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The article is devoted to the peculiarities of diagnostic of nephrological children's pathology with undifferentiated connective tissue 
dysplasia  living in polluted areas.
The objective: to search for diagnostic markers for ecologically determined nephropathy on the background of disturbed fibrogenesis 
of children living from birth in three environmentally contaminated areas of  Lviv region.
Materials and methods: We examined 207 children aged 1 to 17 years old who lived in ecologically contaminated areas of the 
Lviv region. They formed three groups of children: Group I - 52 children from Zolochiv district, in particular from the Chervone village, 
located on the slopes of the Gologorsky Massif on the "Lvov-Zolochev-Ternopil" highway, the soils of which are contaminated with 
Mn, Cr, Te, Zr, Ni, Ba and Cu salts. The high content of these elements on the surface layer of soils is associated with heavily 
weathered soils and with rich titanium and zirconium  parent rocks. The  high content of titanium and zirconium recorded almost on the 
entire Holohory array and especially near the Chervone village - (I - EZR-Zolochiv);
Group 2 - 90 children from Mykolayiv city, the air, water and soils of which are contaminated with salts of heavy metals, including 
thallium and mercury, CO2, S02, NOx, dioxins, furans and volatile organic compounds. High concentrations of these elements in the 
soil and air in the region are associated with the production of cement by "Mykolaivcement" - (II - EZR-Mykolaiv);
Group 3 - 65 children from the town of Novy Rozdil. The air, water and soil are contaminated with accumulated amounts of 
phosphogypsum in Rozdil factory "Sulfur". 
The comparison was conducted with a control group of children of the same age with relatively environmentally clean region of Lviv. 
The 40 children were selected by random sampling, which formed a group of control of Lviv region - Group 4. Lviv was considered 
relatively environmentally clean  region and was taken as a control taking into account the message of  A.J. Bent about modules of 
the technogenic load of the territory of Ukraine.
The study of the characteristics of connective tissue metabolism was conducted using unified biochemical methods for determining 
the level of hydroxyproline in the urine (Yurieva E.A., Dlin V.V). The content of creatinine and glycosoaminoglycans in daily urine was 
studied by the method of Vel'tishchev U.E. and Ananenko A.A.
Urine for the study was collected within 24 hours before performing the tests. According to the requirements for Bioethics of laboratory 
studies, parents of each child have given written consent for the study of biological material.
Statistical processing of the results of the study was carried out according to the generally accepted methodology with the use of a 
personal computer in the "Statistica" software package.
For statistical characterization of the obtained data, mean arithmetic values, relative values and errors of the arithmetic mean and relative 
values were calculated. The estimation of the reliability of the difference in the mean and relative values was carried out according to the 
Student's test, taking into account the number of observations.
Results: Currently, the syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia is considered as a peculiar condition that creates a 
special premorbid background, a tendency to develop a dysplastic-dependent pathology and associated diseases, the peculiarity of their 
course and to some extent determine the prognosis. Particularly noteworthy are the children with the symptoms of this syndrome who live 
in polluted regions.
Positive excretion rates of oxyproline with urine (OP +), biochemical marker of this syndrome were noted in 62.50%, 78.75%, 72.50% 
of children in each group, which indicates an accelerated catabolism of connective tissue and increased excretion of its products 
collapse of the majority of children living in conditions of ecological trouble.
In 25.0%, 80.0% and 15.0% of children from the three observation groups from ecologically contaminated areas, the level of 
sclerosis of the renal parenchyma - creatinine in the urine was significantly lower than the reference values, suggesting that a 
significant number of those surveyed had already begun the process of sclerosing the glomerular part of the nephron, which leads to 
the formation of renal failure in the clinical picture of interstitial nephritis.
There was an increased excretion of glycosoaminoglycans with daily urine, another index of sclerosing the kidney parenchyma, in most 
children from contaminated areas, the older children were, the more of them had the signs of sclerosis of the kidney parenchyma. This 
frequency of increased excretion of GAGs in children's urine who live in the contaminated area for a long time indicates a marked toxic 
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damage of renal tissue to xenobiotics of the majority of children with involvement of the glomerular apparatus in the pathological process 
and allows to predict the formation of chronic kidney disease  in future in the clinical picture of the interstitial jade with the development of 
