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Сполучна тканина складає близько 50% всієї маси тіла. 
При дефіциті компонентів, з яких вона будується, вини-
кають різноманітні аномалії розвитку. При вираженому 
дефіциті “будівельних матеріалів” сполучної тканини ці 
аномалії невідповідні з життям вже у внутрішньоутроб-
ному періоді. При менш вираженому дефіциті дитина 
народжується життєздатною, проте характеризується 
диморфізмами та більш низькими показниками маси 
тіла та зросту.  Тому порушення структури сполучної 
тканини призводять до розвитку різноманітних захво-
рювань, на перший погляд не маючи нічого спільного з 
патологією у дітей та підлітків: сколіозу та варикозного 
розширення вен, “шкільної” міопії та нефроптозу, про-
лапсу мітрального клапана (ПМК) і плоскоступості та 
багато інших. Всі ці захворювання охоплює недостатньо 
сформульована сполучна тканина. Механічно слабка 
сполучна тканина – основа морфо-функціональних змін 
не тільки при сколіозі, остеопорозі та інших патологіях 
хрящової і кісткової тканини, а й при серцево-судинних 
та цереброваскулярних захворюваннях. Структурна 
неповноцінність та знижена регенеративна здатність 
сполучної тканини судин визначають підвищення рівня 
хронічного запалення, меншу ефективність традиційних 
схем лікування, більш тривалий період відновлення [7]. 

Сполучна тканина відрізняється від любого типу тка-
нини надлишком позаклітинного матріксу. Позаклітинний 
матрікс складається з основної речовини (протеогліка-
ни), механічно посиленої волокнами трьох типів: 1) кола-
генових (які складаються головним чином з колагену І 
типу), 2) гнучких волокон (які складаються з еластину та 
фібриллінів) та 3) сітчастих (ретикулярних) волокон 
(колаген ІІІ типу). Завдяки їх взаємодії підтримується 
цілісність тканин [14]. 

Найважливіший елемент позаклітинного матріксу – це 
речовина, яка формується протеогліканами – надзви-
чайно розтягнутими поліпептидними ланцюгами, які 
сполучені з багатьма полісахаридними молекулами глю-
козаміногліканів через міцні ковалентні зв’язки. 
Багаточисленні ланцюги протеогліканів зв'язуються з 
особливим видом глюкозаміноглікана – полімеру гіалу-
ронової кислоти, який називається гіалуронан. Нитки 
гіалуронана допомагають закріпити структуру основної 
речовини в єдине ціле. Це перешкоджає розтягненню та 
зменшенню позаклітинного матріксу та забезпечує 
швидку дифузію поживних речовин та гормонів до клі-
тин сполучної тканини. Гіалуронан синтезується за допо-
могою гіалуронансинтетаз (гени HAS1, HAS2 та HAS3) та 
деградує за допомогою гіалуронідаз (гени HYAL2, HYAL3, 
HYAL4 та HYALP). Гіалуросинтетази HAS1, HAS2 та HAS3 
містять іон магнію в активному центрі. Дефіцит магнію 
призводить до зниження активності гіалуронансинтетаз 
та, як наслідок, до погіршення механічних властивостей 
ниток гіалуронана в основній речовині позаклітинного 
матріксу [7, 13]. Ферменти, які беруть участь в біохіміч-

них модифікаціях та приєднанні глюкозаміногліканів, 
суттєво можуть впливати на структуру позаклітинного 
матріксу. Як приклад – дефіцит ксилозил-бета-1,4-
галактоілтрансферази-7 (ген B4GALT7) пов’язаний з 
виникненням однієї з форм синдрому Елерса-Данло, 
який проявляється схильністю до вивихів, гіпереластич-
ністю шкіри та ін. [7]. Колагенові волокна надають спо-
лучній тканині міцність і довговічність. Кожне колагено-
ве волокно складає декілька мікрометрів та складається 
з тисячі індивідуальних поліпептидних ланцюгів колаге-
ну, щільно укріплених разом. Важливо підкреслити, що 
ДСТ найчастіше виникають не стільки за рахунок гене-
тичних дефектів в колагені, скільки за рахунок дефектів 
в десятках генів, які впливають на біосинтез, посттран-
сляційні модифікації, секрецію, самостворення і ремоде-
лювання колагенових волокон. Зокрема, лізилоксидаза 
(ген LOX), а також лізилоподібні ферменти (гени LOXL1, 
LOXL2, LOXL3 та LOXL4) здійснюють поперечну зшивку 
поліпептидних ланцюгів колагену, таким чином збільшу-
ючи механічну міцніть фібрил. Дефіцит активності лізи-
локсидази виявляється у пацієнтів з синдромом Елерса-
Данло [19]. 

