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 ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора медичних наук, старшого наукового співробітника  

Шевченко Наталі Станіславівни на дисертаційну роботу Чайки Христини  

на тему «Діагностична і прогностична значущість показників системи 

комплементу та маркерів запалення у дітей з геморагічним васкулітом», яка 

подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань  

22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» 

 

Актуальність проблеми, якій присвячено дисертаційну роботу Чайки 

Христини, полягає в тому, що в сучасній медицині системні васкуліти 

залишаються одними з найтяжких за проявами і ураженнями внутрішніх органів, 

а також за віддаленими наслідками і прогнозом, патологічними станами. В 

педіатрії в структурі системних васкулітів на першому місці стоїть саме 

геморагічний васкуліт (ГВ), це захворювання частіше зустрічається у дітей 

раннього віку, які у віці до 5 років в 50% випадків та до 10 років - понад 75%. 

Також в останні роки відмічається зростання захворюваності на ГВ, як і в усьому 

світі, в Україні вона становить близько 20-25 на 10000 населення, характерна 

схильність до хронізації процесу, збільшення питомої ваги важких блискавичних 

проявів захворювання.  

В цілому патогенез ГВ залишається недостатньо дослідженим, а характер 

розвитку захворювання у випадках його дебюту в дитячому і дорослому віці 

невідомий. Внаслідок імунних реакцій, розкриття механізму яких триває і досі, а 

також запально-некротичних пошкоджень стінок судин виникають зміни реології 

крові, які визначаються ендотеліальною дисфункцією та тромбоутворенням в 

мікросудинах. 

Як і при інших хронічних імунокомплексних, автоімунних запальних 

патологічних процесах, найбільша увага приділяється розвитку стійких, 

незворотніх, уражень внутрішніх органів, які в подальшому формують 

інвалідність цих пацієнтів і погіршують їх якість життя. Також гостро стоїть 

проблема формування коморбідної патології в результаті саме системності 
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васкуліту. Найбільш важкі наслідки ГВ має при наявності ниркового синдрому, 

який спостерігається у 20-50 % хворих, і є загрозою для формування хронічної 

ниркової недостатності та супроводжується збільшенням інтегрального показника 

тяжкості позаниркової патології. Таким чином, проблема ускладнень перебігу ГВ 

у дітей є актуальною та потребує вчасної ранньої діагностики на підставі 

розкриття інтимних механізмів розвитку хвороби. 

Предметом дослідження, яке провела Чайка Христина, став один з вагомих 

компонентів вродженого імунітету –  комплемент, який забезпечує імунологічну 

толерантність лімфоцитів, попереджає негативну селекцію В-лімфоцитів в 

кістковому мозку, появу в периферичних органах імунної системи 

автореактивних клітин. Порушення системи комплементу призводить до зміни 

кліренсу імунних комплексів, що відіграє важливу роль в розвитку автоімунних 

реакцій. Вивчення системи та фракційного складу комплементу також дуже 

важливо не тільки для з'ясування причин виникнення захворювання та оцінки 

його перебігу, але і для виявлення дітей із різноманітними, генетично 

обумовленими, дефектами системи комплементу та його зниження в крові, що 

може впливати на вибір методів лікування у окремих пацієнтів.  

Таким чином, дисертаційна робота Чайки Христини є актуальним 

дослідженням із теоретичним і соціально-практичним значенням.  

Враховуючи вищевикладене, дисертаційна робота має і наукову новизну, 

яка полягає в подальшому розкритті механізмів розвитку ГВ та закономірностей 

його  прогресування в залежності від ступеня та форми захворювання. Автором 

встановлено ряд нових положень, які  уточнюють місце системи комплементу в 

механізмах формування ГВ та його ускладнень, а також розвитку ниркового 

синдрому у дітей, його несприятливого перебігу з появою вже ниркових 

ускладнень ГВ у дітей, включаючи пацієнтів у періоді ремісії. 

