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connective tissue dysplasia, the possibilities of therapeutic correction
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The aim of the research was to study the effect of metabolic therapy on the intensity of collagen catabolism as
well as urinary albumin excretion in children with pyelonephritis (PN) depending on the manifestations of
undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD).
Materials and methods. There were examined 160 children with acute PN and chronic PN during the stage
of exacerbation at the age of 3-15 years (the average age was 8.6±1.4 years): Group I included 80 children
with manifestations of UCTD; Group II included 80 children without manifestations of UCTD. All the children
were randomized by the presence of dysplasia and the method of treatment. To increase the effectiveness of
basic therapy (BT), it was supplemented with a multivitamin preparation and a systemic multienzyme. The control
group included 20 apparently healthy children of the same age.
Collagen metabolism disturbances were determined by serum level of free hydroxyproline (HOP), while urinary
HOP excretion was determined using the Neuman and Logan method modified by Perova NV, (1966) [12]. In
healthy children, serum HOP level is 43.5 -73.3 mcmol/l and urinary HOP level is 422-610 mcmol/day. To
determine urinary albumin concentration, the diagnostic strips MicroalbuPHAN were used.
Results. Among children of both groups, a pronounced therapeutic effect reflected by the reduction in serum
as well as urinary HOP levels was observed in children with PN who underwent BT supplemented with the
vitamin and systemic enzyme (p<0.001). The same tendency towards a reduction in HOP level was observed
among children who received BT and the multivitamin preparation (р<0.001). The combination of BT and the
multienzyme preparation was found to be ineffective as both serum and urinary HOP levels did not change. In
patients of Group II, the level of microalbuminuria (MAU) after BT was 2.1 times lower than that in patients of
Group I (р<0.001); in case of the combination of BT and the multivitamin preparation, it was 1.6 times lower
(р<0.01); in case of the combination of BT and systemic multienzyme, it was 1.8 times lower (p<0.01); in case of
the combination of BT and the multivitamin preparation as well as systemic multienzyme, the level of MAU was
1.9 times lower (р<0.01), respectively. In children with the signs of UCTD, the levels of urinary microalbumins
reduced without reaching normal values. In children without the signs of UCTD, the level of MAU was
normalized.
Conclusions. Thus, the proposed therapeutic complex has a multi-faceted mechanism of action as well as
affects the indicators of connective tissue metabolism and the inflammatory process. The latter is observed in
patients with increased renal tubular permeability to albumin.
Keywords: pyelonephritis, connective tissue dysplasia, hydroxyproline, microalbuminuria, therapy.
Показники деструкції сполучнотканинного матриксу у дітей, хворих на пієлонефрит у поєднанні
з дисплазією сполучної тканини, можливості терапевтичної корекції.
Мельничук Л.В.
Обласна дитяча клінічна лікарня, Івано-Франківськ, Україна

