших країнах світу 
відбувається зростання випадків дисплазії сполучної 
тканини (ДСТ) у дітей [1]. Остаточно причини цього 
явища не з’ясовані. Хоча в літературі висловлюються 
припущення, що формування ДСТ у дітей пов`язане з 
виникненням генетичних дефектів синтезу колагену в 
поколіннях та передачею порушення за Менделевським 
типом успадкування за аутосомно-домінантним типом, з 
одного боку, а з іншого – з появою спорадичних мутацій 
в генах внаслідок патогенного впливу на організм вагіт-
ної жінки та плода в онтогенезі несприятливих чинників 
зовнішнього середовища: погіршання екологічної ситуа-
ції, поганого харчування, стресів, порушення обміну біо-
елементів та мінеральних речовин [2]. 

За даними попередніх досліджень доведено, що у 
пацієнтів з диспластичними змінами (ДЗ) спостерігаєть-
ся порушення колоїдно-хімічних процесів та біоенерге-
тичних реакцій в організмі, в основі яких є зміни параме-
трів внутрішнього середовища (порушення обмінів 
кальцію – Са, фосфору неорганічного – Рн, магнію – Mg, 
ліпідів; перекисного окислення ліпідів (ПОЛ); газового 
складу; активації систем згортання крові та фібринолізу 
тощо) [3,4,5,6].

Слід зазначити, що особливістю ДСТ є слабкий прояв 
фенотипових ознак дисплазії при народженні, навіть у 
випадку диференційованих форм. У дітей з генетично 
детермінованим станом маркери дисплазії проявляють-
ся поступово упродовж життя [7]. З роками, особливо 
при несприятливих умовах (екологічних, харчування, 
інтеркурентних захворюваннях, стресах), кількість дис-
пластичних ознак та ступінь їх проявів проградієнтно 
зростає, тому що початкові ознаки порушення гомеоста-
зу поглиблюються вказаними факторами зовнішнього 
середовища. І, в першу чергу, це стосується гомеостазу 
окремих макро- та мікроелементів, що беруть безпосе-
редню участь у синтезі колагену, колагенових та елас-
тичних волокон, а також у модуляції активності фермен-
тів, що визначають швидкість синтезу та якість сполуч-
нотканинних структур [8,9,10,11].

Незважаючи на те, що останнім часом науковці почали 
приділяти певну увагу вивченню мікро- та макроелемен-
тозів у дітей з ДСТ, ця проблема залишається актуальною 
та невирішеною [12]. Тому метою даного дослідження 
було вивчення стану електролітного балансу у дітей 
пубертатного віку з ДСТ. 

!"#$%&"'( #" )$#*+(. Об’єктом дослідження було 63 
дитини (28 дівчаток та 35 хлопчиків) віком 11 – 18 років, 
серед яких 33 дитини з ДСТ (13 дівчаток та 20 хлопчиків) 
склали основну групу дослідження, а 30 дітей (15 дівча-
ток та 15 хлопчиків) без ДЗ – контрольну групу. Дітей 
обстежували на базі дитячої клінічної лікарні № 4 м. 
Києва у спокійному періоді поза респіраторної та іншої 
патології, а саме через 1 місяць після перенесення 
гострого процесу. Всі діти відвідували загально-освітні 

школи. Роботу розпочинали після отримання згоди хво-
рого та його батьків на участь у дослідженні. Для діагнос-
тики на етапі клінічного обстеження застосовували пере-
лік основних зовнішніх та вісцеральних ознак, що харак-
теризують зміни органів та систем при ДСТ [13] та запа-
тентовану спеціальну таблицю фенотипових ознак [14]. 
При наявності 6 та більше фенотипових ознак виставляв-
ся діагноз ДСТ.

Матеріалом для лабораторного дослідження дітей 
була венозна кров, яку забирали вранці натщесерце. У 
дітей досліджуваної та контрольної груп визначали 
рівень іонів – Mg, Са, Рн, цинку – Zn, заліза – Fe, міді – Cu 
та селену – Se методом атомно-емісіонної спектрометрії 
з індуктивно-зв`язаною плазмою [15].

Метаболізм сполучної тканини (СТ) у дітей вивчали по 
динаміці екскреції з сечею глікозоаміногліканів (ГАГ) [16] 
та продуктів розпаду колагену – оксипроліну (ОП) [17]. 

