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Lipid metabolism in children enter adolescence with undifferentiated connective tissue dysplasia
Pochinok T.V., Pavlenko A.V., Veselov T.V., Melnychuk V.V., Ponomarev G.V., Bryuzgina T.S.
Aim: To study the lipid metabolism with undifferentiated connective tissue dysplasia in children of puberty age.
Patients and Methods: There were studied the lipid metabolism by biochemical (total index of cholesterol (TC), 
triglyceride (TG), low density lipoprotein (LDL) very low density lipoproteins (VLDL), high density lipoprotein (HDL), 
atherogenic index (AI)) and gas chromatography (the spectrum of fatty acids (FA)) methods on 63 children enter 
adolescence (33 children with undifferentiated connective tissue dysplasia (UDCTD) and 30 children without (UDCTD).
Results: we established a reduction in the concentration of HDL cholesterol in children with UDCTD compared to those 
without dysplastic changes (DC), (1,19 ± 0,01 mmol / l and 1,59 ± 0,01 mmol / l, respectively, P <0 , 05), increasing the 
concentration of LDL and VLDL (3,12 ± 0,01 mmol / l and 0,99 ± 0,01 mmol / L with respect to 2,08 ± 0,02 mmol / l is 
the 0,39 ± 0,01 mmol / L, respectively, P <0.05) with an unchanged amount of total cholesterol, triglycerides and 
increasing the number of AI, decreasing the amount of saturated FA in children with UDCTD by palmitic acid (24,0 ± 0,5% 
and 27,9 ± 0,3 %, respectively, relative to benchmarks 40,0 ± 1,0%, P <0.05) and stearic acid (9,7 ± 0,5% that 12,6 ± 
0,04% respectively against benchmarks 15.1 ± 1,1%, P <0.05); children with UDCTD are observed a significant increasing 
in the amount of unsaturated FA (56,5 ± 1,4% and 49,3 ± 0,4%, respectively, P <0.05) and increasing the amount of 
polyunsaturated fatty acids by linoleic (27,7 ± 1,4% and 21,9 ± 0,3%, respectively, relative to the benchmarks 16,0,0 ± 
1,0%, P <0.05) and arachidonic acids (18 , 2 ± 1,3% and 13,4 ± 0,6%, respectively, relative to control (2,8 ± 0,3%, P 
<0.05) indicators.
Conclusions: The children of puberty age with UDCTD have been observed lipid metabolism in the form of lower 
concentrations of HDL and have increased the quantity of triglycerides, LDL and VLDL, AI serum venous blood than children 
without dysplastic changes. There is also a reduction in the amount of saturated fatty acids by palmitic and stearic, and 
increasing the concentration of polyunsaturated (linoleic and arachidonic) fatty acids. The level of hydroxyproline in the 
urine of children with dysplastic changes is inversely proportional to the concentration of HDL cholesterol, which allows to 
predict the lipid metabolism in the presence of 6 or more of the major phenotypic traits UDCTD and demonstrates the 
feasibility of a prophylactic and therapeutic purpose products that will improve the metabolism of connective tissue.
Keywords: children, undifferentiated connective tissue dysplasia, lipid metabolism, cholesterol, triglycerides, high-density 
lipoprotein, low-density lipoprotein, very low-density lipoproteins, fatty acid, hydroxyproline, glycosaminoglycans.
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Состояние липидного обмена у детей пубертатного возраста с недифференцированной дисплази-
ей соединительной ткани
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Цель: Изучение липидного обмена у детей с недифференцированной дисплазией соединительной ткани пубер-
татного возраста.
Пациенты и методы: у 63 детей пубертатного возраста (33 ребенка с недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани (НДСТ) и 30 детей без НДСТ) изучался липидный обмен биохимическими (показатели 
общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов очень низ-
кой плотности (ЛПОНП), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), индекса атерогенности (ИА)) и газохромато-
графическими (спектр жирних кислот (ЖК)) методами.
Результаты: установлено снижение концентрации ЛПВП у детей с НДСТ по сравнению с показателями у детей 
без диспластических изменений (ДИ), (1,19±0,01 ммоль/л и 1,59±0,01 ммоль/л соответственно, Р<0,05); 
повышение концентрации ЛПНП и ЛПОНП (3,12±0,01 ммоль/л и 0,99±0,01ммоль/л относительно 2,08±0,02 
ммоль/л и 0,39±0,01 ммоль/л соответственно, Р<0,05) при неизмененном количестве общего ХС; повышение 
количества ТГ и ИА; уменьшение суммы насыщенных ЖК у детей с НДСТ за счет пальмитиновой (24,0±0,5% и 
27,9±0,3% соответственно по отношению к контрольным показателям 40,0±1,0%, Р<0,05) и стеариновой 
(9,7±0,5% и 12,6±0,04% соответственно по отношению к контрольным показателям 15,1±1,1%, Р<0,05); у детей с 
НДСТ наблюдаетя достоверное повышение суммы ненасыщенных ЖК (56,5±1,4% и 49,3±0,4% соответственно, 
Р<0,05) и повышение суммы полиненасыщенных ЖК за счет линолевой (27,7±1,4% и 21,9±0,3% соответственно, 
относительно контрольных показателей 16,0,0±1,0%, Р<0,05) и арахидоновой (18,2±1,3% и 13,4±0,6% соответ-
ственно, относительно контрольных (2,8±0,3%, Р<0,05) показателей.
Заключение: у детей с НДСТ пубертатного возраста наблюдается нарушение липидного обмена в виде сниже-
ния концентрации ЛПВП и повышения уровня ТГ, ЛПНП и ЛПОНП, ИА в сыворотке венозной крови по сравнению 
с детьми без ДИ. Отмечается также снижение суммы насыщенных ЖК за счет пальмитиновой и стеариновой и 
повышение концентрации полиненасыщенных (линолевой и арахидоновой) ЖК. Уровень оксипролина в моче детей 
с ДИ обратно пропорционален концентрации ЛПВП, что позволяет прогнозировать нарушения липидного обмена 
при наличии 6 и более основных фенотипических признаков НДСТ и свидетельствует о целесообразности приме-
нения с профилактической и лечебной целью препаратов, улучшающих метаболизм соединительной ткани.
Ключевые слова: дети, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, липидный обмен, холесте-
рин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды очень низкой 
плотности, жирные кислоты, оксипролин, глюкозоаминогликаны.
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За даними Комітету Верховної Ради України з питань охо-