На підставі сучасних статистичних методів дослідження встановлено 

параметри окремих імунологічних чинників (інтерлейкіну-8, фактору некрозу 

пухлини - альфа), при яких є високий ризик розвитку ниркового синдрому. За 

допомогою регресійного аналізу побудовані моделі математичного прогнозування 
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розвитку ниркового синдрому при ГВ, відокремлено сполучені несприятливі 

фактори – поєднання підвищеної швидкості зсідання еритроцитів та фактору 

некрозу пухлини - альфа; величини мембраноатакуючого комплексу, обтяженого 

алергологічного анамнезу та наявності захворювань ЛОР-органів; величини 

мембраноатакуючого комплексу, рівня циркулюючих імунних комлпексів та 

абсолютної кількості В-лімфоцитів. Також показана взаємозалежність 

гіпокомплементемії, запальної активності  та системи гемостазу у дітей  при ГВ. 

Отримані результати можливо вважати значущими для практичної ланки 

системи охорони здоров’я, що визначає практичну важливість проведеного 

дослідження. За допомогою моніторингу показників прозапальних цитокінів, 

визначення показників компонентів системи комплементу обґрунтовано 

доцільність ранньої діагностики формування ниркового синдрому у дітей із ГВ. 

Дисертантом показано, що з метою оптимізації системи моніторингу дітей з ГВ 

доцільно визначати показники компонентів системи комплементу С3, С4, 

мембранатакуючого комплексу, прозапальних цитокінів – інтерлейкіну-8 та 

фактору некрозу пухлини (ФНП). Обґрунтовано та запропоновано методи 

раннього прогнозування розвитку ниркового синдрому у дітей з геморагічним 

васкулітом. 

Результати дослідження досить широко впроваджено в практичну 

діяльність, це представлено актами впровадження представлених положень в 

установах практичної охорони здоров’я в м. Харкові і інших областях: КНП 

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

впровадження від 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.). 

Теоретичне і прикладне значення результатів роботи підкреслює 

використання матеріалів та результатів наукової роботи Чайки Христини під час 
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навчального процесу на кафедрі педіатрії № 2 Харківського національного 

медичного університету. 

 

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

Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 

педіатрії № 2 «Медико-біологічна адаптація дітей із соматичною патологією в 

сучасних умовах» (державний реєстраційний номер 0114U003393), яка виконана у 

межах комплексної НДР кафедр педіатричного профілю Харківського 

національного медичного університету. 

В рамках колективної роботи здобувачем самостійно здійснено аналіз 

вітчизняної та зарубіжної літератури за темою, проведено інформаційно-

патентний пошук. Як педіатр – клініцист Х.Чайка провела обстеження дітей, 

хворих на ГВ, розподіл дітей на групи відповідно дизайну дослідження, 

систематизацію та аналіз отриманих результатів.  Проведені дослідження 

дозволили автору сформулювати основні наукові положення, обґрунтовані 

висновки та практичні рекомендації, які були винесені до захисту. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 3 статті, в 

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

закордонному журналі, що індексуються у наукометричній базі Scopus; 6 тез у 

матеріалах всеукраїнських та міжнародних конференцій та конгресів. Матеріали 

дисертації Чайки Х. доповідались на багатьох наукових форумах, науково-

практичних конференціях за фахом, що дозволило науковцям та практичним 

лікарям ознайомитися з результатами роботи. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Дисертаційну роботу виконано методологічно правильно. Результати 

дослідження, їх вірогідність обумовлені застосуванням клінічних та сучасних 

лабораторних і інструментальних методів обстеження визначеного контингенту 
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хворих. Всі дослідження проведені із урахуванням основних положень та 

відповідно етичним та морально-правовим вимогам. 