Мета дослідження: вивчити ефективність метаболічної терапії у дітей, хворих на пієлонефрит (ПН),
залежно від проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ) на інтенсивність катаболізму
колагену та екскреції альбуміну з сечею.
Матеріали та методи. Обстежено 160 дітей у віці від 3 до 15 років, (середній вік 8,6±1,4 років), хворих
на гострий та загострення хронічного ПН, із них: по 80 осіб – з ознаками НДСТ (І група) та без проявів
останньої (ІІ група). Усі діти рондомізовані за наявністю НДСТ та за способом лікування. З метою підви31
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щення ефективності базової терапії (БТ) її доповнювали комплексним вітамінним препаратом та поліензимом системної дії. Контрольну групу склали 20 практично здорових дітей аналогічного із хворими віку.
Порушення метаболізму колагену визначали за вмістом вільного оксипроліну (ОП) в сироватці крові та
екскрецію загального оксипроліну (ОП) в добовій сечі.
Результати дослідження. Виражений лікувальний ефект у дітей І і ІІгруп, щодо зниження вмісту ОП в
крові та в сечі спостерігався у дітей, хворих на ПН, в яких базову терапію (БТ) поєднували із вітаміном та
ензимом системної дії (р<0,001). Таку ж тенденцію зниження вмісту ОП мали і діти, які отримували БТ і вітамінний комплекс (р<0,001). Малоефективним виявилося поєднання БТ з поліензимом, так як вміст ОП в
крові і в сечі не змінився. Рівень мікроальбумінурії (МАУ) після БТ у пацієнтів ІІ групи у 2,1 рази (р<0,001) є
меншим, ніж у пацієнтів І групи; при поєднанні БТ і полівітаміну – у 1,6 рази (р<0,01); у поєднанні БТ і поліензиму системної дії – у 1,8 рази (р<0,01); поєднання БТ із полівітамінним препаратом і поліензимом системної дії – у 1,9 рази (р<0,01) відповідно. У дітей усіх підгруп з ознаками НДСТ вміст мікроальбумінів в сечі
знизився, не досягнувши нормальних величин. При відсутності ознак НДСТ у дітей усіх підгруп рівень МАУ
нормалізувався.
Висновки. Таким чином, запропонований лікувальний комплекс володіє багатовекторним механізмом дії,
впливає на показники метаболізму сполучної тканини та на запальний процес. Останній проявляється у
обстежених пацієнтів підвищеною проникливістю ниркових канальців для альбумінів крові.
Ключові слова: пієлонефрит, дисплазія сполучної тканини, оксипролін, мікроальбумінурія, терапія.
Показатели деструкции соединительнотканного матрикса у детей с пиелонефритом в сочетании с
дисплазиєй соединительной ткани, возможности терапевтической коррекции
Мельничук Л.В.
Областная детская клиническая больница, Ивано-Франковск, Украина