Математична та статистична обробка була проведена 
за допомогою Microsoft Excel 2003. При аналізі варіацій-
них рядів, відмінних за формою від нормального розпо-
ділу, використовували непараметричні критерії: х2 та 
метод Фішера. В роботі наведені лише достовірні коре-
лятивні зв’язки (Р <0,05).

,$-.'/#"#( +*0'&+1$223 #" 45 *67*8*%$223. Серед 
дітей з ознаками ДСТ найчастіше спостерігався MASS-
фенотип у 21 (63,6%) дітей, Елерсо-подібний тип ДСТ 
виявлено у 5 (15,2%) дітей, Марфаноїдну зовнішність – у 
7 (21,2%). 

При клінічному обстеженні дітей звертав увагу на себе 
зовнішній вигляд дітей з ознаками ДСТ. Більшість з них 
відставала у фізичному розвитку за даними росту дити-
ни, обводу її грудної клітки та маси тіла на два стигмальні 
відхилення від вікової норми і у 30 (90,9%) дітей з ДСТ 
спостерігалася астенічна будова тіла (за даними росту – 
масового показника (РМП), який у цієї групи дітей був < 
18,5. У решти 3 (9,1%) дітей з ДСТ РМП був у межах норми. 
У дітей без ознак ДСТ відставання у фізичному розвитку 
спостерігалося у 3 (10%). У такого ж відсотка дітей без 
ознак дисплазії відмічалося ожиріння 1 ступеня.

За результатами проведеного дослідження більшість 
дітей – 27 (81,8%) з ознаками ДСТ скаржилися на прояви 
хронічної неспецифічної інтоксикації – підвищену втом-
люваність, емоційну лабільність, неспокійний сон, підви-
щену пітливість, головний біль у другій половині дня, 
артралгії, міалгії. Серед дітей без ДЗ подібні скарги 
зустрічалися лише у 4 (13,3%) осіб. 

Астенічний синдром спостерігався у 23 (69,7%) дітей з 
ДСТ та у 10 (33,3%) дітей без ДСТ та проявлявся знижен-
ням працездатності, погіршенням переносимості фізич-
них та психоемоційних навантажень, підвищеною втом-
люваністю, погіршенням зосередження, уваги, пам`яті. 

Обстеження лімфатичної системи дітей виявило збіль-
шення регіональних лімфовузлів (задньошийних, підще-
лепних, пахвових, пахвинних) у вигляді мікрополіаденії 
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спостерігалося у 29 (87,9%) дітей з ознаками ДСТ та у 6 
(20,0%) дітей без ДЗ. Хронічний тонзиліт діагностовано у 
29 (87,9%) дітей з ДСТ та у 7 (23,3%) дітей без ознак дис-
плазії. Зернистість слизової оболонки задньої стінки 
глотки спостерігалася у такому ж відсотку.

При обстеженні кістково-м`язової системи у дітей з 
ДЗ у 27 (81,8%) осіб спостерігаються порушення стату-
ри у вигляді кіфо-сколіозу, у 26 (78,8%) – арахнодакти-
лія з викривленням мізинців, у 27 (81,8%) – гіпермо-
більність суглобів, у 26 (78,8%) – плоскостопість. У 
дітей без ознак дисплазії порушення кістково-м`язової 
системи у вигляді кіфо-сколіозу виявилися у 15 (50,0%) 
осіб, арахнодактилія – у 3 (10,0%) осіб, плоскостопість 
– у 13 (43,3%) осіб.

У пацієнтів з ДСТ спостерігалось витончення шкіри з 
розширенням судинної сітки на кінцівках, спині, пере-
дній поверхні грудної клітки у 25 (75,8%), тонкі ламкі нігті 
– у 18 (54,5%), ламке волосся – у 21 (63,6%), порушення 
росту зубів – у 23 (69,7%) осіб. У дітей без ДЗ витончення 
шкіри виявилось у 2 пацієнтів (6,7%), порушення росту та 
структури нігтів – у 5 (16,7%) осіб, ламке волосся – у 7 
(23,3%) дітей.

Серед дітей з ДЗ у 24 (72,7%) дітей діагностовано пору-
шення зору у вигляді міопії, у 12 (36,4%) дітей – астигма-
тизм. В групі дітей без ознак дисплазії міопія спостеріга-
лась у 4 (13,3%) дітей, астигматизму не виявлено.