Слід відмітити, що в синтезі компонентів сполучної 
тканини беруть участь магній залежні ферменти. Магній 
серед всіх катіонів займає друге місце після калію. До 
53% магнію знаходиться в кістковій тканині, дентині та 
емалі зубів, близько 20% - в тканинах з високою метабо-
лічною активністю (мозок, серце, м’язи, наднирники, 
нирки, печінка), решта циркулює в крові. Магній вважа-
ється універсальним регулятором біохімічних та фізіоло-
гічних процесів в організмі, бере участь в енергетично-
му, пластичному та електролітному обмінах, контролює 
нормальне функціонування кардіоміоцитів, має антиа-
ритмічну дію. Крім того, магній регулює секрецію парат-
горомону, метаболізм вітаміну Д та потенціює ефекти 
вітаміну Д в кістковій тканині, що важливо для терапії та 
профілактики вітамін Д резистентного рахіту [26]. Тому 
дефіцит магнію провокує та загострює диспластичні про-
цеси в сполучній тканині, погіршуючи її цілісність та 
еластичність [1, 12, 13].

Встановлено, що магній сприяє зниженню рівня актив-
ності матріксних металлопротеіназ (ММП). Відповідно, 
дефіцит магнію призводить до збільшення сумарної актив-
ності ММП та більш агресивної деградації колагенових 
волокон, що також погіршує механічну міцність сполучної 
тканини. Дослідження підтверджують вплив магнію на біо-
логічну активність ММП. У дослідженнях на мишах із штуч-
но викликаним дефіцитом магнію стінка аорти значно 
тонше, ніж у контрольних тварин. Ці зміни корелюють із 
підвищенням загальної активності металлопротеіназ 
MMP2 і MMP9 [27]. Ймовірно, ефект магнію у вигляді змен-
шення активності MMP2 блокується двома тирозинкіназ-
ними інгібіторами – геністеїном і гербіміцином. Отже, 
можна припустити, що позаклітинний магній зменшує 



35

ПЕДИАТРИЯ

секрецію ММП через внутрішньоклітинний сигнальний 
каскад, який включає активацію тирозинкінази [29].

Клінічні прояви дисплазії сполучної тканини (ДСТ) 
залежать від віку. В перший рік при ДСТ найчастіше 
зустрічається рахіт, гіпотонія м’язів, гіпермобільність 
суглобів, в передшкільному періоді часто зустрічаються 
міопія та плоскоступість, старший шкільний період – 
сколіоз, деформації грудної клітини та хребта, стрії, ПМК 
[8]. Варто відзначити, що найбільш інтенсивний ріст спо-
стерігається у недоношених дітей з низькою вагою при 
народженні. Дані діти складають групу ризику розвитку 
ДСТ [7]. 

Однією з головних ознак ДСТ є малі серцеві аномалії, 
серед яких має місце ПМК, частота виникнення якого у 
дітей коливається від 3 до 5% до одного року із збіль-
шенням до 14 років у вигляді 22-31% та залежить від 
методу діагностики і частіше зустрічається у дівчат [6]. 