 Вірогідність і обґрунтованість наукових положень, висновків, 

сформульованих у дисертації, не викликають сумніву. Чітко сформульовані та 

обґрунтовані мета та завдання дослідження, розроблено його дизайн. Задачі 

досліджень повністю відповідають поставленій меті,  були вирішені на підставі 

аналізу достатнього об’єму проведених досліджень у 83 дітей, хворих на ГВ. Цей 

показник є достатнім за кількістю для вирішення завдань, які було поставлено при 

плануванні наукового дослідження. Обрані дисертантом методи обстеження є 

сучасними, відповідають рівню розвитку медичної науки сьогодення. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які запропоновано автором, є 

науково аргументованими, оскільки  об’єм проведених досліджень достатній для 

аналізу і узагальнення одержаних результатів. При статистичній обробці 

матеріалу були використані адекватні методи параметричної статистики, 

непараметричні критерії, що використовуються в біології та медицині, із 

застосуванням методів варіаційної статистики, кореляційного та кореляційно-

регресійного аналізу. Порівняння середніх величин проводилось з використанням 

параметричних та непараметричних методів, статистично значущою різниця 

вважалась при рівні похибки до 5% (p<0,05). Прогностична оцінка клінічних 

ознак та змін лабораторних параметрів щодо перебігу ниркового синдрому при 

ГВ у дітей  базувалось на визначенні факторів ризику з розрахунком відносного 

ризику (OR, 95% довірчий інтервал). Отримані результати стали основою для 

прогностичної оцінки комбінації факторів ризику, побудова ROC-моделей. 

 

Структура дисертації. 

Дисертація викладена українською мовою на 165 сторінках ( 116 основного 

тексту) машинопису й складається зі вступу, критичного аналізу за питанням 

розділу «об’єкту і методів дослідження», чотирьох розділів власних досліджень, 

висновків та практичних рекомендацій, додатків. Робота ілюстрована 16 
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рисунками, 37 таблицями. Перелік використаної літератури містить джерела, із 

яких 69 кириличною графікою і 106 латинською графікою. 

Характеристика роботи по розділах. Рецензована робота побудована 

відповідно до сучасних вимог МОН. 

У вступі (8 стор.) Чайкою Христиною обґрунтовано актуальність обраної 

проблеми, чітко визначена мета, основні завдання. Автор вказує наукову новизну 

та практичне значення роботи, особистий внесок здобувача, представляє 

апробацію результатів роботи, власні публікації. Мета відповідає темі дисертації. 

Задачі в цілому відображають обрані напрямки дослідження. Літературні 

посилання, які було використано для доведення значимості вибраної 

проблематики, розкривають доцільність та необхідність майбутніх досліджень, 

60,6 % з них є англомовними, дві третини  - датовано останніми десятьма роками.  

У розділі «Об’єкт та методи дослідження» (7 стор.) наведено дизайн 

дослідження, критерії включення та виключення, обрані методики клініко-

анамнестичного, біохімічного та інструментального дослідження пацієнтів, 

статистичного аналізу отриманих результатів. Представлено методологію оцінки 

біохімічних показників, визначення компонентів системи комплементу та 

маркерів запалення. Подібний всебічний підхід до планування та виконання 

наукового дослідження відображає гарну фахову підготовку автора з визначених 

питань.  

Детально представлено методи статистичного аналізу одержаних даних, 

серед яких параметричні та непараметричні критерії, кореляційний та ROC-аналіз 

та побудова множинної логістичної регресії.  

Перший розділ дисертаційної роботи «Клінічна характеристика дітей 

хворих на геморагічний васкуліт» (46 стор.) є основним базовим розділом 

дослідження. Він складається з двох підрозділів (4 частин), де представлена 

детальна клінічна характеристика хворих і особливостей перебігу ГВ у дітей. 

Даний розділ ілюструє професіональну підготовку автора, а також відповідність 

спеціальності, за якою представлена робота. Імпонує детальний аналіз 

преморбідного стану обстежених дітей, врахування якого є дуже важливим в 
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педіатрії. Автор ретельно аналізує дані анамнезу, перебіг вагітності та пологів 

матері, клінічні особливості розвитку дітей у ранньому віці, перенесені 

захворювання та робить висновок про високий ризик розвитку геморагічного 

васкуліту при перенесених гострих респіраторних інфекціях, наявності харчової 

алергії та ЛОР-патології. Дані результати використані і в подальшому при 

прогнозуванні характеру перебігу захворювання. 

