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ВІДГУК 

офіційного опонента – завідувача кафедри педіатрії № 2  

Тернопільського національного медичного університету  

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,  

доктора медичних наук, професора Павлишин Галини Андріївни 

на дисертаційну роботу Чайки Христини на тему «Діагностична і 

прогностична значущість показників системи комплементу та маркерів 

запалення у дітей з геморагічним васкулітом», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» 

 

 

Актуальність дисертаційної роботи Чайки Христини на тему 

«Діагностична і прогностична значущість показників системи комплементу 

та маркерів запалення у дітей з геморагічним васкулітом» обумовлена як 

збільшенням захворюваності в останні роки, високою поширеністю серед 

осіб молодого та середнього віку, так і частою реєстрацією ниркових форм 

захворювання з високим ризиком хронізації процесу, що призводить до 

значної  соціально-економічної проблеми.  

Геморагічний васкуліт є одним з найпоширеніших захворювань з групи 

системних васкулітів. За даними ААР, це найпоширеніший васкуліт 

дитинства, щорічно хворіють від 10 до 20 дітей на 100 000 населення; понад 

75 % тих, у кого діагностовано геморагічний васкуліт, молодші 10 років, а 

пік захворюваності – 4-6 років. Відмічається тенденція щодо зростання 

захворюваності на геморагічний васкуліт та схильність до хронізації процесу, 

збільшення питомої ваги важких блискавичних проявів захворювання. 

Одним з таких проявів є ураження нирок. Нирковий синдром реєструється 

від 30 % до 50 % хворих на геморагічний васкуліт, і часто приводить до 

ускладнень. Ступінь ураження нирок коливається від ізольованої 
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мікроскопічної гематурії, з легкою протеїнурією до crescentic (півмісяць) 

гломерулонефриту, який швидко прогресує в термінальну стадію 

захворювання нирок. Більшість пацієнтів, у яких розвивається захворювання 

нирок, мають ознаки ураження протягом 1 місяця з моменту встановлення 

діагнозу та 97% - протягом 6 місяців. Перехід у хронічну ниркову 

недостатність спостерігається у 25-30% пацієнтів, які мали нефрит внаслідок 

перенесеного геморагічного васкуліту, що призводить до інвалідизації та 

можливого проведення діалізного лікування пацієнтів. Зважаючи на всі ці 

застереження, питання діагностики і лікування геморагічного синдрому на 

сьогодні не втратило своєї актуальності. 

Патогенетичні механізми, що лежать в основі ураження ендотелію 

судинної стінки при геморагічному васкуліті, повністю не розкриті. 

Вважають, що в розвитку даної патології одночасно беруть участь кілька 

імунологічних, а можливо, і неімунологічних механізмів. Таким чином, 

проблема ускладненого перебігу геморагічного васкуліту у дітей є 

актуальною та потребує вчасної ранньої діагностики. 

На сьогодні вже є відомими певні біохімічні чинники, які асоційовані з 

різними патофізіологічними процесами в ендотеліії судин, але залишаються 

не визначеними чіткі маркери, які б допомогли прогнозувати перебіг 

геморагічного васкуліту. Тому дисертаційна робота Чайки Христини, що 

присвячена ефективності надання допомоги дітям з геморагічним васкулітом 

шляхом підвищення діагностики ускладнень цього захворювання за 

допомогою вивчення ролі компонентів системи комплементу та маркерів  

запалення, є вкрай актуальною і викликає не тільки науковий, але й 

практичний інтерес.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Робота Чайки Христини є фрагментом планової науково-дослідної 

роботи кафедри педіатрії № 2, виконаної у межах комплексної науково-

дослідної роботи кафедр педіатричного профілю Харківського національного 
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медичного університету «Медико-біологічна адаптація дітей із соматичною 

патологією в сучасних умовах» (номер державної реєстрації 0114U003393). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в одержанні нових 

діагностичних та прогностичних маркерів, які вказують на ризик розвитку 

ускладнень геморагічного васкуліту у дітей, прогресування процесу залежно 

від ступеня та форми захворювання.  