Зміни з боку серця, які проявлялися функціональними 
шумами на верхівці серця та в V точці Боткіна та деякою 
приглушеністю серцевих тонів, були зареєстровані у 29 
(87,9%) дітей з ДСТ та 7 (23,33%) дітей без ДЗ. На електро-
кардіограмі дітей без ДСТ відмічалися метаболічні зміни 
у серцевому м’язі – у 5 (16,7%) осіб, а у дітей з ДСТ – у 16 
(48,5%) осіб, окрім метаболічних змін зареєстровано 
також порушення ритму у вигляді синусової брадіарит-
мії, провідності – неповні блокади ніжок пучка Гіса, 
інверсія інтервалу S-T. 

Артеріальний тиск був знижений нижче вікової межі 
норми у 29 (87,9%) дітей з ознаками ДСТ та 6 (20%) дітей 
без ознак дисплазії. Знижений артеріальний тиск пев-
ною мірою може пояснювати приглушеність серцевих 
тонів, обумовлених, очевидно, загальною гіпотонією 
організму та, зокрема, серцевого м’язу.

При клінічному обстеженні дітей на момент обстежен-
ня патологічних змін з боку легенів виявлено не було.

При пальпації живота збільшення розмірів печінки, 
яка в середньому виступала на 1см з-під краю реберної 
дуги по L.mediaclavicularis dextra спостерігалося у 30 
(90,9%) дітей з ознаками ДСТ та 8 (26,7%) дітей без ДЗ. 
При пальпації у цих дітей край печінки був м’яким, окру-
глим, безболісним. Практично у всіх дітей реєструвалися 
симптоми Ортнера, Мерфі, Кера та інші. 

УЗД органів черевної порожнини дітей з основної 
групи дозволило виявити у 100% біліарну дисфунк-
цію, яка у 27 (81,8%) дітей сполучалася з аномалією 

розвитку жовчного міхура. У дітей без дисплазії 
біліарна дисфункція виявлена лише у 9 (30,0%) 
випадках. 

З усієї кількості обстежених у 28 (84,9%) дітей з ДСТ 
виявлено аномалії розвитку внутрішніх органів: пролапс 
мітрального клапана мали 23 (69,7%) дітей, додаткові 
хорди лівого шлуночка – 19 (57,6%) дітей, аномалії роз-
витку жовчного міхура – 27 (81,8%) дітей, нирок (подво-
єння мисок) – 10 (30,3%) дітей. У 25 (75,8%) з 28 (84,8%) 
дітей було виявлено 2 та більше аномалій внутрішніх 
органів. 

Слід відмітити, що незважаючи на перелічені скарги, 
загальне самопочуття дітей залишалося задовільним. 
Більшість дітей були активними, добре вступали в кон-
такт, відвідували навчальні заклади, спортивні секції та 
гуртки. 

Результати комплексного вивчення кількісного складу 
макро- та мікроелементів плазми крові представлено в 
табл.1. 

!"#$%&'(: – "%)*#+% ,%"-.%/*% $%0 1-'()*#'($# /%&23 ) 456 &( 72) 
456 8<0,05.

Незважаючи на те, що за результатами дослідження 
(табл.1) більшість показників електролітного балансу у 
дітей обох груп нагляду знаходилися в межах референт-
них значень, спостерігалися вірогідні зміни рівня еле-
ментів у дітей з ДЗ у порівнянні з показниками рівня 
електролітів плазми крові у дітей без ДСТ.

Зокрема, виявлялося зниження показників Mg 
(0,65±0,05ммоль/л), Ca (2,10±0,01 ммоль/л), Pн (1,40±0,13 
ммоль/л), Zn (9,71±0,54 мкмоль/л), Fe (11,01±1,61 
мкмоль/л), Cu (10,12±1,32) мкмоль/л та Se (0,51±0,05 
мкмоль/л) у дітей з ДСТ у порівнянні з відповідними 
показниками Mg (1,01±0,01 ммоль/л; Р<0,05), Ca (2,72±0,02 
ммоль/л; Р<0,05), Pн (1,60 ±0,11 ммоль/л; Р<0,05), Zn 
(16,21±1,34 мкмоль/л; Р<0,05), Fe (16,20±1,27 мкмоль/л; 
Р<0,05), Cu (20,53±2,19 мкмоль/л; Р<0,05) та Se (1,62±0,04 
мкмоль/л; Р<0,05) у дітей без проявів дисплазії. 

Маркерами порушеного метаболізму СТ є підвищення 
виділення з сечею оксипроліну та глікозоаміногліканів, 
які визначають у добовій порції сечі. 

Аналіз результатів біохімічного обстеження виявив у дітей 
з ДСТ підвищену порівняно з нормальним рівнем екскрецію 
оксипроліну та глікозоаміногліканів із сечею (табл.2).