Цель исследования: изучить эффективность метаболической терапии у детей с пиєлонефритом (ПН) на
интенсивность катаболизма коллагена и экскрецию альбумина с мочой в зависимости от наличия признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ).
Материалы и методы. Обследовано 160 детей в возрасте от 3 до 15 лет (средний возраст 8,6±1,4
года) с острым и обострением хронического пиелонефрита (ПН), из них: по 80 человек с признаками
НДСТ (І группа) и при отсутствии последних (ІІ группа). Все дети рандомизированы и за способом лечения.
С целью повышения терапевтической эффективной базисной терапии (БТ) лечебный комплекс дополняли
комплексным витаминным препаратом и полиэнзимом системного действия. Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей того же возраста. Нарушение метаболизма коллагена определяли по
содержанию свободного оксипролина (ОП) в сыворотке крови и выведение общего ОП в суточной моче.
Результаты исследования. Выраженный эффект лечения у детей І и ІІ групп, в отношении снижения
уровня ОП в крови и моче наблюдался у детей с ПН, у которых БТ сочеталась с витаминным препаратом
и полиэнзимом системного действия (р<0,001). Такая тенденция снижения содержания ОП наблюдалась у
детей, которые получали БТ и витаминный комплекс (р<0,001). Сочетание БТ и полиэнзимного препарата
было малоэффективным, поскольку содержание ОП в сыворотке крови и в моче не изменилось. Уровень
микроальбуминурии (МАУ) после БТ у пациентов І группы в 2,1 раза (р <0,001) ниже, чем у детей ІІ группы;
при сочетании БТ и поливитамина – в 1,6 раза (р<0,01) и у детей, у которых сочеталась БТ и полиензимом
системного действия – в 1,8 раза (р<0,01), а при сочетании БТ с поливитвминным и полиензимом системного действия – в 1,9 раза (р <0,01) соответственно. Во всех подгрупах детей с признаками НДСТ после
лечения содержание МАУ в моче уменшилось, но не достигло нормальних показателей. При отсутствии
признаков НДСТ у детей всех подгруп уровень МАУ нормализовался.
Выводы. Таким образом, предложенному комплексу лечения свойственный разнонаправленный механизм действия, влияние на показатели метаболизма соединительний ткани и воспалительный процесс.
Последний проявляется повышенной проницаемостью почечных канальцев для альбуминов крови.
Ключевые слова: пиелонефрит, дисплазия соединительной ткани, оксипролин, микроальбуминурия,
терапия.
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Частими захворюваннями органів сечової системи є
мікробно-запальні ураження нирок і сечовивідних шляхів.
Запальні захворювання органів сечової системи складають
77-89% всіх випадків госпіталізації дітей до нефрологічних
стаціонарів. За первинним зверненням частота пієлонефриту (ПН) складає 5 на 1000 дитячого населення, а у разі
верифікації діагнозу в спеціалізованих відділеннях кількість захворювань зростає від 7,5 до 27,5 на 1000 дитячого
населення [1, 2].
При ПН в запальний процес втягується не лише епітелій
канальців і чашково-лоханкова система, але і нирковий
інтерстицій, що містить різноманітні компоненти сполучної
тканини, зокрема колаген. При запальному процесі з розпадом колагену деякі метаболіти вивільняються в кровотік
і екскретуються з сечею. Колаген містить 13% оксипроліну
(ОП), який утворюється внаслідок вітамін С- залежного гідроксилювання з проліну та сприяє утворенню водневих
зв'язків для стабілізації колагенових фібрил [4, 5].
Важливою складовою органних дисфункцій при дисплазії
сполучної тканини є порушення синтезу та розпаду колагену, про стан яких на практиці зазвичай судять по рівню ОП
та гідроксипроліну в біологічних рідинах. Оксипролін −
одна з основних амінокислот колагену і є її маркером, що
відображає його катаболізм. Найчастіше дезорганізація
колагену зумовлена порушенням міжмолекулярних
зв'язків. У дітей в період виражених проявів диспластикозалежної патології внутрішніх органів встановлено значне
підвищення рівня ОП в сироватці крові і в сечі [3, 6].
Мікробно-запальний процес в нирках з часом може призвести до порушення основних ниркових функцій. Вагомою
передумовою для такого прогресування структурно-функціональних змін може стати фонова недиференційована
дисплазія сполучної тканини (НДСТ), яка детермінує певні
особливості перебігу патологічного процесу із залученням
сполучної тканини, наростанням ступеня метаболічних
порушень [7, 8, 10].
Про ступінь ушкодження клубочкового апарату нирок
свідчить екскреція альбуміну. Основними характеристиками клубочкового фільтру є зарядо- та розміроселективність, які у нормі визначають проникність базальної мембрани клубочків [9, 11]. У крові циркулюють негативно
заряджені молекули альбуміну. При наближенні до базальної мембрани клубочків вони відштовхуються від неї, не
потрапляючи в її пори. При збереженій зарядоселективності базальної мембрани екскреція альбуміну з сечею не
перевищує 30 мг/добу. Маркером порушення структури та
функції базальної мембрани клубочків є ступінь екскреції
білка з сечею. Поширеність мікроальбумінурії (МАУ) у
загальній популяції коливається від 5 до 15%. МАУ на
даний момент діагностують при рівні екскреції альбуміну з
сечею від 30 до 300 мг/добу [14, 15].
Зважаючи на актуальність даної проблеми, необхідною є
корекція катаболізму колагену, як маркера деструкції сполучної тканини препаратом з колагеноутворюючим меха-