рони здоров’я за останні 15 років щорічно Україна втрачає 

понад 700 тис. громадян, 1/3 з яких становлять люди пра-

цездатного і репродуктивного віку (смертність населення в 

Україні становить 15,2 на 1000 населення). Така демографіч-

на ситуація зумовлена високим рівнем захворюваності 

населення, в тому числі на серцево-судинні, онкологічні 

хвороби, цукровий діабет та інші [1].

Слід зазначити, що перераховані захворювання за остан-

ні десятиліття значно помолодшали. Так, результати бага-

тьох епідеміологічних досліджень впевнено довели високу 

розповсюдженість серцево-судинних хвороб в дитячій 

популяції, причому частота цієї патології продовжує неу-

хильно зростати. У 2,1 раза збільшилася частота захворю-

вань органів кровообігу серед дітей до 14 років, а смерт-

ність від ішемічної хвороби серця (ІХС) у осіб молодше 30 

років збільшилася на 15-20%, що дало підставу охарактери-

зувати ІХС як «найпоширенішу епідемію людства, що загро-

жує у найближчому майбутньому охопити усе населення 

Землі, якщо не вдасться розробити її профілактику шляхом 

вивчення передхвороби та початку захворювання»[2,3]. 

Крім того, дослідження останніх років свідчать про те, що 

у 17% дітей до 5 років є атеросклеротичні зміни в коронар-

них артеріях [4,5]. 

В останні десятиріччя в Україні та інших країнах світу спо-

стерігається тенденція до збільшення захворюваності на 

вроджені, генетично детерміновані хвороби сполучної тка-

нини (СТ) та зростання випадків недиференційованої дис-

плазії сполучної тканини (НДСТ) у дітей [6]. 

Відомо також, що серед причин тяжких наслідків серцево-

судинної патології, таких як аритмії, ішемічні мозкові інсуль-

ти та інфаркти міокарда серця певну роль відіграють пато-

логічна звивистість, гіпоплазія, стенози, та аневризми 

інтракраніальних, брахіоцефальних, коронарних артерій, 

що виникають на фоні диференційованих та недиференці-

йованих форм сполучнотканинної дисплазії [7,8,9]. 

Тромбози та тромбоемболії при варикозній хворобі деякі 

автори пов’язують з патологією судинної стінки та знижен-

ням її тромборезистентних властивостей [10, 11]. Деякі 

автори спостерігали судинні тромбози у дітей при синдро-

мі Марфана та Елерса - Данлоса [3]. На сьогодні недостат-

ньо вивчено предиктори формування атеросклеротичного 

процесу у дітей, зокрема у пацієнтів з НДСТ. 

Виникнення та розвиток атеросклеротичного процесу 

сучасна медицина розглядає як результат багатьох послі-

довних взаємодій між факторами, що пошкоджують судин-

ну стінку, та її захисними реакціями, які спостерігаються в 

умовах гіперліпідемії. Причому перший стан ніколи не 

буває без другого, тобто існує рівновага між двома проце-

сами – атеросклерозом та дисліпідеміями. Це два різних 

процеси, тісно пов’язані між собою.

Дослідженнями Т.І.Кадуріної та В.Н.Горбунової, 2009 [7] 

доведено, що порушення обміну речовин в організмі, які 

виникають при сполучнотканинних дисплазіях, є ризиком 

розвитку серцево-судинних захворювань. Враховуючи, що 

СТ розподілена по всьому організму, входить до складу всіх 

органів, вона бере участь у всіх видах метаболічних про-

цесів організму, у тому числі в ліпідному. Підтвердженням 

цього є розвиток ранніх та тяжких форм атеросклерозу та 

артеріальних тромбозів при хворобах, що обумовлені 

наявністю мутацій та поліморфних алелей в генах з колаге-

ноподібними (Gly-X-Y) повторами; спадкових захворюван-

нях, що обумовлені мутаціями в генах матриксних гліко-

протеїнів, металопротеїназ, неколагенових білків позаклі-

тинного матриксу та в генах-кандидатах мультифакторіаль-

ної патології серцево-судинної системи, що асоційовані зі 

спадковими дисплазіями СТ. 