6(79#+: 1
!"#$%"&'() &%#*+ ,*%-./#/,/'0"1 0* ,"%-./#/,/'0"1 

2#*3,( %-.1" 4 .5&0/6/'(7 +"0/) (M±m)

!"#$#%&' ()&' * (+, (n=33) ()&' -#* 
(+,(n=30)

./%&0/"1

Mg ммоль/л (0,65±0,05)* 1,01±0,01 0,70-1,15
Ca ммоль/л (2,10±0,01)* 2,72±0,02 2,25-2,60
Pн ммоль/л (1,40±0,13)* 1,60 ±0,11 1,45-1,77
Zn(мкмоль/л) (9,71±0,54)* 16,21±1,34 9,18-18,36
Fe(мкмоль/л) (11,01±1,61)* 16,20±1,27 10,74-30,08
Cu(мкмоль/л) (10,12±1,32)* 20,53±2,19 11,02-24,39
Se(мкмоль/л) (0,51±0,05)* 1,62±0,04 0,58-1,77
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 !1-2  < 0,05  < 0,05

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між показ-
никами в сироватці крові Mg, Ca, Zn, Fe, Cu, Se, Pн з одно-
го боку, та рівнем ОП у добовій сечі, з іншого (табл. 3).

Отримані дані про стан дизелементозу в плазмі крові 
дітей з ДСТ викликають осторогу, вказуючи на те, що 
зміни електролітного балансу можуть свідчити про ство-
рення коморбітного фону для розвитку патологічних 
станів у цієї категорії дітей, особливо якщо врахувати 
багатогранну участь досліджених елементів в метаболіз-
мі організму. Передусім слід виділити макроелементи 
Mg та Ca і мікроелементи Cu та Zn, які безпосередньо 
беруть участь у колагеноутворенні, а також у формуван-
ні, нормальному розвитку скелету та підтримці його 
структури [18]. 

Результати кореляційного аналізу (табл.3) дозволяють 
використовувати у якості додаткового критерію діагнос-
тики дизелементозів у дітей з ДСТ показники підвищеної 
екскреції ОП з сечею, як маркеру порушеного метаболіз-
му CT у цієї категорії дітей. 

Слід зазначити, що дефіцит Mg в організмі дітей може 
призводити до збільшення кількості дисфункціональних 
молекул тРНК, що уповільнює швидкість синтезу білко-
вих структур, в тому числі протеогліканів, ГАГ, колагенів 
та еластину. При нестачі в організмі Mg знижується 

вплив інгібіторів гіалуронідаз, що, в свою чергу, зменшує 
активність гіалуронансинтетаз та підвищує діяльність 
гіалуронідаз [19]. Крім того, Mg також може інгібувати 
мідьзалежну лізилоксидазу, яка бере участь у попере-
чній зшивці ланцюгів колагенів та еластину. Тому дефіцит 
цього макроелемента призводить до грануляції СТ, роз-
ділення на пластинки, що знижує міцність та механічні 
властивості тканин [20]. 

Як свідчать літературні джерела, Mg є коферментом 
більш ніж 500 білкових структур та необхідний для 
забезпечення енергетичного метаболізму, транскрипції 
ДНК, підтримання стабільності РНК, білкового синтезу.

Дефіцит Mg не має патогномонічних клінічних ознак. 
Проте полісимптомність цього стану дозволяє на основі 
клінічної картини з великою часткою вірогідності запідо-
зрити дефіцит Mg у пацієнтів.

Дефіцит Mg упродовж декількох тижнів може призво-
дити до патології серцево-судинної системи (ангіоспаз-
ми, артеріальна гіпертензія, дистрофія міокарда, тахікар-
дія, аритмія, збільшенням інтервалу QT, схильність до 
тромбозів); дихальних шляхів (ларінго-, бронхоспазм); 
травної системи (гіперкінетичні діареї, спастичні запори, 
пілороспазм, блювота, біліарна дисфункція, дифузні 
абдомінальні болі); психоневрологічних порушень (зни-
ження уваги, депресії, страхи, тривожність, вегетативні 
дисфункції, мігрені, порушення сну, парестезії, м’язові 
судоми) [21].