нізмом дії [13]. Позитивним може стати збалансування
зарядоселективністі базальної мембрани клубочків, яка
змінилася внаслідок запальної реакції.
Мета роботи: вивчити ефективність метаболічної терапії
у дітей, хворих на пієлонефрит, залежно від проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини на інтенсивність катаболізму колагену та екскреції альбуміну з сечею.
Матеріали та методи. Обстежені пацієнти розділені за
наявністю НДСТ та способом лікування. Для дослідження
обрано 160 дітей у віці від 3 до 15 років, середній вік
(8,6±1,4) років, хворих на гострий та загострення хронічного ПН, по 80 осіб з ознаками НДСТ (І група) і без проявів
останньої (ІІ група). Верифікація діагнозу пієлонефриту та
базова терапія (БТ) проводились згідно Наказу МОЗ України
№627 від 03.11.2008 р. «Протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом».
БТ поєднувала протимікробні препарати, антибіотики
широкого спектру дії, уросептики, детоксикацію.
Контрольну групу склали 20 практично здорових дітей того
ж віку. Наявність НДСТ визначали за схемою скринінгдіагностики Т. Мілковської-Дмітрієвої і А. Каркашева, доповненої Т.І. Кадуріною та В.Н. Горбуновою [2].
БТ отримувало 40 дітей: Іа – n=19, ІІа – n=21. Поєднання БТ
з полівітамінним препаратом отримували 39 дітей: Іб –
n=20, ІІб – n=19. Поєднання БТ з поліензимним препаратом
системної дії отримувала 41 дитина: Ів (n=21), ІІв (n=20). БТ у
поєднані з полівітамінним та поліензимним системної дії
препаратами отримували 40 дітей: по 20 осіб в Іг і ІІг підгрупах. Полівітамінний препарат виробник СП „Сперко
Україна”, м. Вінниця, реєстраційне посвідчення №
Р.07.02/05027, препарат призначали по одній капсулі два
рази в день після їжі протягом 14 днів перебування у стаціонарі і ще 14 днів амбулаторно. До складу полівітамінного
препарату входить кобамамід, кокарбоксилаза, піридоксал5-фосфат, карнітину хлорид, лізину гідрохлорид.
Поліферментний препарат системної дії, до складу якого
входить панкреатин, папаїн, бромелаїн, ліпаза, амілаза,
трипсин, хімотрипсин, рутин (виробник Мукос Фарма Гмбх,
Німеччина реєстраційне посвідчення UA/2842/01/01, Наказ
№ 106 від 14.03.05 р.) в добовій дозі 1 таблетка на 6 кг маси
тіла в три прийоми за 30 хв. до прийому їжі, запиваючи
великою кількістю води протягом 14 днів перебування у
стаціонарі і ще 1,5 міс. амбулаторно. Контроль параметрів,
що оцінювали, здійснювався через 14 днів.
Порушення метаболізму колагену визначали за вмістом
вільного ОП у сироватці крові та екскрецію загального ОП
в добовій сечі за методикою Neuman Logan в модифікації
Н.В. Перової, (1966) [13]. У здорових вміст ОП у сироватці
крові становить (43,5-73,3) мкмоль/л, у сечі – (422-610)
мкмоль/добу. У пацієнтів контрольної групи ОП у сироватці
крові становить (46,45±0,69) мкмоль/л, у сечі – (429±4,45)
мкмоль/добу.
Для визначення вмісту альбуміну в сечі застосовували
діагностичні смужки МікроальбуФАН [12]. Для встановлен-
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ня наявності мікроальбумінурії (МАУ) до уваги брали співвідношення альбуміну і креатиніну в сечі: альбумін/креатинін (мг/мл)=альбумін(г/л)Х1000/креатинін (ммоль/л)
=альбумін(мг/л)/креатинін (ммоль/л). Альбумін в сечі здорової дитини присутній в концентрації меншій 3,4 мг альбуміну/ммоль креатиніну. На МАУ вказує співвідношення
(3,4-33,9) мг/ммоль, вище значення співвідношення вказує
на протеїнурію [20].
Для об’єктивної оцінки ступеня достовірності результатів
дослідження застосовували варіаційно-статистичний
метод аналізу отриманих результатів на персональному
комп’ютері Рentium II із використанням пакету статистичних програм “Statistica 8.0” і пакету статистичних функцій
«Microsoft Excel». Параметричні дані подавали як M±m.
Оцінку динаміки всередині груп здійснювали за допомогою
парного t-критерію (Ст’юдента). При проведенні статистичної обробки обчислювали середню арифметичну величину
(М), середнє квадратичне відхилення (δ), середню похибку
середньої арифметичної величини (т), вірогідність різниць
результатів дослідження (р). Для оцінки терапевтичної
ефективності лікування і прогностичної цінності результатів встановлювали також динаміку відношення шансів
[Odds ratio, (OR), 95% довірчий інтервал CI, p]. Отримані
показники наводили в одиницях СІ.
Результати досліджень та їх обговорення. Вміст вільного ОП у сироватці крові дітей контрольної групи був суттєво вищим, ніж у дітей, хворих на ПН з фоновою НДСТ