За даними попередніх досліджень (Починок Т.В. та спі-

вавт., 2012) доведено, що у дітей з НДСТ 7-12 років виявля-

ється зниження концентрації ліпопротеїдів високої щіль-

ності (ЛПВЩ) в сироватці венозної крові у порівнянні з 

дітьми без диспластичних змін (ДЗ) (1,29±0,03ммоль/л 

проти 1,52±0,02ммоль/л, Р<0,05) та підвищення концентра-

ції ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїдів 

дуже низької щільності (ЛПДНЩ) (2,61±0,01ммоль/л та 

0,63±0,01ммоль/л проти 2,06±0,02ммоль/л та 

0,34±0,01ммоль/л відповідно, Р<0,05) на тлі відсутності різ-

ниці показників загального холестерину (ХС) і тригліцери-

дів (ТГ). Отримані дані свідчать про наявність у дітей з НДСТ 

умов для розвитку атеросклеротичного процесу. Проте 

досліджень стосовно подальшого розвитку порушень 

ліпідного обміну (ЛО) у віковому аспекті не проводилося. 

Тому метою даного дослідження було оцінити стан ЛО у 

дітей пубертатного віку з НДСТ.

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були 63 

дитини (28 дівчаток та 35 хлопчиків) віком 11-18 років, 

серед яких 33 дитини з НДСТ (13 дівчаток та 20 хлопчиків) 

склали основну групу дослідження, а 30 дітей (15 дівчаток 

та 15 хлопчиків) без ДСТ − контрольну групу. Дітей обсте-

жували на базі дитячої клінічної лікарні № 4 м. Києва у спо-

кійному періоді поза респіраторної та іншої патології, через 

1 місяць після перенесення гострого процесу. Всі діти від-

відували загальноосвітні школи. 

Для діагностики НДСТ (на етапі клінічного обстеження) 

застосовували клінічні критерії за Нью-Йоркською асоціа-

цією кардіологів (1992) та розроблену і запатентовану спе-

ціальну таблицю фенотипових ознак ДСТ (Т.В.Починок та 

співавт., 2006). При наявності 6 та більше фенотипових 

ознак ДСТ виставлявся діагноз НДСТ.

Матеріалом для лабораторного дослідження дітей була 

венозна кров, яку забирали вранці натщесерце. Метаболізм 

СТ у дітей вивчали за динамікою екскреції з сечею глікозо-

аміногліканів (ГАГ) [12] та продуктів розпаду колагену – 

оксипроліну [13].

Стан ЛО вивчали за рівнями в сироватці венозної крові 

загального ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ. Дослідження 

проводилися в біохімічній лабораторії Національного нау-

кового центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска 
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(завідуюча − к.м.н. Пономарьова Г.В.). Загальний ХС у сиро-

ватці венозної крові визначали за методом C.C.Allain et al., 

1974 [14]; рівень ТГ у сироватці венозної крові дітей визна-

чали за методом G. Bucolo & H.David, 1973 [15]; ЛПНЩ та 

ЛПДНЩ у сироватці венозної крові визначали за методом 

M. Burstein et al., 1980 [16]; ЛПВЩ визначали ферментатив-

ним методом за допомогою поєднаних реакцій T.H.Grove, 

1979 [17].

Вивчення жирнокислотного спектру (ЖКС) ліпідів сиро-

ватки крові у дітей з проявами НДСТ проводилося мето-

дом газової хроматографії в лабораторії Інституту про-

блем патології Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця під керівництвом к.т.н. Брюзгіної 

Т.С. У ЖКС ліпідів крові було ідентифіковано 9 найбільш 

інформативних жирних кислот (ЖК): міристинову (С 14:0), 

пентадеканову (С15:0), пальмітинову (С16:0), маргаринову 

(С 17:0), стеаринову (С18:0), олеїнову (С18:1), лінолеву 

(С18:2), ліноленову (С18:3), арахідонову (С20:4). Також 

визначали суму насичених − ∑нас, суму ненасичених − 

∑ненас та суму поліненасичених − ∑ПНЖК. Піки ЖК іденти-

фікували шляхом порівняння з часом утримання піків 

стандартних ЖК. Кількісну оцінку ЖК ліпідів проводили 

методом нормування площин піків метилових похідних 

ЖК та визначення їх складу у відсотках (%) від загальної 

кількості.

Цифровий матеріал оброблено методом варіаційної 

статистики. Різниці між порівнюваними величинами вва-

жали вірогідними при Р<0,05. Математична та статистич-

на обробка була проведена на комп’ютері IBM PC 486 за 

допомогою Microsoft Excel 97 та Statistica 5.0. При аналізі 

варіаційних рядів, відмінних за формою від нормального 

розподілу, використовували непараметричні критерії: х2 

та метод Фішера. Статистичні розрахунки проводили за 

спеціальною комп’ютерною програмою «MULTIFAC» 2/2 з 

використанням багатофакторного кореляційного та 

регресійного аналізу. В роботі наведені лише достовірні 

та корелятивні зв’язки.