renal failure. The established fact dictates the necessity of carrying out individual schemes of correction and prevention of environmentally 
determined nephropathy, which occurs in children who live in contaminated areas from birth and have symptoms of connective tissue 
dysplasia.
Conclusion: Most of the children from three ecologically polluted areas of the Lviv region had a high excretion level of oxyproline of the 
urine (62.50%, 78.75%, 72.50% of children in the main groups), which indicates an accelerated catabolism of collagen metabolism on 
the background of environmental contamination of these children, which contributes to the chronic pathological processes or in the 
treatment of torpid nephrology pathology of children.
Analysis of the level of creatinine in the daily urine of children from three regions contaminated with salts of heavy metals and titanium 
showed its decrease in 25.0%, 80.0% and 15.0% of the examined, respectively, indicating that they have an ecodeterminated 
nephropathy in the presence of impaired fibrogenesis renal tissue due to the toxic effects of xenobiotics on it and at the beginning of the 
process of glomerular sclerosis of the nephron of these children.
Children who suffer from anthropogenic load with cement production and heavy metal salts, the excretion of glycosaminoglycans was 
increased 67.0%, 77.0% and 65.0% of 6-8-years old, 81.0%, 82.0% and 78.0% of children aged 9-12 years old and 100.0%, 86.0% 
and 92.0% of children aged 13-17 years old, indicating a marked toxic damage to xenobiotic renal tissue, involving the glomerular 
apparatus in the pathological process, which reduces the functional possibilities of detoxification of xenobiotics in the III phase of 
biotransformation of xenobiotics, the elimination phase, and leads to accumulation of toxic products of the previous stages of the 
biotransformation in the body.
Children exposed to environmental problems with a high content of hydroxyproline in urine, the rate of excretion of creatinine and 
glycosaminoglycans vary to a greater extend than children without a disruption of fibrogenesis, which significantly confirms the possibility 
of diagnosing the features of the course of eco-deterministic nephropathy in terms of the degree of change in these parameters of 
children from eologically polluted regions.
Key words: connective tissue dysplasia, pediatric nephrology, econephropathy.
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Статья посвящена особенностям диагностики нефрологической патологии у детей с недифференцированной дисплазией соедини-
тельной ткани, проживающих в экологически загрязненных регионах.
Цель исследования: поиск маркеров диагностики экологически детерминированной нефропатии на фоне нарушенного 
фибриллогенеза у детей, с рождения проживающих в трех экологически загрязненных районах Львовской области.
Материалы и методы: Обследовано 207 детей в возрасте от 1-года до 17 лет, с рождения проживающих в экологически 
загрязненных районах (ЕЗР) Львовской области. Они составили три группы детей: I группа - 52 ребенка с Золочевского района, в 
частности из с. Краснэ, расположенного на откосах Гологорского массива на «автодороге» Львов - Золочев - Тернополь, почвы 
которого загрязнены солями Mn, Сг, Те, Zr, Ni, Ba и Сu. Высокое содержание этих элементов в поверхностном слое почв 
Золочевского района связан с сильно обветренными почвами и с богатыми титаном и цирконием материнскими породами. 
Высокое содержание титана и циркония зафиксировано практически на всей территории массива Гологоры и особенно в с. 
Краснэ - (І - ЕЗР-Золочев).  
II группа - 90 детей из  г. Николаев, воздух, вода и почвы которого загрязнены солями тяжелых металлов, в том числе таллием и 
ртутью, С02, S02, NOx, диоксинами, фуранами и летучими органическими соединениями. Высокое содержание этих элементов в 
почве и воздухе г. Николаева связан с производством цемента на ОАО «Николаевцемент» - (II - ЕЗР-Николаев).
III группа - 65 детей из г. Новый Раздол, воздух, вода и почвы которого загрязненны накопленными объемами фосфогипса на 
Роздольском ГХВП «Сера» - (III-ЕЗР- Новый Раздол).
Сравнение проводили с контрольной группой детей того же возраста из условно экологически чистого региона (ЕЧР) г. 
Львова - (ЕЧР-Львов) - 40 детей, выбранных методом случайной выборки, которые составили группу общепопуляционного 
контроля для Львовской области - IV группа - IV - ЕЧР-Львов. Город Львов считали относительно экологически чистым реги-
оном и брали в качестве контрольной, учитывая сообщение А.И. Бента о модулях техногенной нагрузки территории 
Украины.
Исследование особенностей метаболизма соединительной ткани проводилось по унифицированным биохимическими методиками 
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определения уровня оксипролина в моче (Юрьева Е.А., Длин В.В.). Содержание креатинина и гликозоаминогликанов в суточной 
моче изучали методом Вельтищева Ю.Е. и Ананенко А.А.
Моча для исследования собиралась в течение 24 часов накануне проведения анализов. 
Согласно требованиям по биоэтике о проведении лабораторных исследований от родителей каждого ребенка получено письмен-
ное согласие на исследование биологического материала. Статистическая обработка результатов исследования проводилась по 
