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роблеми сучасної кар діо-
ревматології тісно пов’я зані 
зі зниженням загальних 

показників стану здоров'я дітей, 
серед основних причин яких є 
умови проживання, неповноцінне 
харчування, стресові фактори, 
порушення режиму, обмежена фізична 
активність. Всі ці фактори зумовлю-
ють порушення обмінних процесів на 
різних рівнях, зміни трансмембранного 
потенціалу, процесів окислення. Такий 
метаболічний дисбаланс призводить до 
порушень клітинної біоенергетики, що 
лежить в основі розвитку різноманітної 
патології дитячого віку. Особливої уваги 
заслуговують діти з проявами синдрому 
дисплазії сполучної тканини (ДСТ). 

Дисплазія сполучної тканини — по-
рушення розвитку сполучної тканини на 
етапі ембріонального та постнатального 
розвитку внаслідок генетично-зміненого 
філогенезу позаклітинного матрикса, що 
призводить до розладів гомеостазу на 
тканинному, органному та організменному 
рівнях у вигляді морфо-функціональних 
порушень вісцеральних та локомотор-
них органів з прогредієнтним перебігом. 
Тканинні аномалії онтогенезу, пов'язані з 
порушеннями синтезу колагена і фібри-
логенеза; ферментопатіями, дефектами 
фібриноктину, еластину, глікопротеїдів, 
протеїнгліканів; дефіцитом різних кофак-
торів, ферментів (міді, цинку, аскорбіно-
вої кислоти, магнія, кисню тощо), які при-
ймають участь в утворенні поперечних 
ковалентних зв’язків, необхідних для ста-
білізації колагенових структур [Мартынов 
А.И., 1996; Byers P.H., 1992]. Вважають, 
що іони магнію входять до складу осно-
вної речовини сполучної тканини і при-
ймають участь в регуляції її метаболічних 
процесів і відповідно, за умов магнієвої 
недостатності порушується здатність фі-
бробластів синтезувати колаген [Levi-
Schaffer F., 1996; Zeana C.D., 1988]. Дефі-
цит магнію підтверджується при пролапсі 
мітрального клапану, як одного з про-
явів синдрому дисплазії сполучної тка-
нини [Zeana C.D.,1988; Lichodziejewska 
B., 1997]. Все це призводить до значно-
го розтягнення і, відповідно, зменшення 
механічної міцності сполучно-тканинних 
структур (зв'язок, енезисів, сухожилок). 

За класифікацією виділяють дифе-
ренційовані та недиференційовані фор-

ми дисплазії сполучної тканини. Дифе-
ренційовані форми дисплазії сполучної 
тканини характеризуються певним типом 
успадкування, чіткою клінічною карти-
ною, визначеними біохімічними та гене-
тичними ознаками. Представниками цієї 
групи є спадкові колагенопатії — синдром 
Марфана, синдром Елерса-Данлоса, не-
досконалий остеогенез, синдром «в'ялої 
шкіри». За наявності лише фенотипових 
ознак, без чітких критеріїв діагностуєть-
ся недиференційована форма дисплазії 
сполучної тканини (»марфаноподібна», 
«елерсоподібна», «MASS-фенотип»).

 Клінічні симптоми ДСТ різноманітні. 
Частими проявами є кардіальні порушен-
ня — болі в серці, вегетативні порушення, 
зміни артеріального тиску, загальна слаб-
кість, головні болі. При ехокардіографії — 
ознаки пролапсу мітрального клапану, 
аневризми аорти тощо. Поряд з серцево-
судинними розладами спостерігаються 
диспепсичні порушення — болі в животі, 
зниження апетиту, закрепи, здуття живо-
та, дефіцит маси тіла. Вроджена слабкість 
легеневого каркасу проявляється частими 
пневмоніями, затяжними обструктивними 
бронхітами з формуванням бронхоектазів.

