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2.  Доктор медичних наук, професорка, Харківського національного 

медичного університету Сенаторова Г. С.  

  Із запитаннями до дисертанта та в обговоренні результатів роботи 

виступили: д. мед. н., професорка, професорка кафедри педіатрії №1 та 

неонатології Сенаторова Г. С.; д. мед. н., професорка кафедри педіатрії №1 та 

неонатології Ріга О. О.; д. мед. н., професорка кафедри дитячих інфекційних 

хвороб Ольховська О. М.; д. мед. н., професорка, кафедри педіатрії №1 та 

неонатології Чайченко Т. В.; д. мед. н., професорка, завідувачка кафедри 

пропедевтики педіатрії №1 Фролова Т. В..  

На підставі доповіді Чайки Х., відповідей на запитання, виступів 

рецензентів та дискусії  одностайно ухвалили такий висновок: 

Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 

науковими планами Харківського національного медичного 

університету 

 Серед різноманітної патології, що виникає за участю імунних 

комплексів, переважне значення в дитячому віці має геморагічний васкуліт. 

Він належить до групи первинних системних васкулітів і зустрічається у 

дітей із частотою близько 20-25 на 10000 населення. На цей час відзначається 

тенденція до збільшення  захворюваності на геморагічний васкуліт та 

схильність до хронізації процесу. У ряду хворих на ГВ розвивається 

вторинний капіляротоксичний гломерулонефрит, що в 20-30% випадків 

призводить до формування хронічної ниркової недостатності та інвалідизації 

в молодому віці. Ускладнення  абдомінального та ниркового синдромів при 

ГВ можуть призвести до інвалідизації і летального результату. 

 У зв’язку з цим окреслено мету дослідження: підвищення ефективності 

діагностування та прогнозу прогресування ГВ на підставі вивчення 

механізмів взаємозв'язку компонентів системи комплементу (С3 та С4, МАК) 

й маркерів запалення (ФНП, IL-8) зі змінами показників гомеостазу в 

сироватці крові. 

 Завданнями нашого дослідження стали: 



 

 

1. Визначити вміст компонентів системи комплементу С3 та С4, МАК у 

сироватці крові в динаміці залежно від статі дітей, віку, нозологічної форми 

геморагічного васкуліту. 

2. Дослідити вміст ФНП та IL-8 у сироватці крові у дітей залежно від форми, 

тривалості та перебігу васкуліту. 

3. Вивчити взаємозв’язки клініко-лабораторних показників та рівнів 

компонентів системи комплементу в сироватці крові при геморагічному 

васкуліті у дітей із різними формами та фазами захворювання. 

4. Оцінити діагностичну інформативність показників компонентів системи 

комплементу (С3 та С4, МАК), ФНП  та  IL-8  в якості  прогностичних 

критеріїв перебігу геморагічного васкуліту. 

5. На основі отриманих даних розробити модель прогнозу прогресування 

геморагічного васкуліту та формування ускладнень у дітей. 

Для визначення клінічних особливостей перебігу ГВ  дітей 

проаналізовано клінічний матеріал 83 пацієнтів у віці від 2 до 17 років. Було 

розподілено дітей, що входили в дослідження, за ступенем активності 

геморагічного васкуліту за формою захворювання. До групи контролю було 

включено 20 здорових дітей. 

Використовувалися клініко-анамнестичні методи дослідження. 

Основним методом було клінічне дослідження з аналізом та інтерпретацією 

клініко-лабораторних даних. Виконувалися стандартні методи дослідження, 

імунограма. Компоненти системи комплементу C3, C4, МАК визначали за 

допомогою ELISA з використанням стандартних наборів, прозапальні 

маркери TNFα , IL-8 були визначені за допомогою імуноферментного аналізу 

з використанням стандартних наборів ВЕКТОР БЕСТ. 

Дослідження проводили в динаміці: у гострий період геморагічного 

васкуліту, коли клінічні та лабораторні ознаки були виражені найбільш 

яскраво, в періоді ознак клініко-лабораторної ремісії або при розвитку 

ускладнень захворювання. 

Використовувались статистичні методи обробки інформації. 



 

 

Для визначення статевих відмінностей у формуванні геморагічного 

васкуліту проаналізовано питому вагу чоловічої / жіночої статі серед хворих 

усіх вікових періодів. Аналіз розподілу хворих за віком та статтю виявив, що 

сумарно статистично значущих відмінностей за статтю серед обстежених не 

було.   