Теоретичне значення результатів дослідження визначається 

поглибленим вивченням патогенетичних змін за участю системи 

комплементу в механізмах розвитку геморагічного васкуліту у дітей, 

ниркового синдрому та формування перебігу ускладнень. Доведено, що 

показники системи комплементу, прозапальні цитокіни варіюють 

(змінюються) залежно від форми та фази захворювання, при цьому не 

залежать від статі та віку дитини. Розкрито патогенетичні механізми 

формування несприятливого прогнозу щодо розвитку ниркових ускладнень 

геморагічного васкуліту у дітей, які можуть стати підставою для 

напрацювання результативніших методів патогенетичної коригуючої терапії 

при цьому захворюванні та своєчасного попередження ускладнень. 

Діагностичні маркери важкого перебігу геморагічного васкуліту доведено 

цілою низкою сучасних статистичних методів дослідження, включаючи 

ROC–аналіз. 

Автором виокремлено не лише діагностичні маркери періоду клінічних 

проявів, а також проаналізовано катамнез цієї категорії пацієнтів – період 

ремісії. Проведено математичне прогнозування ймовірності розвитку 

ниркового синдрому при геморагічному васкуліті.   

Практична значимість дисертаційного дослідження визначається 

впровадженням ранніх критеріїв діагностики формування ниркового 

синдрому у дітей із геморагічним васкулітом шляхом моніторування 

показників прозапальних цитокінів та компонентів системи комплементу. 

З метою оптимізації системи моніторингу дітей з геморагічним васкулітом 
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запропоновано визначення компонентів системи комплементу С3, С4, 

мембранатакуючого комплексу, прозапальних цитокінів – інтерлейкіну-8 (ІЛ-

8) та фактору некрозу пухлини (ФНП). 

Автором обґрунтовано та запропоновано методи раннього 

прогнозування розвитку ниркового синдрому у дітей з геморагічним 

васкулітом. Зокрема, при виявленні на початку клінічних проявів у сироватці 

крові С3 < 1,17 г/л та С4 < 0,38 г/л , МАК > 980,7 мОд/мл , ІЛ–8  > 17,8 пг/мл  

та ФНП > 7,67 пг/мл можна прогнозувати формування ниркового синдрому  

у дітей з ГВ.  

Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність КНП 

«Міська клінічна дитяча лікарня № 16» Харківської міської ради (акти 

впровадження від 18.02.20 р.), КНП «Міська дитяча лікарня №2 Одеської 

міської Ради (акти впровадження від 20.04.2020 р.), КП «Дитяча міська 

клінічна лікарня Полтавської міської Ради (акти впровадження від 

10.09.2020 р.), КНП «Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні (акти 

впровадження від 24.10.2020 р.). 

Матеріали та результати наукової роботи Чайки Христини 

використовуються у навчальному процесі кафедри педіатрії № 2 

Харківського національного медичного університету.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Здобувачем самостійно здійснено аналіз вітчизняної 

та зарубіжної літератури за темою, проведено інформаційно-патентний 

пошук, обстеження й формування груп дітей, хворих на ГВ, виконано 

систематизацію та аналіз отриманих результатів.  

Автором сформульовано основні наукові положення, обґрунтовані 

висновки та практичні рекомендації, які винесено до захисту. Самостійно 

підготовлено та оприлюднено результати наукового дослідження на багатьох 

науково-практичних форумах, надруковано наукові статті та тези.  
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Дисертаційна робота виконана на високому методологічному рівні та 

побудована відповідно до сучасних вимог МОН. 

 Достовірність основних наукових положень і висновків ґрунтується на 

обстеженні 83 дітей, хворих на геморагічний васкуліт (основна група) та 20 

здорових дітей відповідного віку (контрольна група). Мета і завдання 

дослідження чітко сформульовані та обґрунтовані, представлено дизайн 

наукової роботи.  

Обрані дисертантом методи обстеження є сучасними, адекватно 

відповідають меті та завданням роботи, рівню розвитку медичної науки, що 

дає авторові змогу зробити чіткі, науково обґрунтовані висновки, які мають 

наукову новизну, теоретичне, практичне значення, та запропонувати 

практичні рекомендації для педіатрів, лікарів первинної ланки.   

Наукові положення, висновки, практичні рекомендації є науково 

аргументованими, оскільки ґрунтуються на сучасних методах статистичного 

аналізу, на принципах доказової медицини. Дисертаційна робота Чайки Х. 