Результати. Серед дітей з ознаками НДСТ найчастіше 

спостерігався MASS-фенотип − у 21(63,6%) дітей, Елерсо-

подібний тип ДСТ виявлено у 5 (15,15%) дітей, Марфано-

подібний тип ДСТ – у 7(21,2%). Більшість дітей відставала 

у фізичному розвитку за даними росту, обводу грудної 

клітки та маси тіла на два стигмальні відхилення від віко-

вої норми, у 30 (90,9%) дітей з НДСТ спостерігалася асте-

нічна будова тіла за даними росто-масового показника 

(РМП), який у цієї групи дітей був < 18,5. У решти 3 (9,1%) 

дітей з НДСТ РМП був у межах норми. У дітей без ознак 

НДСТ відставання у фізичному розвитку спостерігалося у 

3 (10%). У такого ж відсотка дітей без ознак НДСТ відміча-

лося ожиріння І ступеня.

В обстежених дітей з НДСТ прояви хронічної неспецифіч-

ної інтоксикації спостерігалися у вигляді скарг на підвище-

ну втомлюваність, емоційну лабільність, неспокійний сон, 

підвищену пітливість, головний біль у другій половині дня, 

артралгії, міалгії. Так, за нашими даними, симптомокомп-

лекс хронічної неспецифічної інтоксикації спостерігався у 

27 (81,82%) дітей з ознаками НДСТ та у 4 (13,3%) дітей без 

ДЗ. Виявлені також ознаки диспептичного синдрому у 

вигляді зниження апетиту, періодичної нудоти, розладів 

стільця (у 27 (81,81%) дітей з НДСТ та 5 (16,7%) без ДСТ). Слід 

відмітити, що, незважаючи на перелічені скарги, загальне 

самопочуття дітей залишалося задовільним. Більшість дітей 

були активними, добре вступали в контакт, відвідували 

навчальні заклади, спортивні секції та гуртки. 

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 

(87,88%) дітей з НДСТ та 7 (23,33%) дітей без ДЗ. На електро-

кардіограмі дітей без НДСТ відмічалися метаболічні зміни у 

серцевому м’язі, а у дітей з НДСТ, крім метаболічних змін, 

зареєстровано також порушення ритму у вигляді синусової 

брадіаритмії, провідності – неповні блокади ніжок пучка 

Гіса, інверсія інтервалу S-T. Артеріальний тиск був нижчим 

вікової межі норми у 29 (87,88%) дітей з ознаками НДСТ та 

6 (20%) дітей без ознак ДСТ. Знижений артеріальний тиск 

певною мірою може пояснювати приглушеність серцевих 

тонів, обумовлених, очевидно, загальною гіпотонією орга-

нізму та, зокрема, серцевого м’яза.

При пальпації живота збільшення розмірів печінки, яка в 

середньому виступала на 1 см з-під краю реберної дуги по 

L.mediaclavicularis dextra спостерігався у 30 (90,91%) дітей з 

ознаками НДСТ та 8 (26,67%) дітей без ознак ДЗ. Практично 

у всіх дітей реєструвалися симптоми Ортнера, Мерфі, Кера-

Гаусмана, Єгорова та інші. Ультразвукове (УЗ) дослідження 

органів черевної порожнини дітей з основної групи дозво-

лило виявити у 100% дискінезію жовчних шляхів (ДЖШ), 

яка у 27 (81,82%) дітей сполучалася з аномалією розвитку 

жовчного міхура. У дітей без ДЗ ДЖШ діагностована лише у 

9 (30,0%) випадках. УЗ-ознаки хронічного холецистохолан-

гіту були виявлені у 29 (87,88%) з 33 обстежених дітей з 

НДСТ. У 29 (87,88%) дітей з НДСТ, які скаржилися на болі в 

животі у зв’язку з прийом їжі, нудоту, зниження апетиту, 

яким було діагностовано хронічний холецистохолангіт, 

було проведено гастрофібродуоденоскопію з гістологіч-

ним дослідженням слизової оболонки шлунка та дихаль-

ним тестом на Нp. і діагностовано: ”Хронічний гастрит, Нp - 

позитивний ” у 23 дітей, тобто у 69,7% від 33 дітей з НДСТ та 

у 79,31% від дітей з НДСТ, що мали хронічний холецистохо-

лангіт. У дітей без ДЗ клінічних ознак хронічного гастриту 

не було. При пальпації кишечника у 29 (87,88%) дітей з 

НДСТ та 10 (33,33%) дітей без ДЗ відмічалися спазмованість 

та чутливість сигмовидної кишки. Ці ж діти мали скарги на 

порушений характер випорожнень. Виявлені зміни з боку 

кишечника обстежених дітей може бути пояснено пору-

шенням функціонального стану кишечника та явищами 

дисбіозу. У обстежених дітей у сироватці венозної крові 

вивчено рівень загального ХС, ТГ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ та ХС 

ЛПДНЩ. Отримані результати представлені в табл.1.
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Виходячи з представлених у табл.1 даних, у обстежених 

дітей з НДСТ відмічається нормальний рівень загального 

ХС у сироватці венозної крові у порівнянні з дітьми без ДСТ 

(4,31±0,12 ммоль/л та 4,26±0,01 ммоль/л відповідно, 

Р>0,05). 