Аналіз вікових закономірностей IgА-васкуліту дозволяє зробити 

висновок про переважання цієї патології в дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку (84,2 ± 5,5 %, p<0,05) серед загальної кількості хворих, що 

підтверджує теорію «омолодження» цього захворювання. Найменшу 

статистично значущу групу пацієнтів склали діти віком від 13 до 18 років 

(15,7±3,9%) від досліджуваних. 

Для визначення найбільш значущих анамнестичних чинників 

формування ГВ нами було проведено аналіз даних. За даними 

алергологічного анамнезу встановлено, що 51/83 (61,4 ± 5,3%) хворих 

основної групи мали алергічну напруженість організму. У 29/51 (56,9±6,9 %) 

дітей зафіксували харчову алергію, що склало переважну частку від усіх 

атопій.  

Гострі респіраторні захворювання , що зустрічалися до 3х разів на рік, 

зафіксовано у 38/83 (45,8±5,5%)  дітей. Гострі респіраторні захворювання 

займають провідну позицію та передували розвитку ГВ у  57/83 (68,7 ± 5,1%) 

хворих. 

У нашому дослідженні було всього дві ізольовані шкірні форми ГВ: в 

однаковій мірі зустрічалися шкірно-суглобова та змішана форми васкуліту. 

Змішану форму із нирковим синдромом реєстрували у 15 дітей. Серед усіх 

досліджуваних у 12 відзначався рецидивуючий перебіг захворювання. 

Гіпокомпліментемія у вигляді зниження рівню компоненту системи 

комплементу С3 достовірно фіксується при ІІ та ІІІ ступені активності 

васкуліту в гострий період, що вказує на дефіцит пулу системи комплементу 

при тяжких формах. Майже на рівні групи контролю знаходиться показник 

компоненту С4 при всіх ступенях активності захворювання. 



 

 

Спостерігається гіпокомпліментемія і в періоді ремісії при всіх 

ступенях активності порівняно із групою контролю. Показники IL-8 та ФНП 

у гострий період захворювання були високими  при всіх трьох ступенях 

порівняно із групою контролю. В динаміці IL-8 та ФНП залишаються 

достовірно високим при всіх ступенях активності у порівнянні із групою 

контролю (рІ-к= 0,0043; рІІІ-к = 0,0143 відповідно).  

Враховуючи велике клінічне значення формування ниркового 

синдрому у дітей та ХНН, нами було проаналізовано рівні зазначених 

показників в залежно від наявності ниркового синдрому. Розподілено дітей 

на дві групи: ті, що перенесли захворювання без ниркового синдрому, і з 

нирковим синдромом. Розцінено нирковий синдром як виявлення 

транзиторної гематурії та/або протеїнурії, нефриту протягом першого місяця 

(кількість еритроцитів > 5/мм3) та/або співвідношення протеїнурії/ 

креатинінурії ( ≥0,5) та/або ШКФ <60 мл/хв у дітей (за формулою Шварца). 

Показники компонентів системи комплементу С3 та С4 залишалися 

достовірно низькими у групі із залученням у патологічний процес нирок 

порівняно з групою контролю при гострому періоді та залишалися низькими 

в динаміці захворювання в усіх групах порівняноі із групою контролю. 

Наукова новизна полягає у подальшому розвитку питання 

прогресування ГВ залежно від ступеня та форми захворювання. 

Одержані дані сприяють уточненню наших уявлень про роль системи 

комплементу в механізмах формування та ускладнень ГВ, розвитку 

ниркового синдрому у дітей. Було доведено, що показники системи 

комплементу та прозапальні цитокіни змінювалися незалежно від статі та 

віку дитини, але значно змінювалися при різних формах та фазах ГВ. 

Розширили наші уявлення щодо показників несприятливого перебігу та 

розвитку ниркових ускладнень ГВ, які можуть стати підставою для 

напрацювання більш результативних методів патогенетичної корегуючої 

терапії при цьому захворюванні та своєчасного попередження ускладнень 

захворювання у дітей. 