общепринятой методике с применением персонального компьютера в пакете программ "Statistica".
Для статистической характеристики полученных данных рассчитывали средние арифметические величины, относительные 
величины и погрешности средних арифметических и относительных величин. Оценку достоверности разницы средних и 
относительных величин проводили по критерию Стьюдента с учетом числа наблюдений.
Результаты. В настоящее время синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) рассматривается в 
качестве своеобразного состояния, которое создает особый преморбидный фон, склонность к возникновению диспластикозави-
симой патологии и ассоциированных с ним заболеваний, своеобразие их протекания и в некоторой степени определяет про-
гноз. Особого внимания заслуживают дети с проявлениями НДСТ, которые с рождения проживают в экологически загрязненных 
регионах.
Положительные показатели екскреции оксипролина с мочой (ОП «+»), биохимического маркера НДСТ, отмечались у 
62,50%, 78,75%, 72,50% детей каждой группы, что свидетельствует об ускоренном катаболизме соединительной ткани и 
повышенном выведении продуктов ее распада у большинства детей, постоянно проживающих в условиях экологического 
неблагополучия.
У 25,0%, 80,0% и 15,0% детей трех групп наблюдения из экологически загрязненных районов уровень показателя склерозирова-
ния паренхимы почек - креатинина в моче был достоверно ниже референтных значений, что позволяет утверждать, что у значи-
тельного количества обследованных уже начался процесс склерозирования клубочковой части нефрона, который приводит к 
формированию почечной недостаточности при клинической картине интерстициального нефрита.
Отмечалась повышенная экскреция гликозоаминогликанов с суточной мочой, еще одного показателя склерозирования 
паренхимы почек, у большинства детей из загрязненных районов, причем, чем старше были дети, тем у большего числа из них 
наблюдались признаки склерозирования паренхимы почек. Такая частота повышенной экскреции ГАГов с мочой у детей, дли-
тельно проживающих на загрязненной территории, указывает на выраженное токсическое поражение ксенобиотиками почеч-
ной ткани у большинства детей с вовлечением в патологический процесс гломерулярного аппарата и позволяет спрогнозиро-
вать формирование у этих детей в будущем хронического заболевания почек при клинической картине интерстициального 
нефрита с развитием почечной недостаточности. Установленный факт диктует необходимость проведения индивидуальных схем 
коррекции и профилактики экологически детерминированной нефропатии, которая возникает у детей, с рождения проживаю-
щих в загрязненных районах и имеющих проявления дисплазии соединительной ткани.
Заключение: У большенства детей из трех экологически загрязненных районов Львовской области отмечался высокий уровень 
экскреции оксипролина с мочой: у 62,50, 78,75%, 72,50% детей основных групп, что свидетельствует об ускоренном катаболизме 
коллагенового обмена у этих детей на фоне экологического загрязнения, которое способствует хронизации патологического про-
цеса и торпидности в лечении нефрологической патологии у детей.
Анализ уровня креатинина в суточной моче детей из трех загрязненных солями тяжелых металлов и титана районов показал его 
снижение у 25,0%, 80,0% и 15,0% обследованных соответственно, что указывает на наличие у них экодетерминованной нефропа-
тии на фоне нарушенного фибриллогенеза почечной ткани вследствие токсического воздействия на нее ксенобиотиков и на нача-
ло процесса склерозирования клубочковой части нефрона у этих детей.
У детей, которые испытывают антропогенную нагрузку продуктами производства цемента и солями тяжелых металлов экскреция 
гликозоаминогликанов была повышенной у 67,0%, 77,0% и 65,0% детей 6-8 лет, в 81,0%, 82,0% и 78,0% детей 9-12 лет и в 
100,0%, 86,0% и 92,0% детей 13-17 лет, что указывает на выраженное токсическое поражение ксенобиотиками почечной ткани с 
вовлечением в патологический процесс гломерулярного аппарата, которое снижает функциональные возможности детоксикации 
ксенобиотиков в ІІІ фазе биотрансформации ксенобиотиков, фазе выведения, и приводит к накоплению токсических продуктов 
предыдущих этапов биотрансформации в организме.
У детей, подвергающихся воздействию экологического неблагополучия с высоким содержанием оксипролина в моче, показатели 
экскреции с мочой креатинина и гликозаминогликанов менялись в большей степени, чем у детей без нарушения фибрилогенеза, 
что достоверно подтверждает возможность диагностики особенностей течения экодетерминованой нефропатии по степени изме-
нения этих показателей у детей из экологически загрязненных регионов.
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, детская нефрология, эконефропатия.
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Складна екологічна ситуація в Україні, що склалася 
внаслідок антропогенного забруднення навколишнього 
середовища, напряму проявляється погіршенням стану 
здоров’я дитячого населення. Вплив антропогенних та 
техногенних забруднювачів довкілля на людину призво-
дить не лише до зниження опірності організму, змін 
адаптаційно-компенсаторних процесів та патогенезу 
уже відомих хвороб, а й до появи нових – екологічно 
залежних [1, 2]. 