виконана із дотриманням вимог, норм, основних положень критеріїв 

біоетики. Проведене дослідження відповідає етичним принципам медичного 

дослідження за участю людини та вимогам регламентованих європейських та 

вітчизняних документів.  

Дисертаційна робота побудована традиційно, викладена українською 

мовою на 165 сторінках (116 – основного тексту) машинопису, складається із 

вступу, розділу «Об’єкт та методи дослідження», чотирьох розділів власних 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, що включає 175 найменувань (69 кириличною, 106 латинською 

графікою), та додатків. Робота проілюстрована 16 рисунками, 37 таблицями. 
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Характеристика роботи по розділах. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і 

завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, новизну і практичне 

значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача при виконанні 

дослідження. Окрім того, у вступі проведено аналіз літературних даних про 

сучасні погляди на етіопатогенез геморагічного васкуліту у дітей, роль 

циркулюючих імунних комплексів, системи комплементу, 

мембраноатакуючого комплексу у хронізації процесу, прогресуванні 

дегенеративних і деструктивних змін. Літературні посилання, які було 

використано для доведення значимості вибраної проблематики, розкривають 

доцільність та необхідність майбутніх досліджень і є сучасними.  

У розділі «Об’єкт та методи дослідження» наведено дизайн 

дослідження, критерії включення та виключення, обрані методики клініко-

анамнестичного, біохімічного та інструментального дослідження пацієнтів, 

статистичного аналізу отриманих результатів. Для оцінки прозапальних 

маркерів – TNFα, IL-8, компонентів системи комплементу – С3, С4 та МАК 

застосовували імуноферментний аналіз. Визначали судинно-тромбоцитарний 

та плазменний ланцюги гемостазу, показники клітинного (CD3, CD4, CD8, 

CD16, CD22) та гуморального (IgA, IgM, IgG) імунітету, фагоцитозу.  

Для статистичної обробки результатів використано сучасні статистичні 

пакети. Детально представлено методи статистичного аналізу одержаних 

даних, серед яких параметричні та непараметричні методи, методи 

кореляційного аналізу, ROC-аналізу та побудова множинної логістичної 

регресії. Статистичну обробку отриманих результатів проведено з 

використанням сучасного статистичного програмного забезпечення. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Клінічна характеристика 

дітей хворих на геморагічний васкуліт» наведено клінічні особливості 

геморагічного васкуліту у дітей залежно від форми, перебігу хвороби, 

ступеня активності, а також віку і статі пацієнтів. Автором проведено аналіз 
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несприятливих чинників щодо розвитку геморагічного васкуліту та 

виокремлено найтиповіші тригери – перенесені гострі респіраторні інфекції, 

харчова алергія, ЛОР-патологія, які збільшують ризик розвитку 

захворювання. Автором зазначено вікові особливості геморагічного 

васкуліту – тенденція до «омолодження» захворювання, оскільки 

спостерігалась висока частота у дітей молодшого віку. Представлено 

детальний аналіз лабораторних показників – гемограми, гострої фази, 

протеїнограми, системи зсідання крові залежно від форми захворювання, 

ступеня активності, наявності ниркового синдрому при геморагічному 

васкуліті.  Підтверджено наявність кореляційних зв’язків між вираженістю 

коагуляційних порушень та важкістю й активністю процесу. Автором 

проведено оцінку показників клітинної, гуморальної ланок імунітету та 

фагоцитозу у дітей з геморагічним васкулітом в гострому періоді та клінічної 

ремісії, підтверджено їх дисбаланс, що корелює з активністю процесу.     

Розділ 2 присвячений вивченню показників компонентів системи 

комплементу С3, С4 та мембраноатакуючого комплексу у дітей з 

геморагічним васкулітом залежно від форми захворювання, ступеня 

активності, наявності ниркового синдрому, віку пацієнта. Доведено 

достовірне зростання мембраноатакуючого комплексу в гострому періоді 

геморагічного васкуліту та зниження рівня компоненту системи комплементу 

С3 як в гострому, так і в періоді клінічної ремісії, що підтверджує роль 

системи комплементу в формуванні та підтримці імунозапальних змін. 