 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота Чайки Х. є фрагментом науково-дослідної роботи 

(НДР) кафедри педіатрії № 2, виконаної у межах комплексної НДР кафедр 

педіатричного профілю Харківського національного медичного університету 

«Медико-біологічна адаптація дітей із соматичною патологією в сучасних 

умовах» (державний реєстраційний номер 0114U003393), де дисертантка є 

співвиконавцем. 

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх 

новизна 

Аспіранткою Чайкою Х. у дисертаційній роботі доповнено дані щодо 

прогнозу прогресування ГВ у дітей і розвитку ускладнень при 

досліджуваному захворюванні. 

 Доведено, що з метою моніторингу перебігу ГВ у дітей 

рекомендується вимірювання рівнів компоненту системи комплементу С3 та 

С4, МАК у сироватці крові. Зниження рівнів С3 менше ніж 1,17 г/л та С4 

менше, ніж  0,38 г/л та підвищення рівню МАК у сироватці крові більше, ніж 

980,7 мОд/мл ,  можуть свідчити про несприятливий перебіг запального 

процесу і розвиток ниркового синдрому. 

 Доповнено дані щодо прогнозування несприятливого перебігу ГВ у 

дітей: рекомендовано використовувати разом з морфофункціональними 

показниками стану ендотелію судин визначення рівнів у сироватці крові 

прозапальних цитокінів IL-8  та ФНП. Показники IL-8 вище за 17,8 пг/мл, 

підвищення рівня ФНП більше ніж 7,67 пг/мл  можуть використовуватися як 

маркери прогресування та несприятливого перебігу ГВ у дітей. 

 Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються 

Отримані наукові висновки та практичні рекомендації базуються на 

аналізі та узагальненнях отриманих результатів сучасних методів, що 

використовувались: анамнестичні, клініко-лабораторні, інструментальні, 

статистичні методи дослідження 



 

 

Достовірність результатів, одержаних в роботі, підтверджується 

статистичним аналізом: параметричні та непараметричні, кореляційний, 

дисперсійний, регресійний методи. Статистична обробка проводилась на 

персональному комп’ютері за допомогою наборів сучасних стандартних 

програм «Statistica 10» та «MS Excel 2010». Результати отримано на 

апаратурі, яка пройшла державний метрологічний контроль. Робота 

переконливо обґрунтована, наукові положення, висновки та рекомендації 

достовірні, повністю випливають з фактичного матеріалу, мають теоретичне 

й практичне значення. 

Наукове та практичне значення одержаних результатів 

Вперше запропоновано моніторинг показників прозапальних цитокінів, 

визначення показників компонентів системи комплементу, обґрунтовано 

доцільність ранньої діагностики формування ниркового синдрому у дітей із 

ГВ . 

З метою оптимізації системи моніторингу дітей з геморагічним 

васкулітом, рекомендується визначати показники компонентів системи 

комплементу С3, С4, МАК. 

Обґрунтовано та запропоновано методи раннього прогнозування 

розвитку ниркового синдрому у дітей з ГВ при встановленні у сироватці 

крові на початку клінічних проявів С3 < 1,17 г/л  та С4 < 0,38 г/л , МАК > 

980,7 мОд/мл , IL – 8  > 17,8 пг/мл  та ФНП > 7,67 пг/мл прогнозують 

можливість формування ниркового синдрому  у дітей з геморагічним 

васкулітом. 

  Використання результатів роботи 

Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність 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 «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня (акти впровадження 

від 24.10.2020 р.). 

Результати дисертаційної роботи включено до навчальних програм для 

студентів, лікарів-інтернів кафедри педіатрії № 2 Харківського національного 

медичного університету. 

        Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях 

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

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

закордонному журналі; 6 тез у матеріалах всеукраїнських та міжнародних 

конференцій та конгресів. 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. 1. The status of the C3 and C4 fractions of the complement system in 

children with Henoch-Schönlein purpura , Pediatria Polska - Polish Journal of 

Paediatrics, 4/2019 vol.94 DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88039 Data 

publikacji online: 2019/08/30. (Здобувач особисто провела літературний 

огляд, виконала підбір хворих, проаналізувала та узагальнила отримані 

результати дослідження інтерлейкінів, статистично опрацювала та 

проаналізувала дані, підготувала статтю до друку). 

2. Chaika K. Proinflammatory cytokines Il-8 and TNFα with Henoch-Schonlein 

purpura in children / Kh. Chaika, N. Makieieva // Inter collegas. – 2019. – № 4 (6). 