Особливості умов проживання, стресові фактори, 
порушення режиму – всі ці фактори  зумовлюють пору-
шення обмінних процесів на різних рівнях, зміни транс-
мембранного потенціалу, процесів окислення. Такий 
метаболічний дисбаланс призводить до порушень клі-
тинної біоенергетики, що лежить в основі розвитку 
захворювань  дитячого віку загалом, та нефрологічної 
патології зокрема.  

В зв’язку з цим, на сьогоднішній день, науковцями 
переглядаються дані щодо набутих захворювань. 
З'являються нові концепції щодо сутності хвороби, від-
бувається доповнення факторів ризику й схильності до 
хвороби,  розглядаються гіпотези про сукупність неспри-
ятливих екзогенних та ендогенних факторів, що реалізу-
ють «програму» хвороби на всіх рівнях організму почи-
наючи з клітинного.

Дисплазія сполучної тканини – генетично детерміно-
ваний стан, який характеризується дефектами волок-
нистих структур і основної речовини сполучної ткани-
ни, що призводить до розладу гомеостазу на тканин-
ному, органному і організменному рівнях у вигляді 
різних морфо-функціональних порушень вісцераль-
них і локомоторних органів з прогредієнтним перебі-
гом [3].

На теперішній час синдром недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини (НДСТ) розглядається в 
якості своєрідного стану, який створює особливий 
преморбідний фон, схильність до виникнення дис-
пластикозалежної патології та асоційованих з ним 
захворювань, своєрідність їх перебігу і певною мірою 
прогноз.

В такій ситуації діти з проявами синдрому дисплазії 
сполучної тканини заслуговують на особливу увагу, як в 
плані удосконалення діагностики, так і в плані удоскона-
лення лікування [4].

За останні роки не лише в Україні, а й у цілому світі 
акцентується увага на тому, що зростає частота захворю-
вань органів сечової системи. При цьому в структурі 
нефропатій у дітей переважають захворювання вродже-
ного та спадкового ґенезу, а також захворювання, 
пов’язані із спадковою схильністю, що мають прихова-
ний початок та торпідний перебіг [5]. 

Треба сказати, що спадкові захворювання та генетич-
но детерміновані синдроми, включаючи сполучнотка-
нинні дисплазії, займають одне із провідних місць  в 

структурі поліорганної патології [6]. Нирки беруть 
участь у патологічному процесі, оскільки є одним із 
основних органів, що підтримують гомеостаз організму 
в будь-якому віці. 

Вроджені дефекти колагеноутворення призводять до 
утворення різноманітних патологічних змін з боку нирок 
та сечовивідних шляхів у вигляді полікистозу, дивертику-
льозу сечового міхура, нефроптозу, атопії чашково-мис-
кової системи, подвоєння нирки та/або сечовивідних 
шляхів, множинних аневризм ниркових судин. 

Особливої уваги заслуговують діти з проявами син-
дрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини 
(НДСТ), які проживають в екологічно забруднених регіо-
нах [7].    

Нирка, як орган, є об’єктом впливу середовищних 
факторів як в антенатальному, так і в постнатальному 
періодах [8]. Формування хронічної ниркової недостат-
ності є наслідком будь-якого варіанта прогресування 
екопатології нирок [9]. На сьогодні доведено, що при 
порушенні екології, токсичний ефект з боку нирок 
людини проявляється у вигляді дизметаболічної нефро-
патії з оксалатно- та фосфатно-кальцієвою кристалурі-
єю, яка і є основним синдромом при всіх мікроелемен-
тозах в зв’язку з мембраноатакуючою дією різних хіміч-
них токсичних речовин [8]. У подальшому дизметабо-
лічна нефропатія при хронічній інтоксикації мікроеле-
ментами трансформується в інтерстиціальний нефрит, 
що врешті приводить до хронічної ниркової недостат-
ності [9].

Отже, виявлення патології нирок саме на ранніх доклі-
нічних етапах формування ниркової недостатності, а 
також визначення індивідуальної чутливості організму 
дітей до дії ксенобіотиків є важливим медико-соціаль-
ним завданням для своєчасної корекції порушень та 
гальмування подальшого розвитку інтерстиціального 
нефриту. Інформативними у цьому плані є, як свідчать 
літературні дані, рівень креатиніну у сечі, за значенням 
якого можна судити про стан гломерулярної фільтрації. 
При значній мембранодеструкції сполучної тканини 
нирок у сечі з’являється підвищений рівень продуктів 
неповного розпаду сульфатованих мукополісахаридів – 
глікозоаміноглікани [10, 11]. 

Поширеність недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини у дітей є значною, що потребує застосування 
специфічних діагностичних підходів та досліджень, в 
тому числі визначення рівня оксипроліну в сечі. 
Враховуючи те, що оксипролін складає третину аміно-
кислот колагену, вміст вільного оксипроліну в сечі можна 
вважати маркером деструкції основної речовини спо-
лучної тканини [12]. 