Характерними є зміни з боку м’язової 
системи, скелету — м’язова гіпотонія, па-
хові кили, кіфосколіоз (гіперкіфоз, гіпер-
лордоз), деформація грудної клітки (во-
ронкоподібна, килевидна, асиметричність 
лопаток, плеч), кінцівок (вальгусна, ва-
русна). Спостерігаються ознаки доліхосте-
номелії — порушується пропорція довжи-
ни сегментів тулуба (відношення «кисть/
ріст» більше 11%, «стопа/ріст» понад 
15%, різниця «розмаху рук-ріст» більше 
7,6 см тощо), арахнодактилії (скринінг-
тест «великого пальця» — великий па-
лець легко вкладається в поперек долоні і 
при цьому виступає за її ульнарний край, 
«тест зап’ястя»), гіпермобільності сугло-
бів, яку оцінюють за критеріями Бейтона 
(5 послідовних тестів):

1. Пасивне згинання (розгинання) мі-
зинця на 90° в обидві сторони (гіперек-
стензія всіх 5 пальців).

2. Пасивне згинання 1-го паль-
ця в бік передпліччя при згинанні в 
променево-зап’ястному суглобі.

3. Перерозгинання ліктьово-
го суглобу більше як на 10°.

 4. Перерозгинання колінно-
го суглобу більше як на 10°.

5. Нахил вперед при фіксованих ко-
ліних суглобах, при цьому пацієнти по-
вністю доторкаються площиною долонь 
до підлоги. 

Максимальна величина показників 
за цими тестами — 9 балів. Показник 
0—3 бали означає фізіологічний ва-
ріант норми, 4—6 балів — помірна гі-
пермобільність, 7—9 балів — виражена 
гіпермобільність суглобів. Доведено до-
стовірний зв'язок синдрому гіпермобіль-
ності суглобів і деяких ревматологічних 
(артралгії, випіт у суглоби, патологія на-
вколо суглобових м'яких тканин) та ор-
топедичних (сколіоз, звичні підвивихи 
суглобів) проблем [Kirk J., 967, Everman 
D.B., 1998].

Шкіра при синдромі ДСТ оцінюється 
як тонка, суха, з ділянками депігмента-
ції, морщиниста, в'яла, легко розтягуєть-
ся на 2—3 см в ділянці тильної поверхні 
кисті, що поєднується зі змінами придат-
ків шкіри — нігтів, волосся, зубів.

Виділяють наступні фенотипові озна-
ки системної ДСТ: 

• Краніоцефальні (неправильна фор-
ма черепа, доліхоцефалія, незрощення 
губи, коротка шия, крилоподібна шия, 
викривлення носової перегородки, часті 
носові кровотечі).

• Очні (міопія, епікант, широко або 
близько розміщені очні щілини, колобоми, 
короткі або вузькі очні щілини, птоз, про-
гресуюча патологія зору, катаракта).

• Ротова порожнина (високе, «готич-
не» піднебіння, порушення росту зубів, 
розщелина язичка, піднебіння, малий 
або великий рот, товсті губи з борозна-
ми, аномалії прикусу).

• Вуха (деформації вушних раковин, 
вроджена глухота).

• Руки (4-й палець кисті менший за 
2-й, короткі та криві мізинці, поліарахно-
дактилія, порушення росту нігтів, гіпер-
мобільність суглобів).

• Кінцівки (варикозне розширення 
вен, плоскостопість, X- або O-подібне 
викривлення кінцівок, «сандалевидна» 
щілина між 1-м і 2-м пальцями стоп).
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• Шкіра (підвищена здатність до роз-
тягнення, депігментація, стрії, множинні 
пігментні плями, гипертріхоз, ангіоекта-
зії, сухість, зморшкуватість, поперечні 
складки на животі, звичні вивихи, під-
вивихи).

• Кістки, хребет (деформація грудної 
клітки, плоскостопість, сколіоз, кіфоз, 
spina bifidum, ювенільний остеохондроз, 
гіперпігментація шкіри над остистими 
хребцями, підвищена ламкість нігтів).