Хронічний дефіцит Mg упродовж декількох місяців 
поряд з вищезазначеною симптоматикою супроводжу-
ється зниженням м’язового тонусу, вираженою астеніза-
цією, остеопенією [22,23,9]. 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між рівнем 
екскреції ОП у добовій порції сечі обстежених дітей з 
ДСТ з одного боку та концентрацією Мg у сироватці 
венозної крові з іншого (r= –0,671±0,061) (табл.3). Завдяки 
отриманим даним про причинний взаємозв`язок між 
концентрацією Mg у сироватці венозної крові та рівнем 
екскреції ОП з сечею у дітей з ДСТ можна припустити, що 
зниження рівня Мg в крові сприяє порушенню метабо-
лізму СТ у дітей з ДСТ та свідчать про доцільність з ліку-
вальною та профілактичною метою цієї категорії дітей 
застосовувати препарати, що містять Мg. 

Крім того, дані літератури також свідчать, що нормалі-
зація рівня Mg у крові дітей сприяє покращенню стану 
СТ, утилізації глюкози, а у хворих з коронарною патоло-
гією та вегето-вісцеральною дисфункцією знижує систо-
лічний артеріальний тиск та покращує реологію крові 
[24]. 

Міцність та якість структур СТ залежить від наявності 
балансу між рівнем Mg та Ca. Магній регулює викорис-
тання організмом кальцію. Катіони Ca відіграють значну 
роль у формуванні будови СТ, активуючи центри еластаз 
та стабілізуючи структуру мікрофібрил через взаємодію 

"#$%&'( 2
!"#$%& $'(')$*"+ ,'(-.),/"%0 12 3/"',4,25"%,3/"'2%"#

0 6,7,#"8 ($9" 6"1$8 (M±m)

"#$%&'( 3
:2/$;%"(1& 5"; .,'24%-'25- 52'),- 12 5"'),$/$5$%1"# 12 

)"#%$5 $'(')$*"+ ,'(-.),/"%0

!
"/"

#$%"& '()*+ ,-.&"$/0(1
2-2/03/'

#4#
2-2/03/'

1 З ознаками НДСТ
n-33

119,8±1,2 98,2±1,2

2 Без ознак НДСТ 
n-30

54,3±1,1 41,4 ±1,2

!"/" 5/-671&-& r Sr P
1. Рівень екскреції оксипроліну у 

добовій сечі – показники магнію у 
сироватці крові

–0,671 ±0,061 <0,05

2. Рівень екскреції оксипроліну у 
добовій сечі – показники кальцію 
у сироватці крові

–0,707 ±0,053 <0,05

3. Рівень екскреції оксипроліну у 
добовій сечі – показники фосфору 
неорганічного у сироватці крові

–0,642 ±0,041 <0,05

4. Рівень екскреції оксипроліну у 
добовій сечі – показники цинку у 
сироватці крові

–0,638 ±0,057 <0,05

5. Рівень екскреції оксипроліну у 
добовій сечі – показники заліза у 
сироватці крові

–0,632 ±0,065 <0,05

6. Рівень екскреції оксипроліну у 
добовій сечі – показники міді у 
сироватці крові

–0,537 ±0,122 <0,05

7. Рівень екскреції оксипроліну у 
добовій сечі – показники селену у 
сироватці крові

–0,617 ±0,127 <0,05
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з фібриліном. Крім того, іони Ca збільшують активність 
трансглутамінази, яка формує поперечні глютамін-
лізинові зшивки, що поєднують волокна еластину [25]. 
Тому дефіцит Ca призводить до підвищення деградації 
еластинових волокон. Ca впливає на активацію імуно-
компенентних клітин, яка є кальційзалежним процесом, 
і дефіцит цього макроелемента може сприяти розвитку 
вторинних імунодефіцитних станів з розвитком гострих 
вірусних, бактеріальних процесів та алергічних реакцій 
в організмі дитини. Слід зазначити також про тісну роль 
цього елемента у багатьох фізіологічних процесах: участь 
у регуляції трансмембранного потенціалу клітини, нер-
вової та нервово-м’язової провідності; синтезу та секре-
ції гормонів, нейропептидів та ферментів; тонусу крово-
носних судин; формування тромбу; участі в процесах 
клітинної проліферації та диференціювання та здійснен-
ні вищих психічних функцій (формування короткотрива-
лої пам’яті та навичок). 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між рівнем 
екскреції ОП у добовій порції сечі дітей з ДСТ з одного 
боку та концентрацією Ca у сироватці венозної крові з 
іншого (r= –0,707±0,053) (табл. 3). Завдяки отриманим 
даним про причинний взаємозв`язок між концентрацією 
Ca у сироватці венозної крові та рівнем екскреції ОП з 
сечею у дітей з ДСТ можна припустити, що зниження 
рівня Са у крові сприяє підвищенню розпаду колагену 
дітей з ДСТ та свідчать про доцільність з лікувальною та 
профілактичною метою цієї категорії дітей застосовувати 
препарати, що містять Са. 