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 207 
дітей у віці від 1-го до 17 років, які з народження про-
живали у екологічно забруднених районах (ЕЗР) 
Львівській області, що склали три групи дітей:
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- І група – 52 дитини з Золочівського району, зокрема 
з с. Червоне, яке розташоване на відкосах Гологірського 
масиву на «автодорозі» Львів – Золочів – Тернопіль, 
ґрунти якого забруднені солями Мn, Сr, Ті, Zr, Ni, Ba та 
Сu [13]. Високий вміст цих елементів у поверхневому 
шарі ґрунтів цього регіону пов’язаний з сильно звітрі-
лими ґрунтами та з багатими на титан і цирконій мате-
ринськими породами. Високий вміст титану та цирко-
нію зафіксовано практично на всій території масиву 
Гологори та особливо біля с. Червоне [13] - (І - ЕЗР-
Золочів);

- ІІ група – 90 дітей з м. Миколаїв, повітря, вода та ґрун-
ти якого забруднені солями важких металів, в тому числі 
талієм та ртуттю, С02, S02, NOx, діоксинами, фуранами, 
леткими органічними сполуками. Високий вміст цих еле-
ментів у ґрунті та повітрі цього регіону пов’язаний з 
виробництвом цементу на ВАТ «Миколаївцемент» [14] – 
(ІІ - ЕЗР-Миколаїв);

- ІІІ група – 65 дітей з м. Новий Розділ, повітря, вода та 
ґрунти якого забруднені накопиченими обсягами фос-
фогіпсів на Роздільському ДГЗП «Сірка» – (ІІІ- ЕЗР- Новий 
Розділ).

Порівняння проводили з контрольною групою 
дітей того ж віку з умовно екологічно-чистого регіо-
ну (ЕЧР) м. Львів – (ЕЧР-Львів)  40 дітей, вибраних за 
методом випадкової вибірки [15], які склали групу 
загальнопопуляційного контролю для Львівської 
області – ІV група – ІV – ЕЧР - Львів [16]. Місто Львів 
вважали відносно екологічно чистим регіоном і 
брали як контрольну, беручи до уваги повідомлення 
О.Й. Бента про модулі техногенного навантаження 
території України [17].

Вміст креатиніну та глікозоаміногліканів у добовій сечі 
вивчали за методом Вельтіщева Ю.Е. та Ананенко А.А. 
[18]. Дослідження особливостей метаболізму сполучної 
тканини проводилось за уніфікованими біохімічними 
методиками визначення рівня оксипроліну в сечі 
(Юрьева Е.О.,  Длин В.В.) [19].

Сеча для дослідження збиралась протягом 24-х годин 
напередодні проведення аналізів. Згідно до вимог з біо-
етики про проведення лабораторних досліджень від 
батьків кожної дитини отримана письмова згода на 
дослідження біологічного матеріалу. 

Статистична обробка результатів дослідження прово-
дилась за загальноприйнятою методикою [20] із застосу-
ванням персонального комп’ютера в пакеті програм 
“Statistica” [21]. 

Отримані результати та їх обговорення. З метою 
верифікації наявності недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини у дітей всіх груп спостереження 
усім дітям методом якісної реакції (за ступенем помут-
ніння) було визначено рівень оксипроліну в сечі, як 
показника метаболізму колагену та порушення фібри-
логенезу [22]. 

Результати визначення екскреції оксипроліну  з добо-
вою сечею дітей із забрудненого району у порівнянні з 
даними дітей з умовно екологічно чистого району пред-
ставлені в табл. 1. 

Примітка: * - вірогідна різниця показника між даними дітей з 
ЕЗР та контрольної групи з ЕЧР; р < 0,01
**- вірогідна різниця показника між даними дітей із  ОП (+) та 
ОП (-); р1 < 0,01

На момент обстеження  у дітей основних груп наяв-
ність оксипроліну в сечі відмічалась у 62,50% дітей І 
групи, 78,75% дітей ІІ групи та 72,50% дітей ІІІ групи, 
тобто в 2/3 всіх обстежених дітей, що складає переваж-
ну більшість обстежених (табл. 1). Тоді як у дітей в групі 
контролю вихідні показники за цією реакцією істотно і 
достовірно відрізнялись від показників основних груп 
(позитивний результат відмічався лише у 22,50% дітей 
групи контролю). Отже, можна стверджувати, що у 
переважної більшості дітей з екологічно забруднених 
районів формується недиференційована дисплазія 
сполучної тканини, що можна пояснити пришвидше-
ним катаболізмом амінокислотного обміну та екскре-
цією продуктів розпаду колагену у дітей з ЕЗР внаслі-
док тривалого впливу на дитячий організм токсичних 
ксенобіотиків як в антенатальному періоді, так і про-
тягом життя.