Пролапс мітрального клапана (ПМК) – це генетично 
детермінована мікроаномалія архітектури стулок, хорд 
та атріовентрикулярного кільця, пов’язана з первинним 
дефектом сполучнотканинного апарату мітрального 
клапана. Дана патологія суперечлива щодо її норматив-
ності у дітей. Зокрема, в літературних джерелах зустріча-
ється інформація про часті випадки аритмій і синкопе 
саме у осіб з ПМК [16]. Крім того, даний стан може бути і 
причиною раптової серцевої смерті у дітей. Актуальність 
даної проблемі пов’язана у зв’язку з розповсюдженістю 
ПМК серед загальної популяції [11]. 

Незважаючи на підвищення якості діагностичної уль-
тразвукової апаратури, на сьогоднішній день й досі існує 
гіпердіагностика ПМК у дітей та підлітків. Часто норма-
тивний варіант (Ехо феномен ПМК) помилково прийма-
ють за синдром ПМК, що відбивається на психічному 
здоров’ї, якості життя дітей та підлітків та на необґрунто-
ваних лікувальних тактиках. Згідно з результатами АСС/
AHA [15] з орієнтуванням на дослідження L.A. Freed з 
співавт. (1999, 2003) на основі Фремінгемського дослі-
дження, справжня розповсюдженість ПМК в популяції 
складає всього 1-2,5% (3,491 випадків), а саме – 1,3% для 
класичного ПМК та 1,1% для некласичної форми [21]. 

Виділяється первинний ПМК (сімейний, несімейний, 
міксоматозний та ін.), який відноситься до генетичних 
синдромів. Зустрічається як спорадичний, так і сімейний 
тип з аутосомно-домінантним типом успадкування. 
Існують дані і з Х-зчепленою міксоматозно-клапанною 
дистрофією. Також існує велика група хвороб та станів, 
при яких виникає вторинне пролабування стулок 
мітрального клапана (вторинний ПМК) – вроджені вади 
серця, дифузні хвороби сполучної тканини, дилятаційна 
та гіпертрофічна кардіоміопатія, легенева гіпертензія, 
запальні та адегенеративні захворювання ендо- и міо-
карда. Аналіз літературних джерел вказує на те, що пер-
винний (ідіопатичний) ПМК та ПМК при не диференцій-
ній дисплазії сполучної тканини представляють варіант 

фенотипового континуума перехідних станів. На відміну 
від дорослих, у дітей та підлітків ПМК зустрічається без 
міксоматозної трансформації стулок. Часто ПМК спосте-
рігається як варіант астенічної конституції без ознак 
захворювання серця. У дітей з астенічним типом будови 
тіла поздовжні розміри домінують над поперечними, 
кінцівки довгі, шия довга та тонка, м’язи розвинуті слабо, 
реберний кут гострий. Діти не скаржаться, активно 
займаються спортом. Частота виявлення сполучнотка-
нинних аномалій не перевищує умовного порогового 
значення. Оцінка гіпермобільності суглобів за шкалою 
Beighton складає від 0 до 4 балів. При аускультації відмі-
чається характерна звукова симптоматика, частіше у 
вигляді ізольованих кліків або в поєднанні з пізньосис-
толічним шумом. Кліки та шум посилюються після фізич-
ного навантаження. При ЕхоКГ виявляється прогинання 
стулок МК. З віком ПМК за рахунок біохімічних змін кола-
гена стулок може зникати [3].

Етіологія ПМК на сьогоднішній день остаточно не 
з’ясована, але вказується, що має місце аутосомно-
домінантний тип успадкування генетично детермінова-
ного дефекту синтезу колагену і дефіциту магнію, що в 
подальшому призводить до слабкості сполучної ткани-
ни стулок мітрального клапана. Виявлено три гени, які 
картовані на хромосомах 16р12.1, р11.2 та 13 [24], а 
інший локус був виявлений на хромосомі X (Xq28), який 
відповідає за рідку форму ПМК – Х зчеплену міксоматоз-
ну клапанну дистрофію [22]. Дана генетична гетероген-
ність синдрому обумовлює виникнення різних форм 
ПМК та широкий спектр клінічних проявів відповідно до 
різних вікових періодів. Різні мутації вказаних генів при-
зводять до неповноцінного функціонування сполучної 
тканини, зокрема білків – фібрилліну, еластину, колагену 
І та ІІІ типів. [25]. Крім того, виявлено поліморфізм гена, 
який відповідає за міксоматозну трансформацію [28]. 