– Р 132–136. (Здобувач особисто провела літературний огляд, виконала 

підбір хворих, проаналізувала та узагальнила отримані результати 

дослідження цитокінів, статистично опрацювала та проаналізувала дані, 

підготувала статтю до друку). 

3. Український журнал медицини, біології та спорту, том 4, №6(22) від 

12.09.2019 р. Макєєва Н.І., Чайка Х. Стан системи комплементу при 

геморагічному васкуліті у дітей (Здобувач особисто провела літературний 

огляд, виконала підбір хворих, проаналізувала та узагальнила отримані 

результати дослідження цитокінів, статистично опрацювала та 

проаналізувала дані, підготувала статтю до друку). 



 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

4. Serum Levels of Monocyte Chemotactic Protein-1 and Nitrogen Oxide 

Metabolites in Henoch-Schönlein Purpura Indicate the Development of Renal 

Syndrome, Indian J Pediatr . 2020 Apr 27. doi: 10.1007/s12098-020-03300-4. 

Nataliia Makieieva , Yuriy Odynets , Mariia Yavorovych , Oksana Afanasieva , 

Khrystyna Chaika , Dmytro Butov SCOPUS (Здобувач зробила підбір хворих, 

набір клінічного матеріалу, проаналізувала та узагальнила отримані 

результати дослідження цитокінів та оксипроліну, підготувала статтю до 

друку). 

5. Применение сульфасалазина в лечении иммуноглобулин А (IgA)васкулита 

в педиатрической практике, Н.И. Макеева, Ю.В. Одинец, И.Н. Поддубная, К. 

Чайка, Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):6669; doi 

10.15574/SP.2020.105.66 (Здобувач особисто провела літературний огляд, 

виконала підбір хворих, набір клінічного матеріалу, статистично 

опрацювала та проаналізувала дані, підготувала статтю до друку). 

Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного 

дослідження 

Наукове дослідження здобувачки Чайки Х. за темою «Діагностична і 

прогностична значущість показників системи комплементу та маркерів 

запалення у дітей з геморагічним васкулітом» комісією з питань етики та 

біоетики Харківського національного медичного університету визнано таким, 

що відповідає загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, 

інтересів та особистої доступності учасникам дослідження. 

Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. 

Учасники дослідження інформувалися про всі аспекти, пов’язані з метою, 

завданнями, методиками та користю дослідження. 

Лабораторні методи досліджень є загальноприйнятими. Чайка Х. 

керувалася гуманними цілями, гідно виконувала свої обов’язки та діяла на 

благо хворих. 



 

 

Мета та завдання дисертації є науково обґрунтованими, використані 

методи дослідження є безпечними. 

Висновки та рекомендації не пов’язані з безпосереднім ризиком для 

здоров’я пацієнтів, порушенням їхніх прав чи морально-етичних норм, 

приниженням людської гідності або дискримінацією. Експерименти на 

людині не проводились (протокол № 2 від 10.06.2020 року). 

Оцінка мови та стилю дисертації 

Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфікаційну фахову підготовку автора. 

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту 

Дисертація присвячена вивченню ранньої діагностики та 

прогнозування ризику розвитку ускладненого перебігу ГВ. Дисертаційне 

дослідження за даною тематикою відповідає  науковому  напрямку  2.4. 

Дослідження  з  метою  вивчення  етіології  і патогенезу захворювань   

органів  та  систем  дитячого  організму,  факторів, що сприяють виникненню 

захворювань у дітей, розроблення й удосконалення методів діагностики –

паспорта спеціальності 228 «Педіатрія», спеціалізація «Педіатрія», що 

відповідає паспорту спеціальності 14.01.10 – педіатрія. 

Рекомендація дисертації до захисту 

Дисертація очної аспірантки кафедри педіатрії №2 Харківського 

національного медичного університету на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії Чайки Христини на тему «Діагностична і 

прогностична значущість показників системи комплементу та маркерів 

запалення у дітей з геморагічним васкулітом», за спеціальністю 228 

«Педіатрія», спеціалізація «Педіатрія», є кваліфікаційною науковою працею, 

в якій містяться отримані нові науково обґрунтовані результати проведених 

здобувачем досліджень, що вирішують конкретне наукове завдання, а саме  