Оскільки за даними літератури екологічно детермі-
нована дизметаболічна нефропатія з часом транс-
формується в інтерстиціальний нефрит, а парціальна 
ниркова недостатність – у тотальну [23], представля-
ло інтерес вивчення рівнів креатиніну та глікозоамі-
ногліканів (ГАГів) у сечі, як маркерів склерозування 
тканини нирок, зокрема її гломерулярної частини в 
дітей, які зазнають не тільки токсичного впливу ксе-
нобіотиків, але й мають ознаки НДСТ для ранньої діаг-
ностики формування в них хронічного захворювання 
нирок [24]. 

За даними літератури відомі межі нормального коли-
вання показників, що вивчались: креатинін – 0,5–2,0 г/л, 
глікозоаміноглікани – у дітей 6-8 р. – 10,0–185,3 Од. ЦПХ/
на 1 г креатиніну, у дітей 9-11 р. – 10,0–145,0 Од. ЦПХ/на 
1 г креатиніну, у дітей 12-15 р. – 10,0–116,75 Од. ЦПХ/на 1 
г креатиніну [25]. 

Результати визначення екскреції креатиніну та глікозо-
аміногліканів з добовою сечею дітей із забруднених 
районів у порівнянні з даними дітей з умовно екологічно 
чистого району представлені в табл. 2. 

Таблиця 1
Вміст оксипроліну у сечі дітей із екологічно забруднених та 
чистого регіонів Львівської області

Показники

Групи дітей:

І – ЕЗР –
Золочів, n = 80

ІІ – ЕЗР – 
Миколаїв, 

n = 80
ІІІ– ЕЗР – Новий 

Розділ, n = 80
ІV – ЕЧР - 

Львів, n = 40

Оксипролін (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-)
Діти, абс.     55 25 63 17 58 22 9 31
Діти, % 62,50*,** 37,50* 78,75*,** 21,25* 72,50*,** 27,50* 22,50** 77,50
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Примітка: *- вірогідна різниця показника між двома групами 
дітей з ЕЗР та ЕЧР; р < 0,01

Аналіз наведених даних показує, що в середньому 
рівень креатиніну в сечі у дітей з забруднених районів 
залишався в межах нормальних коливань (табл. 2), але 
аналіз за частотою вказує, що креатинін був знижений у 
80,0% обстежених дітей з Миколаїва, у 25,0% – із Золочіва 
та у 15,0% з Нового Роздолу, тобто практично в кожної 
дитини, що зазнає впливу продуктів виробництва цемен-
ту він був незначно вище референтних значень, в той 
час, як в двох інших районах таких дітей було тільки 
чверть від всіх обстежених. Аналіз екскреції ГАГів пока-
зує, що у дітей, що зазнають навантаження продуктами 
солей важких металів та титану вона була достовірно 
підвищена у більшості дітей (77,0%-100,0%) всіх вікових 
груп, що свідчить про початок процесу склерозування 
ниркової тканини у дітей з забруднених районів (табл. 2). 

В наймолодших дітей 6-8 років з забруднених районів 
екскреція ГАГів була підвищена у 67,0%, 77,0%,  65,0% 
обстежених (табл. 2), в той час, як у більш старших дітей 
9-12 років та 13-17 років, тобто тих, хто довше контакту-
вав з ксенобіотиками, вона була підвищена в 81,0%, 
82,0%, 78,0% та 100,0%, 86,0%, 92,0% дітей відповідно. Це 
свідчить про початок процесу склерозування ниркової 
тканини в 67,0%, 77,0%, 65,0% молодших дітей з ЕЗР, ймо-
вірно через те, що вони ще не так довго в силу віку кон-
тактували з ксенобіотиками. У той же час практично у 
всіх старших дітей, що зазнають хімічне та інгаляційне 
навантаження, тобто в тих, хто на 5-10 років довше кон-
тактували із ксенобіотиками, екскреція ГАГів з добовою 
сечею була достовірно вище від даних дітей з ЕЧР (табл. 
2). Така частота підвищеної екскреції ГАГів з сечею у дітей 
при контакті із забрудненим довкіллям вказує на вира-
жене токсичне ураження ксенобіотиками ниркової тка-
нини у більшості дітей із залученням у патологічний 

процес гломерулярного апарату, що знижує функціо-
нальні можливості біотрансформації ксенобіотиків в ІІІ 
фазі, фазі виведення, та веде до накопичення токсичних 
продуктів попередніх етапів детоксикації в організмі 
(табл. 2).

Результати визначення екскреції креатиніну та глікозо-
аміногліканів з добовою сечею дітей із забруднених 
районів в залежності від наявності в їх сечі оксипроліну, 
тобто в залежності від наявності в дітей порушення 
фібрилогенезу в порівнянні з даними дітей, які не мали 
ознак НДСТ представлені в табл. 3. 