Відомо, що ХС являє собою жироподібну субстанцію, 

виконує важливі біохімічні функції в організмі дитини. 

Організм використовує ХС для синтезу стероїдних та стате-

вих гормонів, утворення жовчі. Він входить до складу усіх 

клітинних мембран організму. 20-30% ХС потрапляє в орга-

нізм з їжею тваринного походження. ХС у складі жовчних 

кислот всмоктується та знову потрапляє у печінку (ентеро-

печінковий шлях обміну ХС). У складі клітинних мембран ХС 

знаходиться у вільному стані. Етерифікований ХС перева-

жає у складі кори наднирників, в плазмі, в атеросклеротич-

них бляшках. При оцінці вмісту рівня ХС в крові слід мати на 

увазі, що існують фізіологічні коливання його протягом 

доби у здорової дитини, що свідчить про відносно невели-

ке діагностичне значення визначення ХС [18]. 

Дослідження рівня ТГ у венозній крові у дітей з НДСТ у 

порівнянні з дітьми без ДЗ виявило вірогідні зміни 

(1,12±0,01мМоль/л та 0,81±0,01мМоль/л відповідно, 

Р<0,05). ТГ – це ефіри ЖК та спирту гліцерину, що входять 

до складу різних ліпопротеїдів (ЛП), які постійно підляга-

ють гідролізу під впливом ліпопротеїдліпази плазми 

крові. ТГ входять до складу практично всіх ЛП, але пере-

важно у хіломікрони (ХМ) та ЛПДНЩ. Ліпіди транспорту-

ються в крові у складі складних надмолекулярних комп-

лексів ЛП. ЛП являють собою водорозчинні ліпідобілкові 

глобулярні структури, до складу яких входять молекули 

білків, вільного ХС, ефірів ХС, та фосфоліпідів (ФЛ). Білки, 

що входять до складу ЛП, називають аполіпопротеїнами 

або апобілками. Полярні частини молекул апобілків, ФЛ 

та вільного ХС утворюють зовнішній, гідрофільний шар 

ЛП-часток, в той же час ефіри ХС та ТГ складають їх гідро-

фобне ядро [3]. Основними ЛП, в залежності від їх щіль-

ності, розмірів та складу ліпідів та апобілків, є: ЛПВЩ, 

ЛПНЩ, ЛПДНЩ, а також ЛП проміжної щільності (ЛППЩ), 

ХМ. ХМ – найбільш великі та легкі ЛП-частки. 

Гіперхіломікронемія не є біохімічним маркером атеро-

склерозу, тому дослідження концентрації ХМ в крові 

обстежених дітей не проводили [8]. 

Вивчення концентрації ЛПВЩ в венозній крові обстеже-

них дітей показало зниження її у пацієнтів з НДСТ у порів-

нянні з дітьми без ДЗ та показниками нормальних коливань 

(1,19±0,01 ммоль/л проти 1,59±0,01ммоль/л відповідно, 

Р<0,05). Отримані дані викликають осторогу, тому що ЛПВЩ 

є антиатерогенними частками, які здійснюють зворотній 

транспорт ХС з судинної стінки та макрофагів у печінку, 

звідки ХС виводиться з організму у складі жовчних кислот. 

Рівень ХС ЛПВЩ в плазмі крові має зворотну залежність з 

розвитком атеросклерозу: чим нижче вміст ХС ЛПВЩ, тим 

вище вірогідність розвитку атеросклерозу. Виходячи з 

представлених у табл.1 даних, у дітей з НДСТ у венозній 

крові показники ЛПНЩ та ЛПДНЩ були в межах нормаль-

них коливань. Разом з тим, при порівнянні зазначених 

показників в двох групах дітей відмічалося підвищення 

концентрації в крові ЛПНЩ та ЛПДНЩ (3,12±0,01ммоль/л та 

0,99±0,01ммоль/л проти 2,08±0,02ммоль/л та 

0,39±0,01ммоль/л відповідно, Р<0,05). Тобто показники 

ЛПНЩ та ЛПДНЩ мають тенденцію до зростання у дітей з 

НДСТ. Підвищений вміст у плазмі крові ЛПНЩ пов’язаний з 

розвитком коронарного, каротидного та периферичного 

атеросклерозу. Проте для того, щоб ЛПНЩ стали атероген-

ними, повинна виникнути їх модифікація. Причиною моди-

фікації частіше за все є процес перекисного окислення 

ЛПНЩ. Окислені ЛПНЩ змінюють свої властивості у двох 

напрямках: спочатку порушується їх взаємодія з рецепто-

рами печінки, потім вони стають активними хемоатрактан-

тами для моноцитів. Активовані моноцити крові проника-

ють в субендотеліальний простір судини, перетворюючись 

у макрофаги, які фагоцитують модифіковані ЛПНЩ та пере-

творюються у пінисті клітини, тобто клітини, переповнені 

ефірами ХС. Активовані макрофаги та пінисті клітини 

вивільняють біологічно активні речовини: фактори росту, 

прозапальні цитокіни, молекули адгезії. Внаслідок цього 

більшою мірою посилюються процеси проникнення ендо-

телію та росту атеросклеротичної бляшки, що призводить 

до звужування судини та розриву покришки бляшки з утво-

ренням внутрішньосудинного тромбу.