Наведено детальний аналіз лабораторних показників в залежності від форми 

захворювання, ступеню активності, наявності ниркового синдрому надає всебічну 

характеристику сучасної клінічної маніфестації ГВ в дитячому віці, яка включає 

загально клінічні параметри, біохімічні зсуви, стан системи гемостазу, показники 

клітинної та гуморальної ланок імунітету, якості фагоцитозу. 

Суттєвих зауважень до розділу немає. 

У другому розділі (22 стор.) наведені результати визначення рівнів 

компонентів системи комплементу С3,С4 та мембранатакуючого комплексу. Саме 

даний розділ містить нові, теоретично вагомі, результати, оскільки предсатвлено 

детальний статистичний аналіз показників системи комплементу в залежності від 

форми захворювання, ступеня активності, наявності ниркового синдрому при ГВ 

та відповідно віку пацієнта. Проаналізований взаємозв’язок системи комплементу 

із показниками системи гемостазу. 

Важливим вважаємо аналіз параметрів, що досліджувались, у дітей в стадії 

ремісії захворювання, що ілюструє тяжкість ГВ навіть при досягненні ефекту 

лікування. Це дозволило автору в подальшому методично грамотно здійснити 

прогнозуванні перебігу захворювання. 

Проведений кореляційний аналіз підтверджує глибину вивчення отриманих 

результатів та знання автором патогенетичних механізмів системних васкулітів. 

Показана взаємозалежність параметрів неспецифічної запальної реакції і рівнів 

компонентів системи комплементу. За допомогою ROC-аналізу визначені 

предикторні рівні С3,С4-компонентів комплементу та мембранатакуючого 

комплексу розвитку ниркового синдрому у дітей з геморагічним васкулітом, що 
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відповідає принципам доказової медицини і є безпосереднім вкладом щодо 

практичного використання результатів роботи. 

Зауваження: при аналізі параметрів в залежності від віку пацієнтів доцільно 

було б використати і розподіл даних контрольної групи за відповідним віком.  

Третій розділ дисертації (15 стор.) містить аналіз окремих параметрів 

цитокінової системи, яка обрана автором для дослідження, а саме прозапальних 

маркерів – інтерлейкін-8 та фактор некрозу пухлини-альфа, в гострий період ГВ 

та період клінічної ремісії. Статистичний аналіз даних сполук проведено у 

відповідності до загального дизайну дослідження в залежності від форми 

захворювання, ступеня активності, наявності ниркового синдрому та віку 

пацієнта. Чітко показано, що незважаючи на більш частий розвиток ГВ у 

молодших дітей, його більш тяжкий перебіг спостерігається у більш старших 

пацієнтів, що яскраво ілюструє підвищення рівнів прозапальних цитокинів з 

віком. 

Проаналізований взаємозв’язок даних прозапальних маркерів із 

показниками системи гемостазу. Розподіл пацієнтів в стані клініко-лабораторної 

ремісії на групи в залежності від наявності ураження нирок дозволив автору 

визначити предикторні рівні інтерлейкіну-8 та фактору некрозу пухлини-альфа, 

які є прогностично значущими для розвитку ниркового синдрому у дітей з ГВ. 

Отримані результати дали змогу дисертанту зробити припущення, що підвищені 

рівні зазначених цитокинів в сироватці крові індукують низку функціональних та 

морфологічних змін у клітинах клубочка у гострій фазі і можуть бути використані 

для моніторингу активності захворювання з важким ураженням нирок, а також  на 

етапах індукції ГВ – в якості маркерів розвитку ниркового синдрому і ураження 

шлунково-кишкового тракту. 

Принципових зауважень до розділу немає. 