(р<0,001), (табл.1) та суттєво не відрізнялись його показники між клінічними підгрупами. БТ у цих дітей не вплинула на
метаболізм ОП і тому його вміст у сироватці крові залишається підвищеним (р<0,05).
У пацієнтів, хворих на ПН Іб підгрупи, отримано вищий
лікувальний ефект, так як вміст ОП у сироватці крові суттєво знизився після лікування (р<0,001), не досягнувши рівня
показника контрольної групи (р<0,01).
Приєднання до БТ поліферментного препарату системної
дії у дітей Ів підгрупи не призвело до суттєвого зниження
ОП у сироватці крові (р>0,05). Відповідно, вміст ОП у сироватці крові після лікування залишається вищим, ніж у дітй
контрольної групи (р<0,001) і Іб підгрупи (р<0,001) та не
відрізняється від результату Іа підгрупи.
У пацієнтів Іг підгрупи вміст ОП у сироватці крові після
лікування знизився (р<0,001) не досягнувши рівня контрольної групи (р<0,05), однак є вищим у порівнянні з Іа
(р<0,001), Іб (р<0,001) підгрупами.
Аналогічна динаміка вмісту ОП в сечі спостерігалась у
дітей клінічних підгруп з проявами сполучнотканинної дисплазії. Вміст ОП в сечі у дітей усіх клінічних підгруп був
істотно вищим (р<0,001), ніж у дітей контрольної групи.
Базова терапія (Іа підгрупа) не вплинула на екскрецію ОП з
сечею (р>0,05) і, відповідно, його вміст в сечі був значно
підвищеним у порівнянні з дітьми контрольної групи
(р<0,01). Екскреція ОП з сечею зменшилась у дітей, в котрих
БТ поєднувалась з полівітамінним препаратом (р<0,001),
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однак не досягнувши нормальних величин (р<0,01).
Приєднання до БТ поліферментного препарату (Ів підгрупа)
не вплинуло на рівень екскреції ОП з сечею (р>0,05) і тому
вміст останнього залишався підвищеним (р<0,01) у порівнянні з контрольною групою.
У дітей, хворих на ПН Іг підгрупи, лікування призвело до
зниження вмісту ОП в сечі (р<0,001), але не досягнувши
нормальних його величин (р<0,05). Отже, аналізуючи динаміку екскреції ОП з сечею, найвищий ефект після лікування
досягнуто у дітей Іг підгрупи (Іа-Іг, р<0,001; Ів-Іг, р<0,001),
менший – у дітей Іб підгрупи (р<0,05).
У дітей, хворих на ПН без проявів сполучнотканинної дисплазії (ІІ групи), вміст ОП у сироватці крові і в сечі був істотно меншим, ніж у дітей з проявами НДСТ (р<0,001), однак
вищим, ніж у дітей контрольної групи (р<0,001), (табл. 2).
Застосування запропонованих схем лікування мало аналогічну спрямованість, як у дітей з проявами НДСТ: нормалізація вмісту ОП у сироватці крові і сечі спостерігалась у ІІб
(р<0,001) і ІІг (р<0,001) підгрупах. Відповідно, вміст ОП у
сироватці крові і сечі у дітей ІІб, ІІг підгруп був меншим, ніж
у ІІа (р<0,001) і ІІб (р<0,001) підгрупах.
Шанс розвитку негативних наслідків за показником ОП
крові у пацієнтів з ПН та НДСТ до лікування зростав на 1,06
ОR, а після комбінованого лікування із включенням полівітамінного препарату зменшився до 0,43 ОR. У пацієнтів підгрупи Ів шанс розвитку негативних наслідків за показником
ОП крові складав 1,11 ОR, а після використання поліензиму
системної дії препарату зменшився до 0,95 ОR. У пацієнтів,
які отримували поєднання полівітамінного та поліезимного
препаратів шанс розвитку негативних наслідків за показником ОП крові зменшився до 0,34 ОR.
У пацієнтів з ПН без НДСТ, які приймали полівітамінний
препарат, шанс розвитку негативних наслідків за показником ОП крові після лікування зменшився від 0,95 ОR до 0,11
ОR. Використання поліензимного препарату у пацієнтів
підгрупи ІІв зумовило зменшення шансу негативних наслідків за показником ОП крові після лікування від 0,95 ОR до
0,62 ОR. Шанс розвитку негативних наслідків за показником
ОП крові у пацієнтів без НДСТ, що отримували поєднання
БТ із полівітамінним та поліезимним препаратами після
лікування зменшився до 0,07 ОR.
Отже, найменший шанс розвитку негативних наслідків
після лікування за показником ОП крові спостерігався у
пацієнтів з ПН без проявів НДСТ, які отримували комплексну терапію з використанням полівітамінного та поліферментного препаратів та їх поєднання.
У дітей, хворих на ПН з фоновою сполучнотканинною
дисплазією, рівень МАУ був істотно вищим (р<0,001) у
порівнянні з контрольною групою (рис.1). Динаміка МАУ у
дітей при всіх схемах терапії має аналогічну динаміку, як і
вміст ОП в крові та при екскреції з сечею. Зменшення МАУ
спостерігалось у всіх клінічних підгрупах Іа (р<0,05), Іб
(р<0,01), ІІв (р<0,01) і Іг (р<0,001) не досягнувши нормальних величин (р<0,001).