Фосфор в організмі людини міститься у вигляді орга-
нічних (вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти тощо) та 
неорганічних (фосфати кальцію, магнію, калію та натрію) 
сполук. Близько 80% фосфору знаходиться у кістковій 
тканині у вигляді солей кальцію – гідроксиапатитів. 
Фосфати відіграють головну роль в утворенні високое-
нергетичних сполук – аденозинтрифосфорної кислоти 
та креатин фосфату, які використовуються організмом як 
джерело енергії для підтримки багатьох фізіологічних 
функцій: м`язове скорочення, процеси мембранного 
транспорту тощо. Крім того, фосфати входять до складу 
фосфоліпідів клітинних мембран, фосфопротеїнів, нукле-
їнових кислот, нікотинаміддинуклеотидфосфату. Фосфор 
у вигляді сполук є учасником проміжного метаболізму 
білків, жирів, вуглеводів, кисневого обміну, процесів клі-
тинного росту та поділу.

Існує декілька рівнів регуляції фосфорного обміну. 
Зокрема, на обмін фосфору впливає паратиреоїдний 
гормон, який пригнічує реабсорбцію фосфору у прокси-
мальних та дистальних ниркових канальцях та підвищує 
таким чином концентрацію фосфору. Обмін фосфору 
регулюється також 1,25-дигідроксихолекальциферолом, 
активним метаболітом вітаміну Д3, який підвищує кон-
центрацію фосфору шляхом активації всмоктування 

фосфатів у кишківнику. Тому при зниженому надходжен-
ні в організм дитини вітаміну Д3, знижується рівень не 
тільки фосфору, а й кальцію в сироватці крові та ткани-
нах організму. Крім того, на обмін фосфору впливають 
також кальцитонін, інсулін, вазопресин та інші гормони.

Тривале хронічне зниження концентрації Рн в сиро-
ватці крові та тканинах характеризується м`язовою слаб-
кістю, загальною астенією, порушенням апетиту, уваги, 
анемією, зниженням функції фагоцитарної ланки імуніте-
ту [23].

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між рівнем 
екскреції ОП у добовій порції сечі дітей з ДСТ з одного 
боку та концентрацією Рн у сироватці венозної крові з 
іншого (r= –0,642±0,041) (табл. 3). За результатами дослі-
дження спостерігається зниження рівня Рн у сироватці 
крові дітей з ДЗ, що, можливо, пов`язане з недостатнім 
надходженням фосфору в організм дитини з продуктами 
харчування або з недостатньою реабсорбцією біоеле-
мента у кишківнику, обумовленому порушенням регуля-
ції. Тому, в першу чергу, необхідно рекомендувати дітям 
з проявами ДСТ вживання нутрієнтів з підвищеним вміс-
том фосфору (риба та інші морепродукти, м`ясо) та комп-
лекси, що містять вітамін Д3.

Цинк є ессенціальним компонентом більш ніж 200 
металопротеїнів, кофактором ендонуклеаз, процесів 
репарації та регенерації внаслідок його антиоксидант-
них властивостей та стабілізації проникності цито-
плазматичних мембран, що пошкоджені продуктами 
ПОЛ. 

Цинк-дефіцитні стани характеризуються наявністю 
таких симптомів, як зниження апетиту, анемія, алергічні 
захворювання, гіперактивність, дерматит, дефіцит маси 
тіла, зниження гостроти зору, випадіння волосся. При 
дефіциті Zn знижується Т-клітинний та гуморальний іму-
нітет, тому під маскою дефіциту Zn у дітей перебігають 
різні імунодефіцити: хронічні бактеріальні або гнійнич-
кові; вірусні (герпес) та грибкові (кандидози) інфекції; 
паразитарні інвазії (лямбліоз, гельмінтози); дерматити та 
екземи; псоріаз; поліфакторні і рефрактерні алергози. На 
фоні дефіциту Zn спостерігається затримка статевого 
розвитку у хлопчиків та втрата сперматозоїдами здат-
ності до запліднення яйцеклітини, підвищується схиль-
ність до алкоголізму у дітей та підлітків [26]. 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між рівнем 
екскреції ОП у добовій порції сечі дітей з ДСТ з одного 
боку та концентрацією Zn у сироватці венозній крові з 
іншого (r= –0,638±0,057) (табл.3). Отримані результати 
свідчать про причинний взаємозв’язок між зазначеними 
величинами, дозволяють припустити, що зниження рівня 
Zn у крові є наслідком підвищеного розпаду колагену 
дітей з ДСТ, підвищеного виділення, або недостатнього 
засвоєння цього елементу у дітей з ДСТ. 
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Значення корекції дефіциту Zn та виникаючої при 
ньому вторинної імунологічної недостатності важко 
переоцінити. Добова потреба в Zn складає 12-50 мг. 
Найбільш багаті на цинк устриці, пивні дріжджі, пшенич-
ні зародки, печінка, чорниця, насіння гарбуза, овес та 
цибуля. 