У четвертому розділі (27 стор.) представлено процес математичного 

прогнозування розвитку ниркового синдрому у дітей з ГВ, під час якого 

проведена процедура логістичної регресії. В результаті автор отримала рівняння, 

за якими на підставі значень окремих лабораторних проявів захворювання та 
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імунологічних параметрів (швидкість осідання еритроцитів, фактор некрозу 

пухлини-альфа, мембранатакуючий комплекс, рівень циркулюючих імунних 

комплексів, абсолютна кількість В-лімфоцитів), а також даних анамнезу пацієнтів 

(обтяжливий алергологічний анамнез та патологія ЛОР-органів) можливо 

здійснити прогноз розвитку ниркового синдрому у дітей при ГВ. 

Зауваження: отримані математичні моделі було б доцільно проілюструвати 

не тільки конкретними даними лабораторних показників, а й клінічними 

випадками з наведенням історій хвороб пацієнтів із ГВ, що дало змогу в 

практичному аспекті пояснити значущість отриманих математичних 

закономірностей. 

Кожний розділ дисертаційної роботи містить резюме, в якому Чайка 

Христина надає стислий аналіз результатів кожного етапу дослідження і визначає 

місце отриманих даних серед сучасних наукових розробок. 

Висновки (6) та практичні рекомендації (4) є повними, обґрунтованими, 

відповідають завданням проведеного дослідження, логічно витікають з матеріалів 

роботи та висвітлюють отримані результати. 

 

Недоліки та зауваження щодо змісту та оформлення дисертації. 

Аналіз дисертаційної роботи дає підставу вважати, що задачі дослідження 

вирішені, а мета наукової роботи повністю досягнута. Дисертаційна робота 

заслуговує на загальну позитивну оцінку, подана грамотно, сучасною 

українською мовою, за виключенням дрібни граматичних та стилістичних 

помилок, добре ілюстрована. 

Принципових зауважень по суті представленої роботи немає. Перелічені 

зауваження та побажання не впливають на цінність роботи та не знижують 

науково-практичного значення проведених дисертантом досліджень. У процесі 

ознайомлення з дисертаційною роботою хотілось би почути думку автора щодо 

наступних питань: 

1. Відомо, що ГВ за патогенетичним розвитком є імунокомлексною 

патологією. Ваша увага у дослідженні імунологічних параметрів зосереджена на 
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мембранатакуючому комплексі.  Чи є принципова різниця і в чому вона полягає 

між цими компонентами імунітету: циркулюючими імунними комплексами та 

мембранатакуючим комплексом? 

2. Відомо, що в розвитку системних запальних процесах беруть участь низка 

прозапальних цитокінів? Чому Ви обрали для дослідження саме інтерлейкін-8 та 

фактор некрозу пухлини-альфа? 

3. Про що, на Вашу думку, може свідчити зберігання високих рівнів 

інтерлейкіну-8 та фактору некрозу пухлини-альфа у дітей із ГВ в стадії ремісії, 

особливо при наявності ниркового синдрому? 

 

Рекомендації до використання результатів дослідження. 

Слід підкреслити теоретичне значення отриманих результатів, які є 

підставою для подальшого вивчення інтимних механізмів розвитку ГВ та його 

проявів у дітей, а, відповідно, й оптимізації їх моніторингу та лікування. Наукові 

положення, отримані дисертантом можуть бути використані і в дослідженнях 

інших імунозалежних патологічних станів у дітей та функціонування системи 

імунітету в цілому, що відображає загально-клінічне значення проведеного 

дослідження. Результати та матеріали дисертаційної роботи можуть 

використовуватися в навчальному процесі з педіатрії, дитячої гематології, 

нефрології, імунології. Висновки та практичні рекомендації представляють  

інтерес для лікарів практичної ланки охорони здоров'я, а саме: гематологів, 

нефрологів, сімейних лікарів, педіатрів. 

Висновок. 

Дисертаційна робота Чайки Христини «Діагностична і прогностична 

значущість показників системи комплементу та маркерів запалення у дітей з 

геморагічним васкулітом», яка виконана в Харківському національному 

медичному університеті МОЗ України під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Макєєвої Наталії Іванівни, є самостійним завершеним дослідженням, 

що виконано на високому науково-методологічному рівні, містить науково 

обґрунтовані результати вирішення завдання сучасної педіатрії. 