ЛПДНЩ – в основному складаються з ендогенних ТГ та  

меншою мірою з ефірів ХС, тому підвищення їх у плазмі 

крові свідчить про гіпертригліцеридемію (ГТГ). ГТГ у спо-

лученні з низьким рівнем ЛПВЩ є фактором ризику розви-

Таблиця 1
Показники ліпідного обміну у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини пубертатного віку (M±m) 
Гр.
Дітей

ХС
мМоль/л

ТГ
мМоль/л

ЛПВЩ
мМоль/л

ЛПНЩ
мМоль/л

ЛПДНЩ
мМоль/л

ІА

З НДСТ
(11-18 р.)
N=33

4,31±0,12 1,12±0,01* 1,19±0,01* 3,12±0,01* 0,99±0,01* 2,56±0,11*

Без ДСТ
N=30

4,26±0,11 0,81±0,01 1,59±0,01 2,08±0,02 0.39±0,01 1,68±0,02

Показн.N
Коливань×

До 5,17 1,71
>1,42( ч)
>1,68 (ж)

<3,37 0,26-1,0 <3

Примітка:
• різниці вірогідні між показниками дітей з НДСТ та без НДСТ Р<0,05; 
×- результати біохімічних досліджень біохімічної лабораторії «Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска
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тку атеросклерозу. Дослідження індексу атерогенності (ІА) 

у дітей з НДСТ теж виявило цікаві зміни. Так, у дітей з НДСТ 

відмічалося вірогідне підвищення ІА у порівнянні з таким у 

дітей без ДЗ (2,56±0,12 та 1,68±0,02 відповідно, Р<0,05), хоча 

зазначені показники знаходилися в межах нормальних 

коливань. 

Хочеться підкреслити, що протягом останніх десятиліть 

велике значення приділяється ролі ліпідів і, зокрема, ЖК у 

життєдіяльності клітин. ЖК є важливим енергетичним суб-

стратом клітини, входять до складу структурних компонен-

тів біологічних мембран, беруть участь у реакціях сигналь-

ної трансдукції, екзо- та ендоцитозу. Ліпіди беруть участь у 

фіксації білків у ФЛ бішарі, забезпечують відповідну просто-

рову орієнтацію білків у клітинній мембрані, є середовищем 

для жиророзчинних субстратів і кофакторів ферментів, 

виконують роль регуляторів і модуляторів ферментативної 

активності 19. ПНЖК, крім того, є чутливим субстратом для 

вільнорадикального окислення. Одним з механізмів розви-

тку багатьох, зокрема серцево-судинних, захворювань є 

порушення структури і функції мембрани, зовнішньої обо-

лонки всіх без винятку клітин організму. Під дією патогенних 

факторів, наприклад, гіпоксії, метаболічних та імунних пору-

шень, може відбуватися процес деградації клітинної мемб-

рани з порушенням будови ФЛ і вивільненням ненасичених 

ЖК (арахідонової, лінолевої) та біологічно активних сполук 

– лейкотрієнів, тромбоксанів, що може мати патогенетичне 

значення в розвитку серцево-судинної патології (Кириленко 

О.Є. та співавт., 2005) 20. З метою поглибленого вивчення ЛО 

у дітей з НДСТ проведено дослідження ЖКС ліпідів сироват-

ки крові у дітей з НДСТ (табл.2). 

*Різниця вірогідна по відношенню до показників групи дітей без 
НДСТ (р<0,05)
** Різниця вірогідна по відношенню до показників 
контролю(р<0,05)

Згідно з представленими у табл.2 даними, у дітей з НДСТ 

спостерігаються достовірні зміни ЖКС ліпідів сироватки 

крові відповідно до групи дітей без ДЗ. Зокрема, виявлено 

вірогідне зменшення ∑нас ЖК у порівнянні з групою дітей 

без ДЗ (42,5±1,0% та 50,7±0,7% та контрольними показни-

ками 57,0±1,3% відповідно, Р<0,05). Зниження ∑нас ЖК у 

дітей з НДСТ та без ДЗ відбувалося за рахунок достовірного 

зниження пальмітинової (24,0±0,5% та 27,9±0,3% відповід-

но проти контрольних показників 40,0±1,0%, Р<0,05) та 

стеаринової (9,7±0,5% та 12,6±0,04% відповідно проти 

контрольних показників 15,1±1,1%, Р<0,05) ЖК.

Разом з тим, у дітей з НДСТ та у дітей без ДЗ спостерігало-

ся вірогідне підвищення ∑ненас ЖК (Р<0,05), причому у 

дітей з НДСТ у сироватці венозної крові ∑ненас ЖК була під-

вищена більше, ніж у дітей без ДЗ (56,5±1,4% та 49,3±0,4% 

відповідно, Р<0,05). 