Автором проаналізовано взаємозв’язок системи комплементу та показників 

системи гемостазу, визначено предикторні рівні С3, С4 та МАК щодо 

розвитку ниркового синдрому у дітей з геморагічним васкулітом. 

У третьому розділі проведено аналіз прозапальних маркерів 

інтерлейкіну-8 та фактору некрозу пухлин у дітей з геморагічним васкулітом 

залежно від форми захворювання, ступеня активності, наявності ниркового 

синдрому, статі та віку пацієнтів. Підтверджено достовірне зростання рівня 
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інтерлейкіну-8 як в гострому, так і в періоді клінічної ремісії, особливо у 

дітей із змішаною формою геморагічного васкуліту, та максимальний рівень 

у пацієнтів з нирковими ураженнями. Прозапальний маркер TNF достовірно 

зростав у гострому періоді захворювання, у дітей з нирковими проявами. 

Автором проаналізовано взаємозв’язок прозапальних маркерів та показників 

системи гемостазу, визначено предикторні рівні ІЛ-8 та ФНП щодо розвитку 

ниркового синдрому у дітей з геморагічним васкулітом. 

Розділ 4 присвячено математичному прогнозуванню розвитку 

ниркового синдрому у дітей з геморагічним васкулітом. Шляхом аналізу 

логістичної регресії автором запропоновано формулу з відповідними 

показниками – рівень швидкості осідання еритроцитів, ФНП, МАК, 

циркулюючі імунні комплекси, абсолютна кількість В-лімфоцитів, 

обтяжливий алергологічний анамнез, патологія ЛОР-органів, що дозволяє 

спрогнозувати розвиток ниркового синдрому у дітей з геморагічним  

васкулітом. 

Розділи власних досліджень завершуються чіткими і змістовними 

проміжними висновками щодо отриманих результатів.  

Висновки є обґрунтованими, відображають завдання та результати 

проведеного дослідження. Практичні рекомендації сформульовані 

грамотно з урахуванням отриманих результатів та можуть бути 

використаними в педіатричній практиці для ранньої діагностики та 

прогнозування тяжкого перебігу геморагічного васкуліту у дітей. 

Публікації та обсяг роботи.  

За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 3 

статті в наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, та 2 – у 

закордонному журналі з індексацією у базі Scopus; 6 тез у матеріалах 

всеукраїнських та міжнародних конференцій та конгресів. В наукових 

публікаціях висвітлені основні положення, що виносяться на захист. 
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Недоліки та зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.  

Дисертація написана грамотною літературною мовою, побудована 

логічно та послідовно і заслуговує позитивної оцінки. Суттєвих зауважень 

щодо роботи немає. Однак, зустрічаються описки, поодинокі стилістичні 

помилки, які не зменшують значення, оцінку наукового дослідження. 

У процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли 

запитання:  

1. Вкажіть, будь ласка, яка поширеність геморагічного васкуліту в 

Україні та в Харківській області, зокрема. 

2. З чим пов’язано, на Вашу думку, зниження рівнів компонентів 

системи комплементу С3, С4 та утримування високих показників МАК в 

період клінічної ремісії? 

3. Як узгоджувалися отримані результати – порушення системи 

гемостазу з ознаками гіперкоагуляції в гострому періоді захворювання з 

лікуванням таких пацієнтів? Чи проводилась корекція лікування, і що 

саме застосовували? 

4. Чим Ви пояснюєте вікові особливості геморагічного васкуліту у дітей 

на сучасному етапі? 

Рекомендації до використання результатів дослідження. 

Результати дисертаційної роботи стали основою для наукових положень, 

висновків, практичних рекомендацій, що представляють  науково-

практичний інтерес для лікарів практичної ланки охорони здоров’я: лікарів-

гематологів, сімейних лікарів, лікарів-педіатрів. Результати та матеріали 

дисертаційної роботи можуть використовуватися в навчальному процесі 

кафедр педіатрії, дитячої гематології, сімейної медицини. 

Академічна доброчесність. Під час вивчення матеріалів дисертації, 

аналізу наукових публікацій дисертантки не було виявлено ознак порушення 

академічної доброчесності.  

 