• Конституція (астенічна будова тіла, 
порушення осанки, несиметричність 
розмірів тіла, переважання поздов жніх 
розмірів, ознаки гіпотрофії).

Для підтвердження діагнозу ДСТ про-
водиться комплексний підхід з враху-
ванням клініко-анамнестичних даних, 
використання молекулярно-генетичних 
та генеалогічних методик. Лабораторни-
ми критеріями синдрому ДСТ є біохімічні 
маркери розпаду колагену — визначення 
оксипроліну та глікозаміногліканів у до-
бовій кількості в сечі.

Комплексне лікування та профілакти-
ка розвитку ускладнень при ДСТ вклю-
чають немедикаментозну терапію (адек-
ватний режим, лікувальна фізкультура, 
фізіо- та психотерапія), дієтотерапію (з 
повноцінним харчуванням, збагаченим 
комбінаціями амінокислотних, ліпідних 
біодобавок), медикаментозну та при 
необхідності хірургічну корекцію дефор-
мацій опорно-рухового апарату, грудної 
клітки, внутрішніх органів. Патогенетич-
на медикаментозна терапія, направлена 
на стабілізацію метаболічних порушень 
та обміну глікозаміногліканів, стимуля-
цію колагеноутворення, покращання 
біоенергетичного дисбалансу. Порушен-
ня клітинного енергообміну та біохіміч-
них процесів зумовлюють сповільнення 
активності метаболізму, спотворення 
обміну речовин у структурі сполучної 
тканини, і тим самим поглиблюють пато-
генетичні зміни.

Зважуючи на це, пріоритетним на-
прямком лікування та реабілітаційних 
заходів у дітей з патологією сполучної 
тканини є корекція метаболічного дис-
балансу, зменшення порушень клітин-
ного енергообміну. Серед препаратів 
метаболічного скерування перевагу на-
дають кардонату (100 мг L-карнітину, 50 
мг лізину, 50 мг кокарбоксилази, 50 мг 
піридоксаль-5-фосфату, 1 мг кобаламі-
ду). Це комбінований препарат, до скла-
ду якого входять амінокислоти, їх похідні, 
коферменти вітамінів (карнітин хлорид, 
лізин, коензими вітамінів групи В), синер-
гізм яких спричинює багатовекторну дію 

препарату. L-карнітин є головним кофак-
тором метаболізму жирних кислот у кліти-
нах скелетних м'язів, серці, печінці, бере 
участь у транспорті жирних кислот че-
рез мітохондріальні мембрани, поліпшує 
енергетичний обмін у клітинах, метабо-
лічні процеси, проявляє анаболічну дію, 
а також сприяє виведенню з цитоплазми 
метаболітів токсичних речовин; Лізин — 
незамінна амінокислота, бере участь у 
синтезі карнітину, у процесах асиміля-
ції та росту, сприяє оссифікації та росту 
кісткової тканини, стимулює мітоз клітин. 
Коензим вітамінів групи В, зокрема В12 
активізує обмін вуглеводів, білків, ліпідів, 
сприяє синтезу лабільних метальних груп 
та нагромадженню в еритроцитах сполук 
з сульфгідрильними групами, приймає 
участь в утворенні холіну, метіоніну, ну-
клеїнових кислот, креатину. Як фактор 
росту стимулює функцію кісткового моз-
ку, впливаючи на еритропоез. Вітамін В1 
відіграє особливу роль у вуглеводному 
та жировому обміні, зокрема в окисному 
декарбоксилуванні кетокислот, пентозо-
фосфатному циклі метаболізму глюкози. 
Покращує засвоєння глюкози, впливаючи 
на трофіку нервової, серцево-судинної, 
м’язової систем. Коензим вітаміну В6 впли-
ває на обмінні процеси в нервовій системі. 
Бере участь в обміні триптофану, метіоні-
ну, цистеїну, глютамінової та інших аміно-
кислот. Нормалізує ліпідний обмін, впли-
ваючи на обмін гістаміну. 