Залізо виконує свою біологічну функцію у складі біо-
логічно активних сполук; входить до складу гемоглобіну, 
міоглобіну, цитохромів, залізомістких ферментів (катала-
зи, міелопероксидази), є кофактором ряду біосинтетич-
них ферментів та бере участь в гідроксилюванні залиш-
ків проліну та лізину в колагеновому волокні, що необ-
хідно для утворення та секреції потрійної спіралі колаге-
ну. [27]. Fe має велике значення у зв’язуванні та перене-
сенні кисню у тканини (міоглобін, гемоглобін), транспор-
ті електронів (цитохроми, залізосіркопротеїди), окисно-
відновних реакціях організму (входить до складу актив-
них центрів окисно-відновних ферментів – оксидази, 
гідроксилази, супероксиддисмутази), а також бере 
участь у процесах кровотворення. Тому дефіцит Fe при-
зводить до розвитку залізодефіцитної анемії, порушення 
конформаційної структури колагену, зниження антиок-
сидантної системи захисту, активації перекисного окис-
лення ліпідів, порушення Т- клітинної, фагоцитарної та 
гуморальної (зниження вироблення специфічних анти-
тіл) ланок імунітету. Особливо слід відмітити, що знижен-
ня рівня Fe в організмі викликає різке пригнічення цито-
токсичної функції клітин-кілерів та зниження продукції 
макрофагами інтерферону, зниження насиченості тка-
нин гранулоцитами та макрофагами, відповіді на стиму-
ляцію антигенами, а також утворення антитіл. 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між рівнем 
екскреції ОП у добовій порції сечі дітей з ДСТ з одного 
боку та концентрацією Fe у сироватці венозної крові з 
іншого (r= –0,632±0,065) (табл.3). Отримані результати 
про причинний взаємозв’язок між зазначеними величи-
нами дозволяють припустити, що зниження рівня заліза 
у крові є наслідком підвищеного розпаду колагену дітей 
з ДСТ, підвищеного виділення або недостатнього засво-
єння Fe у дітей з ДСТ. 

У дітей пубертатного віку при дефіциті Fe страждає 
система адаптації, що, в першу чергу, проявляється у 
зниженні витривалості та працездатності, швидкої ден-
ної втомлюваності, високої чутливості до змін погодних 
умов, непереносимості задушливих приміщень, погір-
шується пам'ять, відбуваються зсуви у психіці: замкне-
ність індивіда, невиправдана безкомпромісність, нервоз-
ність, роздратованість. 

Препарати заліза слід призначати при доведеному 
дефіциті (зниження сироваткового Fe, феритину, сату-
рації трансферину, підвищення загальної та латентної 
залізозв’язувальної здатності крові). Дітям з ДСТ підліт-
кового віку для профілактики залізодефіцитних станів 

слід рекомендувати для споживання в раціоні харчу-
вання продукти, багаті на залізо: яловичина, м’ясо 
курки, печінка, риба, яблука, груші, гранати. Проте 
ніяка дієта не може покрити потребу організму в Fe при 
його дефіциті. 