ПЕДІАТРІЯ
При відсутності проявів НДСТ в усіх клінічних підгрупах
спостерігалось зниження МАУ: ІІа, ІІб − р<0,05, ІІв і ІІг −
р<0,001, однак не досягнувши нормальних величин
(р<0,001), (рис. 2).
Порівняння рівня МАУ у дітей, хворих на ПН, І і ІІ груп після
лікування констатуємо, що виділення протеїнів з сечею у
пацієнтів ІІ групи при БТ було меншим у 2,1 раза (р<0,001),
ніж у І групи; у пацієнтів Іб підгрупи – у 1,6 раза (р<0,01); Ів
підгрупи – у 1,8 раза (р<0,01); Іг підгрупи – у 1,9 раза (р<0,01),
відповідно. У дітей з ознаками НДСТ в усіх підгруп після лікування рівень МАУ в сечі не досягнув рівня здорових (р<0,001).
У дітей всіх підгруп без ознак НДСТ вміст МАУ зменшився
(р<0,05), досягнувши нормальних величин у ІІв, ІІг підгрупах.
Висновки. Перебіг ПН на фоні НДСТ характеризується
вираженою деструкцією сполучної тканини, підтвердженням якої є підвищення вмісту ОП у сироватці крові та сечі.
Оцінюючи терапевтичну ефективність запропонованих схем
щодо динаміки ОП в сироватці крові та сечі у дітей, хворих на
гострий та загострення хронічного ПН з ознаками НДСТ,
можна стверджувати, що максимальне зниження вмісту ОП в