Про аномалії протеоглікана, колагену і еластичних 
волокон. Перлекан – один з трьох великих класів проте-
огліканів гепарана сульфата. В дослідженнях була спро-
ба довести наявність взаємозв’язку з поліморфізмом 
ітрону гена перлекану 6 BamHI та ПМК. Але даний зв’язок 
не підтвердився [18]. Також проводились інші дослі-
дження щодо пошуку генетичного маркера ПМК. Так, за 
даними авторів вважається, що роль аномалії колагену в 
патогенезі ПМК має місце. Зокрема відмічено, що транс-
формуючий фактор росту бета1 може відповідати за під-
вищення вмісту екстрацелюлярного матріксу в гіпертен-
зивних судинах та підвищеній експресії міокардіального 
колагену та міокардіальний фіброз у осіб з патологією 
аортального клапана. Вивчались взаємовідношення 
поліморфізму генів C-509T та T869C TGF-beta1, яке не під-
твердилось по відношенню з появою ПМК [17].

Міокардіальна теорія виникнення показала наявність 
поширеного або локального фіброзу атрівентрикуляр-
ного або синоатріального вузла, гіпертрофію міофібрил, 



36

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Май/Июнь 2014     Том 5     №3

потовщення ендокарда при гістологічному дослідженні, 
а під час електронної мікроскопії – дегенеративні зміни 
мітохондрій [5, 23]. Органічні міокардіальні зміни при-
зводять до різного ступеня вираження асинергії міокар-
да лівого шлуночка, наслідком чого є рух папілярних 
м’язів у бік атріовентрикулярного кільця з певною над-
мірністю сухожильних хорд і провисанням клапана. 
Дисфункція папілярних м’язів може бути пов’язана з 
метаболічною недостатністю міокарда. Один з провоку-
ючих чинників дисметаболічних змін – гіперкатехоламі-
немія, що призводить до потреби міокарда в кисні. Крім 
того, припускається, що причиною дисфункції ЛШ при 
ПМК може бути порушення кровообігу в результаті роз-
витку фібромускулярної дисплазії коронарних артерій 
та їх топографічних аномалій унаслідок сполучнотканин-
ної дисплазії [10, 20]. Має місце і клапанна теорія, при 
якій мається на увазі слабкість сполучної тканини стулок 
мітрального клапана. Найчастіше – це міксоматозна 
дегенерація, що охоплює більше 50% площі стулок. Під 
цим розуміють порушення архітектоніки колагенових 
волокон та їх зміщення кислими глікозаміногліканами. 
Макроскопічно ці стулки виглядають значно потовщени-
ми, структурно неоднорідними, збільшеними та ущіль-
неними. Хорди також фрагментально потовщені, зустрі-
чаються ділянки надривів та кальцинозу. Гістологічно – 
дифузне пошкодження фіброзного шару, зникнення 
колагенових і хаотичне розташування еластинових воло-
кон. Електронна мікроскопія – заміщення елементів спо-
лучної тканини молодими мезенхімальними клітинами, 
фрагментацію колагенових і еластиних фібрил і появу 
вільних лізосом [20]. 

Останнім часом в ґенезі виникнення ПМК має місце 
порушення вегетативної іннервації серцево-судинної 
системи. Відомо, що для дітей з ПМК характерні психое-
моційна лабільність, вегето-судинні розлади. ПМК зустрі-
чається при різних станах (синдром Da Costa, гіперкіне-
тичне серце) в основі є патологія вегетативної нервової 
системи. Це може свідчити про взаємозв’язок цих роз-
ладів [4]. 

Отже, діти з синдромом дисплазії сполучної тканини 
належать до групи ризику розвитку різноманітних 
запальних захворювань, появі клінічних проявів усклад-
нень малих серцевих аномалій, зокрема ПМК, що потре-
бує подальшого удосконаленого вивчення даної про-
блеми для попередження розвитку ускладнень. 
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