Мідь визначає активність ферменту лізилоксидази, що 
бере участь в утворенні поперекових зшивок ланцюгів 
колагену та еластину, які забезпечують сполучнотканин-
ному матриксу зрілість, пружність та еластичні власти-
вості. Крім того, Cu входить до складу багатофункціо-
нального глікопротеїну сироватки крові – церулоплазмі-
ну, який бере активну участь у транспорті Cu, контактує з 
рідиннокристалічною фазою цитоплазматичних мемб-
ран, забезпечуючи їх захист від впливу вільнорадикаль-
них продуктів перекисного окислення ліпідів, нормаль-
ний перебіг метаболічних процесів у кровотворній та 
імунній системах, головному мозку, міокарді. За даними 
Г.П. Евсеевої, 2009 [26], у дітей з низькими рівнями Cu у 
формених елементах ризик розвитку порушень в стані 
здоров’я протягом року був у 7,6 раза вище, ніж у дітей з 
референтними значеннями концентрації Cu 
(pχ2=0,0000). 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між рівнем 
екскреції ОП у добовій порції сечі обстежених дітей з 
ДСТ з одного боку та концентрацією Сu у сироватці 
венозної крові з іншого (r= –0,537±0,122). Отримані дані 
свідчать, що дефіцит міді може негативно впливати на 
стан метаболізму CT.

Дітям з ДСТ підліткового віку слід рекомендувати для 
споживання в раціоні харчування продукти, багаті на 
мідь: огірки, горіхи, пивні дріжджі, шипшина, сир, шоко-
лад, какао, пшеничні висівки. 

Селен є основним захисником клітинних мембран від 
дії вільних радикалів та активних форм кисню. Цей еле-
мент входить до складу активного центру ферменту 
глутатіонпероксидази, яка каталізує реакції відновлення 
пероксиду водню до води та органічних гідропероксидів 
(ROOH) до гідроксипохідних, і, в результаті, переходить в 
окислену дисульфідну форму: 

GS-SG: 2GSH + H2O2 = GS-SG + H2O2GSH + ROOH = 
GS-SG + ROH +H2O 

Глутатіонпероксидаза також знешкоджує органічні 
ліпідні пероксиди, що утворюються в організмі при акти-
вації ПОЛ. У цілому Se називають найважливішим гено-
протектором, який блокує пошкодження ДНК продукта-
ми ПОЛ, металами та регулює процеси їх системної елімі-
нації в організмі. Тому дефіцит Se призводить до знижен-
ня активності антиоксидантних процесів та підвищення 
рівня продуктів перекисного окислення ліпідів та білків. 
Порушення системи антиоксидантного захисту характе-
ризується розвитком вільнорадикальних ушкоджень 
компонентів клітин та тканин та містить наступні зміни: 
ушкодження мембран, інактивацію або трансформацію 
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ферментів, пригнічення поділу клітин тощо. Також дефі-
цит Se в організмі супроводжується розвитком рециди-
вуючих бактеріальних та грибкових інфекцій внаслідок 
формування дефіциту Т-клітинної ланки імунітету; спри-
яє пухлиноутворенню (рак шлунку, простати, товстого 
кишечника, молочної залози); розвитку хвороб шкіри 
(екзема, дерматит, алопеція, оніходистрофія); серцево-
судинної системи (ішемічна хвороба серця, атероскле-
роз, міокардіодистрофія); порушенню репродуктивної 
функції, зниженню гостроти зору, формуванню катарак-
ти та інші [28]. 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-
ти наявність вірогідного зворотного зв’язку між рівнем 
екскреції ОП у добовій порції сечі обстежених дітей з 
ДСТ з одного боку та концентрацією Se у сироватці 
венозної крові з іншого (r= –0,617±0,127). Отримані 
результати деякою мірою можуть свідчити, що дефіцит 
Se може сприяти порушенню метаболізму СТ. 

Дітям з ДСТ підліткового віку слід рекомендувати для 
споживання в раціоні харчування продукти багаті на Se: 
часник, свіже свине сало, фісташки, гриби, пшеничні 
висівки. 

Таким чином, аналіз елементних показників у обстеже-
них груп дітей показав вірогідне зниження їх концентра-
цій у плазмі крові дітей з ДСТ порівнюючи з дітьми без 
диспластичних змін. Отриманий статус дітей з ДСТ можна 
визначити як гіпоелементоз. Зміни електролітного балан-
су можуть свідчити про створення преморбітного фону 
для розвитку патологічних станів у дітей з ДСТ. Отримані 
результати кореляційного аналізу дозволяють припусти-
ти, що гіпоелементози сприяють розвитку порушень в 
обміні сполучної тканини у дітей з ДСТ. З найбільшою 
вірогідністю причиною гіпоелементозів є порушення 
всмоктування елементів у кишечнику, підвищене виділен-
ня їх з сечею, а, можливо, гіпоелементози формуються 
внаслідок надмірного використання організмом макро- 
та мікроелементів для підтримки структури та стабільнос-
ті сполучної тканини та здоров’я дітей в цілому. 
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