сироватці крові та сечі спостерігалось при поєднанні БТ із
полівітаміном та полівітаміну і поліензиму системної дії.
Розвиток ПН на тлі НДСТ призводить до поширення патологічного процесу на ниркову паренхіму, проявом чого є
підвищення МАУ.
Таким чином, перебіг ПН при фоновій НДСТ призводить
до глибокої структурної дезорганізації сполучної тканини,
що проявляється підвищеним вмістом ОП в крові та сечі.
Поза тим відбувається втягнення в патологічний процес
ниркової паренхіми, що призводить до порушення клубочкової фільтрації. Приєднання до БТ полівітамінного препарату призводить до зменшення інтенсивності деструктивних процесів в нирковому інтерстиції, що проявляється
зменшенням екскреції оксипроліну в обох групах дітей.
Включення у терапевтичний комплекс піліензимного
препарату системної дії, індукує пригнічення запалення в
нирках, оптимізує ниркові функції та зниження рівня МАУ.
Оптимального ефекту вдалося досягнути при поєднаному
застосування БТ з полівітамінним та поліферментним препаратом завдяки сумації їх біологічних ефектів.

Таблиця 1
Динаміка вмісту оксипроліну в крові та сечі у дітей, хворих на пієлонефрит з ознаками недиференційованої дисплазії
сполучної тканини, під впливом лікування
Схеми лікування

Іа (n=19)

Контрольна група
(n=20)

Показник
ОП крові, мкмоль/л
3

ОП сечі, мкмоль/д

1

2

4

5

6

ОП крові,
мкмоль/л

ОП сечі,
мкмоль/д

До лікування Після лікування

До лікування Після лікування

46,45±0,69

429,95±4,55

105,01±0,65*

103,16±1,19•

702,89±2,99*

670,84±19,63•

Іб (n=20)

46,45±0,69

429,95±4,55

105,02±0,65*

66,05±6,01''' •• ♦♦^^

698,55±2,12*

522,24±27,25'''••♦♦^^

Ів (n=21)

46,45±0,69

429,95±4,55

105,04±0,59*

102,11±1,48•^

698,57±2,02*

673,51±13,65• ^

Іг(n=20)

46,45±0,69

429,95±4,55

98,11±1,28*

57,05±4,49'''••• ♦♦^

709,25±2,44*

490,85±24,94'''•••♦♦^

Примітки:
достовірність різниці даних між показниками до та після лікування в усіх підгрупах: ''' р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи до та після лікування в усіх підгрупах лікування: *р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи до та після лікування в усіх підгрупах: • р<0,001;
•• р<0,01; •••р<0,05;
достовірність різниці даних між показниками підгрупи Іа та показниками в підгрупах Іб,Ів,Іг: ♦♦р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками підгрупи Іб-Ів:^^ р<0,05; Ів-Іг; Іб-Іг: ^ р<0,001.

Таблиця 2
Динаміка вмісту оксипроліну в крові та сечі у дітей, хворих на пієлонефрит без ознак недиференційованої дисплазії
сполучної тканини, під впливом лікування
Схеми лікування

Контрольна група
(n=20)

Показник
ОП крові, мкмоль/л

ОП сечі, мкмоль/д

1

2

3

4

5

6

ОП крові,
мкмоль/л

ОП сечі,
мкмоль/д

До лікування

Після лікування

До лікування

Після лікування

ІІа (n=21)

46,45±0,69

429,95±4,55

66,09±3,57*

58,43±3,71•

503,91±15,74*

476,48±12,78•

ІІб(n=19)

46,45±0,69

429,95±4,55

66,79±3,04*

46,32±0,56'''♦♦

503,89±14,16*

427,42±4,43''' ♦♦

ІІв(n=20)

46,45±0,69

429,95±4,55

66,91±3,18*

58,25±3,24• ^

503,95±10,55*

474,25±13,16• ^

ІІг(n=20)

46,45±0,69

429,95±4,55

66,12±3,94*

46,21±0,75''' ♦♦ ^ 504,75±13,48*

426,31±3,84''' ♦♦^

Примітки:
достовірність різниці даних між показниками до та після лікування в усіх підгрупах: '''р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи до та після лікування в усіх групах лікування: *р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи до та після лікування в усіх групах: •р<0,001;;
достовірність різниці даних між показниками підгрупи ІІа та показниками в підгрупах ІІб,ІІв,ІІг: ♦♦р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками підгрупи ІІб-ІІв; ІІв-ІІг: ^ р<0,001 ІІб-ІІг: >0,05.
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7.
Рис. 1 Динаміка мікроальбумінурії у дітей, хворих на
пієлонефрит з наявними ознаками недиференційованої
дисплазії сполучної тканини, під впливом різних схем
лікування.

Примітка: достовірність різниці даних між показниками до та
після лікування в усіх підгрупах: 'р<0,05; ''р<0,01;''' р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи та в
усіх підгрупах до лікування: *р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи та в
усіх підгрупах після лікування: •р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками підгруп: Іа-Іб ♦р <0,05,
Іа-Ів, Іа-Іг ♦♦р<0,001.

8.

9.

10.

11.

12.

Рис. 2 Динаміка мікроальбумінурії у дітей, хворих на
пієлонефрит без ознак недиференційованої дисплазії
сполучної тканини, під впливом різних схем лікування.

Примітка: достовірність різниці даних між показниками до та
після лікування в усіх підгрупах: р<0,05; ''р<0,01;''' р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи та в
усіх підгрупах до лікування: * р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками контрольної групи та в
усіх підгрупах після лікування: •р<0,001;
достовірність різниці даних між показниками: ІІа-ІІв, ІІа-ІІг ♦♦р <0,05
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