Примітки: * - вірогідна різниця показника між даними дітей з 
ЕЗР та контрольної групи з ЕЧР; р < 0,01
**- вірогідна різниця показника між даними дітей із  ОП (+) та 
ОП (-); р1 < 0,01

Проведене дослідження переконливо свідчить про те, 
що у дітей з ОП (+) при впливі ксенобіотиків показники 
екскреції креатиніну та глікозаміногліканів змінюються в 
більшій мірі, що достовірно підтверджує, що за даними 
цих показників можна діагностувати особливості пере-
бігу еконефропатій у дітей з порушенням фібрилогенезу 
внаслідок токсичного впливу ксенобіотиків на сполучну 
тканину в забруднених регіонах. 

Обговорення. Отже, позитивні показники оксипролі-
ну «+» в сечі відмічались у 62,50%, 78,75% та 72,50% дітей 
з екологічно забруднених регіонів, що говорить про 
наявність у переважної більшості дітей з екологічно 
забруднених районів недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини з пришвидшеним катаболізмом спо-
лучної тканини та екскрецію продуктів її розпаду внаслі-
док тривалого контакту дітей з ксенобіотиками як в 

Таблиця 2
Вміст креатиніну та глікозоаміногліканів у сечі дітей із 
екологічно забруднених та чистого регіонів Львівської 
області, (М±m)

Таблиця 3
Вміст креатиніну, оксипроліну та глікозоаміногліканів у сечі 
дітей із екологічно забруднених та чистого регіонів Львівської 
області, (М±m)

Показники

Групи дітей:
І – ЕЗР –
Золочів,

n = 80

ІІ – ЕЗР – 
Миколаїв, 

n = 80

ІІІ– ЕЗР – 
Новий Розділ, 

n = 80
ІV – ЕЧР - 

Львів, n = 40

M ± m q M ± m q M ± m q M ± m q

Креатинін, г/л 1,45±
0,18 0,25* 0,80 ± 0,05 0,80* 0,29 ± 

0,16 0,15* 1,25 ± 
0,75 0,03

ГАГи, Од. ЦПХ/
на 1 г креа-
тиніну, 
діти 6-8 р.

221,67± 
10,54* 0,67* 204,11± 

20,55* 0,77* 223,17± 
11,64* 0,65* 114 ± 

68,5 0,00

ГАГи, Од. ЦПХ/
на 1 г креа-
тиніну, 
діти 9-12 р.

260,9± 
20,08* 0,81* 218,3± 

24,29* 0,82* 254,5± 
23,15* 0,78* 101 ± 

54,5 0,02

ГАГи, Од. ЦПХ/
на 1 г креа-
тиніну, 
діти 13-17 р.

229,25± 
18,40* 1,00* 201,23 ± 

27,93* 0,86* 223,45± 
19,20* 0,92* 82 ± 

36,75 0,02
 Групи дітей:

Показники:

Креатинін, г/л
ГАГи, Од. ЦПХ/

на 1 г креа-
тиніну, 

діти 6 - 8 р.

ГАГи, Од. ЦПХ/на 
1 г креатиніну, 

діти 9 -12 р.

ГАГи, Од. ЦПХ/на 
1 г креатиніну, 

діти 13-17 р.

M ± m q M ± m q M ± m q M ± m q
І – ЕЗР – 
Золочів,
n = 80

ОП(+),
n = 55

0,32± 
0,04**

0,21* 221,67± 
10,54*,**

0,67*,
**

260,9 ± 
20,08*,**

0,81*,** 229,25 ± 
18,40*,**

1,00*,**

ОП(-),
n = 25

1,45± 
0,18*

0,25* 111,14± 
43,54*

0,18* 102,32±
49,65*

0,18* 96,23± 
34,34*

0,78*

ІІ – ЕЗР – 
Миколаїв, 
n = 80

ОП(+),
n = 63

0,36± 
0,03**

0,180*,** 204,11± 
20,55*

0,77*,
**

218,3 ± 
24,29*,**

0,82*,
**

201,23 ± 
27,93*,**

0,86*,**

ОП(-),
n = 17

0,80 ± 
0,05*

0,80* 110,26± 
54,32*,**

0,04* 107,56± 
52,28

0,03* 92,32± 
34,32*

0,03*

ІІІ– ЕЗР – 
Н. Розділ, 
n = 80

ОП(+),
n = 58

0,18± 
0,09*,**

0,08*,** 223,17± 
11,64*,**

0,65*,
**

254,5± 
23,15*,**

0,78*,
**

223,45± 
19,20*,**

0,92*,**

ОП(-),
n = 22

0,29 ±  
0,16*

0,15* 118± 
6,58*

0,03* 103,45± 
12,49*

0,04* 94,74± 
23,16*

0,02*

ІV – ЕЧР - 
Львів, 
n = 40

ОП(+),
n = 9

0,96± 
0,38*

0,01* 114,12 ±  
68,5*

0,00* 101,40 ± 
54,5*

0,02* 82,17 ± 
36,75*

0,02*

ОП(-),
n = 31

1,25± 
0,75*

0,03* 98,23± 
47,65

0,02* 94,86± 
47,26

0,00* 63,11± 
24,16*

0,01*
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антенатальному, так і в постнатальному періодах життя 
внаслідок екологічного неблагополуччя.