Значне підвищення у сироватці венозної крові дітей з 

НДСТ спостерігалося ∑ПНЖК у порівнянні цих показників з 

дітьми без ДЗ та дітьми без дисплазії (Р<0,05). Збільшення 

кількості ПНЖК відбувалося за рахунок достовірного зрос-

тання концентрації у сироватці венозної крові дітей з НДСТ 

та без ДЗ ліноленової (27,7±1,4% та 21,9±0,3% відповідно 

проти контрольних показників 16,0,0±1,0%, Р<0,05) та ара-

хідонової (18,2±1,3% та 13,4±0,6% відповідно проти конт-

рольних показників 2,8±0,3%, Р<0,05) ЖК. 

Маркерами розпаду колагену є підвищення виділення з 

сечею оксипроліну та ГАГ, які визначали у обстежених дітей 

у добовій порції сечі. Аналіз результатів біохімічного обсте-

ження виявив у більшості дітей з НДСТ підвищену порівня-

но з нормальним рівнем екскрецію оксипроліну та ГАГ із 

сечею (табл.3). 

Проведений кореляційний аналіз дозволив встанови-

ти наявність вірогідного зворотнього зв’язку між рівнем 

екскреції оксипроліну у добовій порції сечі дітей з НДСТ 

з одного боку, та концентрацією ЛПВЩ у плазмі венозної 

крові, з іншого (рис.1).

Жирні кислоти Діти з
НДСТ (n=33)

Діти без НДСТ
(n=30)

Контроль

C 14:0
міристинова

(7,1±1,0)** (8,9±0,2)** 1,9±0,3

C 15:0
пентадеканова

(1,4±0,2)* 0,9±0,04 Сліди

C 16:0
пальмітинова

(24,0±0,5)*,** (27,8±0,3)** 40,0±1,0

C 17:0
маргаринова

0,8±0,1 0,6±0,03 Сліди

C 18:0
стеаринова

(9,7±0,5)*,** (12,6±0,04)** 15,1±1,1

С 18:1
олеїнова

(13,6±0,4)** (13,4±0,3)** 24,2±0,6

С 18:2
линолева

(27,7±1,4)*,** (21,9±0,3)** 16,0±1,0

С 18:3
леноленова

0,9±0,1 0,5±0,03 Сліди

C 20:4
арахідонова

(18,2±1,3)*,** (13,4±0,6)** 2,8±0,3

∑нас (42,5±1,0)*,** (50,7±0,7)** 57,0±1,3
∑ненас (56,5±1,4)*,** (49,3±0,7)** 43,0±1,3
∑ПНЖК (40,7±1,3)*,** (36,0±0,4)** 18,8±1,1

∑нас/∑ненас 0,8 1,02 1,3

Таблиця 2
Показники жирних кислот у сироватці крові 

дітей з НДСТ Таблиця 3
Рівень екскреції оксипроліну та ГАГ

у добовій сечі дітей з НДСТ, (M±m)

Рис.1. Кореляційний зв’язок між рівнем екскреції 
оксипроліну та ЛПВЩ у дітей з НДСТ. 

№
п/п

Групи дітей Оксипролін
мкмоль/д

ГАГ
мкмоль/д

1 З ознаками НДСТ
n-33

120,79±1,2 92,02±1,2

2 Без ознак НДСТ 
n-30

55,3±1,1 45,4 ±1,2

Р1-2 < 0,05 < 0,05

ОКСИПРОЛІН

r= - 0,698
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Виділення оксипроліну з сечею у дітей корелює з тяж-

кістю клінічних проявів НДСТ, що дозволяє  певною 

мірою прогнозувати порушення в обміні ліпідів при наяв-

ності 10 та більше головних фенотипових ознак ДСТ. 

Отримані дані про взаємозв’язок між концентрацією 

ЛПВЩ у венозній крові та рівнем екскреції оксипроліну з 

сечею у дітей з НДСТ дозволяють припустити, що підви-

щений розпад колагену в організмі дітей з НДСТ, зокре-

ма в судинах, печінці, сприяє порушенню ліпідного обмі-

ну і, можливо, створює умови для формування атеро-

склеротичного процесу в тій чи іншій судинній ділянці, і 

свідчать про доцільність застосування дітям цієї катего-

рії з профілактичною та лікувальною метою препаратів, 

які покращують метаболізм СТ. 

Обговорення. Проведені дослідження стосовно 

вивчення показників ЛО у дітей з НДСТ пубертатного 

віку дозволили виявити дані щодо вірогідного зниження 

в плазмі венозної крові показників ЛПВЩ та тенденцію 

до підвищення ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ та ІА у порівнянні з 

дітьми без ДЗ. Отримані результати можна пояснити 

патологією гепато-біліарної системи у дітей з НДСТ. А 

саме, за нашими даними, 100% дітей з НДСТ мали ДЖШ, 

27 (96,43%) з яких – аномалію розвитку жовчного міхура, 

а 29 (87,88%) дітей з НДСТ мали хронічний холецистохо-

лангіт з порушеннями функції печінки, зокрема, можли-

во, синтезу жовчних кислот та рецепторних зв’язків.

З цього приводу слід визначити дуже цікавий підхід до 

розуміння дисліпідемій [21]. На думку автора, дисліпіде-

мії викликають системну реакцію - ліпідний дистрес-

синдром (ЛДС) у вигляді патологічних процесів, що вихо-

дять за рамки одного органу та втягують весь організм. 