Кардонат призначають дітям 1—5 ро-
ків — по 1 капсулі 1 раз на добу, дітям 
5—15 років — по 1 капсулі 2 рази на 
добу, дітям віком понад 15 років — по 
1 капсулі 2—3 рази на добу. Курс ста-
новить 3—4 тижні. Реабілітаційна меди-
каментозна терапія призначається тричі 
впродовж року, тривалістю курсу від 
1,5 до 2 місяців під контролем клінічних 
та біохімічних показників.

Зважаючи на ймовірність виникнення 
ускладнень та можливість прогресуючо-
го перебігу, всі діти з даною патологією 
потребують диспансерного спостере-
ження кардіоревматологом, при ознаках 
вегетативної дисфункції — неврологом 
1—2 рази на рік. Обов’язковим є дина-
мічний контроль ЕхоКГ. Дітям із пору-
шенням серцевого ритму та провідності 
доцільно проводити добовий моніторинг 
ЕКГ за Холтером з використанням проб 
з дозованим фізичним навантаженням. 
За необхідності діти консультуються з 
отоларингологом, психологом, медич-
ним генетиком.

Нами було проведено обстеження 56 
дітей, віком від 3 до 16 років з проявами 

синдрому системної дисплазії сполучної 
тканини у вигляді малих структурних 
аномалій (пролапс мітрального клапану 
І—ІІ ст.), синдрому вегетативної дис-
функції за кардіальним, гіпотонічним ти-
пами, вторинної кардіопатії. З метою ме-
таболічної терапії призначали препарат 
Карбонат за рекомендованою схемою, 
тривалістю 3 тижні. У групу порівняння 
входило 18 дітей, яким не призначалась 
метаболічна терапія кардонатом. 

Для оцінки терапевтичного ефекту 
порівнювали динаміку клінічних ознак 
за суб’єктивними (самопочуття, ак-
тивність, настрій, працездатність) та 
об’єктивними критеріями (физикальні 
дані — аускультативна картина, частота 
серцевих скорочень, пульс, показники 
артеріального тиску) та результати ЕКГ, 
ЕхоКГ. Статистичну обробку отриманих 
даних проводили з використанням кри-
терія Фішера—Стьюдента.

Мета дослідження — показати клінічну 
ефективність метаболічної терапії у дітей 
з проявами синдрому ДСТ за допомогою 
препарату Кардонат фармацевтичного 
підприємства «Сперко Україна». 

Ефективність метаболічної терапії оці-
нювали на 3-му тижні лікування. Комплек-
сна терапія дітей з проявами синдрому ДСТ 
на фоні метаболічного препарату кардонат 
характеризувалася позитивною клінічною 
динамікою суб’єктивних та об’єктивних 
ознак у вигляді покращання самопочут-
тя, настрою, активності та працездатності 
дитини з посиленням звучності серцевих 
тонів, зменшення інтенсивності функціо-
нальних шумів у серці, нормалізації (під-
вищення) показників артеріального тиску 
та пульсу до вікових значень, зменшення 
частоти аритмій, особливо брадиаритмій у 
ваготоніків. Результати інструментальних 
досліджень підтвердили клінічну динамі-
ку на підставі зменшення ознак гіпоксії та 
покращання процесів реполяризації у мі-
окарді на ЕКГ та покращання скоротливої 
здатності міокарду із збільшенням фракції 
викиду на Ехо КГ. 

Отримані дані засвідчують клінічну 
ефективність комплексного лікуван-
ня дітей з проявами синдрому ДСТ за 
допомогою метаболічного препарату 
кардонат щодо показників діяльності 
серцево-судинної системи. 

Це дозволяє рекомендувати призна-
чення оригінального анаболічного полі-
протектора Кардонат для лікування дітей з 
ознаками ДСТ по вищезазначеній схемі.

Список літератури 
знаходиться в редакції