У 25,0%, 80,0% та 15,0% дітей з екологічно забруднених 
районів рівень креатиніну в сечі був достовірно нижче 
референтних значень, що дозволяє стверджувати, що в 
більшості обстежених вже почався процес склерозуван-
ня гломерулярної частини нефрону, який призводить до 
формування ниркової недостатності при клінічній кар-
тині інтерстиціального нефриту.

Відмічалась підвищена екскреція глікозоаміногліканів 
у дітей з забруднених районів, причому чим старші були 
діти, тим у більшої кількості з них спостерігались ознаки 
склерозування паренхіми нирок. Така частота підвище-
ної екскреції ГАГів з сечею у дітей, які проживають на 
забрудненій території, вказує на виражене токсичне 
ушкодження ксенобіотиками ниркової тканини у біль-
шості дітей із залученням у патологічний процес гломе-
рулярного апарату та дозволяє спрогнозувати форму-
вання в цих дітей в майбутньому хронічного захворю-
вання нирок при клінічній картині інтерстиціального 
нефриту. Встановлений факт диктує необхідність прове-
дення індивідуальних схем метаболічної корекції дис-
плазії сполучної тканини та профілактики екологічно 
детермінованої нефропатії, яка виникає у дітей з пору-
шенням процесів фібрилогенезу, що проживають у 
забруднених районах. 

 Таким чином, виявлення екопатології саме на ранніх, 
доклінічних етапах формування патології різних органів, 
а також визначення індивідуальної чутливості та схиль-
ності організму дітей до дії ксенобіотиків є важливим 
медико-соціальним завданням. Знання маркерів гене-
тичної схильності та показників індивідуальної чутли-
вості організму до впливу ксенобіотиків у дітей з НДСТ 
дозволяють провести своєчасну корекцію порушень, що 
виникають при формуванні екологічно детермінованої 
патології та загальмувати її подальший розвиток. 

Рання діагностика ниркової патології у дітей з НДСТ 
необхідна для своєчасної корекції порушень та гальму-
вання подальшого розвитку інтерстиціального нефриту 
з тотальною нирковою недостатністю [26, 27]. 
Інформативними в цьому плані є, як свідчать літературні 
дані, рівень креатиніну в сечі, за значенням якого можна 
судити про стан гломерулярної фільтрації. При значній 
мембранодеструкції сполучної тканини нирок у сечі 
з’являється підвищений рівень продуктів неповного 
розпаду сульфатованих мукополісахаридів – глікозоамі-
ногліканів та позитивний рівень оксипроліну.

Висновки. 
1. У дітей з екологічно забруднених регіонів відмічається 

високий рівень екскреції оксипроліну і відмічався у 

переважної більшості дітей основних груп, що свідчить про 

пришвидшений катаболізм колагенового обміну на фоні 

екологічного забруднення, яке сприяє хронізації та 

торпідності у лікуванні нефрологічної патології у дітей.

2. Аналіз рівню креатиніну в добовій сечі дітей з 

забрудненого солями важких металів та титану районів 

показав його зниження у 25,0%, 80,0%, 15,0% 

обстежених, що вказує на початок процесу склерозування 

гломерулярної частини нефрону у цих дітей. 

3. У дітей, які зазнають антропогенного навантаження 

продуктами виробництва цементу та солями важких 

металів екскреція глікозоаміногліканів була підвищеною у 

67,0%, 77,0%, 65,0% дітей 6-8 років, у 81,0%, 82,0%, 

78,0% дітей 9-12 років та у 100,0%, 86,0%, 92,0% дітей 

13-17 років, що вказує на виражене токсичне ураження 

ксенобіотиками ниркової тканини із залученням у 

патологічний процес гломерулярного апарату, яке знижує 

функціональні можливості біотрансформації ксенобіотиків 

в ІІІ фазі, фазі виведення, та веде до накопичення 

токсичних продуктів попередніх етапів детоксикації в 

організмі. 

4. У дітей, що проживають в екологічно забруднених 

районах та в яких спостерігається екскреція оксипроліну з 

сечею, показники екскреції креатиніну та 

глікозаміногліканів змінюються в більшій мірі, що 

достовірно підтверджує можливість діагностики 

особливостей перебігу еконефропатій у дітей з 

порушенням фібрилогенезу внаслідок токсичного впливу 

ксенобіотиків на сполучну тканину, зокрема нирок. 
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