Незалежно від органу-мішені, де розвивається атеро-

склеротичний процес, зміни метаболізму при ЛДС носять 

системний характер та супроводжуються порушеннями 

різних функцій печінки. Тобто виникає замкнуте коло: з 

одного боку дисліпідемія виникає при порушенні функції 

печінки, а з іншого – головним органом-мішенню при 

ЛДС стає печінка. Основну роль у розвитку морфофункці-

ональних змін печінки відіграє її ретикулоендотеліальна 

система, що діє у тісній кооперації з гепатоцитами та 

мікрофлорою шлунково-кишкового тракту. Визначення 

цього механізму пріоритетним дозволяє вважати однією 

з найважливіших ланок патогенезу ЛДС порушення енте-

рогепатичної циркуляції жовчних кислот, усунення якої і 

визначає основне завдання консервативних методів ліку-

вання порушень ліпідного метаболізму.

Крім того, у обстежених дітей виявлялися зміни ЖКС 

сироватки венозної крові у вигляді зниження концен-

трації насичених ЖК (пальмітинової та стеаринової) та 

підвищення рівня ПНЖК (лінолевої та арахідонової). 

Відомо, що ЖК синтезуються в організмі з продуктів роз-

паду вуглеводів та надходять з їжею. Частина ЖК постій-

но утворюється в результаті ліполізу ТГ в жировій ткани-

ні. Зокрема, пальмітинова ЖК (ПЖК) є однією з головних 

ЖК ТГ жирової тканини. ПЖК входить до складу ФЛ клі-

тинних мембран. З усіх довголанцюгових ЖК пальміти-

нова кислота синтезується в організмі у найбільшій 

кількості. Враховуючи зниження ПЖК у дітей з НДСТ 

можна припустити, що у них спостерігається, з одного 

боку, порушення ферментативних систем, що беруть 

участь у ліполізі ТГ, а з іншого – недостатнє надходження 

ПЖК з їжею внаслідок незбалансованого харчування по 

основних інгредієнтах білках / жирах / вуглеводах з 

недостатнім надходженням жирів, зокрема ЖК. ЖК вико-

ристовуються організмом в якості джерела енергії, яка 

утворюється при їх окисленні в міокарді, печінці, діа-

фрагмі, а під час фізичного навантаження у скелетній 

мускулатурі [22]. Стеаринова ЖК також входить до скла-

ду тригліцеридів жирової тканини, значно розповсю-

джена у ФЛ, сфінгомієлінах та гангліозидах [23]. Синтез в 

організмі людини стеаринової ЖК відбувається шляхом 

елонгації ПЖК, тому зниження концентрації ПЖК сприяє 

відповідно зниженню рівня стеаринової ЖК, що і спосте-

рігалося у досліджуваної групи дітей з НДСТ[8]. 

ПНЖК в структурі ФЛ беруть участь у формуванні 

мембран клітин. Причому, чим більший вміст цих ЖК в 

мембрані, тим нижче її в’язкість та тим вищою є актив-

ність рецепторних, транспортних та сигнальних систем 

(Галявич А.С., 2006). Зниження вмісту ПНЖК в мембранах 

організму сприяє підвищенню їх проникності та змен-

шенню міцності. У сироватці крові досліджених дітей з 

НДСТ, навпаки, спостерігалося як значне підвищення 

∑ПНЖК, так і вмісту лінолевої та арахідонової ЖК. 

Збільшення концентрації ПНЖК в організмі дітей з НДСТ 

на тлі підвищення концентрації ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ та зни-

ження ЛПВЩ може бути компенсаторною реакцією орга-

нізму дитини на активацію процесів пероксидації ліпідів. 

Тим більше, що нині науковці схиляються до думки, що у 

судинну стінку інфільтруються не нативні ЛП, а ті, що під-

лягають перекисному окисленню [24]. 

Висновки
1. У дітей з НДСТ пубертатного віку спостерігається 

порушення ЛО у вигляді зниження концентрації 
ЛПВЩ та тенденції до підвищення рівня ТГ, ЛПНЩ 
та ЛПДНЩ, ІА в сироватці венозної крові у 
порівнянні з дітьми без ДЗ при нормальних 
показниках загального ХС, які поглиблюються з 
віком.

2. У дітей з НДСТ спостерігається зниження ∑нас ЖК 
за рахунок пальмітинової та стеаринової ЖК та 
підвищення концентрації ПНЖК: лінолевої ЖК та 
арахідонової ЖК 

3. Рівень оксипроліну у сечі дітей з НДСТ зворотньо 
корелює з концентраціями ЛПВШ, що дозволяє 
певною мірою прогнозувати порушення в ЛО при 
наявності 6 та більше головних фенотипових ознак 
ДСТ.
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4. Причинний взаємозв’язок між концентрацією 
ЛПВЩ в плазмі венозної крові та рівнем екскреції 
оксипроліну дітей з НДСТ свідчить про доцільність з 
профілактичною та лікувальною метою 
застосовувати препарати, які покращують 
метаболізм СТ. 
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