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Дисертаційна робота Чумаченко Н.Г. присвячена актуальній проблемі 

сучасної педіатрії -  бронхіальній астмі у дітей, яка є однією з найбільш вагомих 

медико-соціальних проблем, що обумовлено її суттєвим впливом на якість 

життя хворих, ранньою інвалідизацією дітей та значними економічними 

витратами.

За даними різних авторів 5-30 % дітей у світі хворіють на бронхіальну 

астму. В Україні протягом останніх років за даними офіційної статистики МОЗ 

цей показник має тенденцію до зниження від 0,56 % (2011 р.) до 0,49 % (2015 

p.). Це свідчить про наростаючу проблему гіподіагностики БА у дітей, 

причинами якої є мультифакторність захворювання, широкий спектр 

альтернативних діагнозів, відсутність активного виявлення БА, низький рівень 

взаємодії між первинною ланкою та спеціалізованою допомогою, 

несвоєчасність діагностики.

На сьогодні встановлено, що БА належить до мультифакторних 

захворювань, формування якого відбувається при взаємодії чинників 

навколишнього середовища та факторів спадкової схильності.

За останні два десятиріччя у зв’язку зі збільшенням забруднення 

навколишнього середовища, появою нових хімічних алергенів в світі зростає 

кількість хворих на БА, а їх лікування не завжди ефективне. Питання 

антропогенного забруднення навколишнього середовища особливо актуальне 

для України. Забруднене оточуюче середовище може негативно позначатися на 

посилені оксидантного стресу та бути додатковим обтяжуючим фактором щодо 

клінічного перебігу БА.

Незважаючи на ряд досліджень, пов’язаних з патогенетичними



особливостями БА у дітей, що проведені в останні роки, залишаються не 

вивченими і потребують подальших розробок ряд аспектів даної проблеми, а 

саме: визначення прогностичних комбінацій мутантних варіантів генів системи 

детоксикації та ADRB2, зміни метаболічного стану у дітей, хворих на БА, в 

умовах антропогенного навантаження з метою раннього виявлення груп ризику 

по формуванню та прогресуванню захворювання.

Окрім того, представляється важливим визначити регіональні особливості 

спектру патологічних чинників розвитку захворювання і їх потенційний вплив 

на розповсюдженість БА у дітей, які мешкають в екологічно несприятливому 

середовищі.

Недостатньо вивченими є і питання відновлювального лікування дітей, 

хворих на БА, які мешкають в забруднених полютантами регіонах України. 

Особливо це стосується розробки та визначення ефективності удосконалених 

схем лікувально-профілактичних заходів для даної категорії дітей, спрямованих 

на корекцію метаболічних порушень.

Зазначене обумовлює вибір теми дисертаційної роботи, метою якої є 

підвищення ефективності діагностики та лікування бронхіальної астми у дітей, 

що мешкають в екологічно несприятливих регіонах, на основі вивчення 

клініко-параклінічних особливостей перебігу захворювання, генетичних 

маркерів та розробки схеми відновлювального лікування.

Зв'язок теми дисертації із державними та галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота є фрагментом двох науково-дослідних робіт ДУ 

„Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України” на тему: «Вивчити 

клініко-параклінічні зміни при бронхообструктивних станах у дітей з 

екологічно несприятливих районів, розробити методи ранньої діагностики та 

лікування» (№ держреєстрації 0106U001799) та «Удосконалити методи 

діагностики та лікування бронхіальної астми, поєднаної з алергічним ринітом у 

дітей» (№ державної реєстрації 0113U000145).



Наукова новизна досліджень, отриманих результатів, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Вперше доведено залежність між тяжкістю і неконтрольованим перебігом 

БА у дітей та концентрацією полютантів (пилу) в атмосферному повітрі 

екологічно забрудненого регіону (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська 

область).

У результаті проведеного дослідження отримано нові наукові дані щодо 

змін амінокислотного складу сироватки крові та КВП у дітей, хворих на 

бронхіальну астму, з екологічно несприятливого регіону, які зберігаються у 

хворих і в періоді клінічної ремісії, що свідчать про порушення обміну речовин 

в організмі та виснаження антиоксидантного захисту. Доведено асоціацію 

обтяженого сімейного алергологічного анамнезу з концентрацією гліцину і 

метіоніну в сироватці крові та гліцину в КВП.

Вперше визначено поліморфні варіанти 313G, 481Т і 79G генів GSTP1, 

NAT2 і ADRB2 та їх комбінації в генотипі у дітей, хворих на БА, які є факторами 

підвищеного ризику розвитку БА у дітей.

Науково обґрунтовано клінічну ефективність застосування препарату 

метаболічної дії похідної сполуки бурштинової кислоти у дітей з БА. 

Встановлено, що вказаний препарат впливає на активацію процесів 

антиоксидантного захисту та може бути рекомендованим в комплексній терапії 

дітям, хворим на БА, з метою корекції метаболічних порушень та зменшення 

оксидантного стресу.

Науково-практичне значення результатів, отриманих автором

Отримані результати дисертаційної роботи було застосовано в практичній 

охороні здоров’я для удосконалення діагностики БА у дітей з екологічно 

несприятливого регіону шляхом визначення поліморфізму генів ферментів 

першої -  CYP1A1 (Т6235С) та другої -  NAT2 (С481Т, G590A, G857A), GSTM1 

(«0»), GSTT1 («0») і GSTP1 (A313G) фаз системи детоксикації ксенобіотиків та 

ADRB2.

Обґрунтовано доцільність та доведено ефективність включення до



комплексного лікування дітей з БА на тлі базисної медикаментозної терапії 

препарату метаболічної дії похідної сполуки бурштинової кислоти.

Робота виконана на достатньому клінічному матеріалі -113 дітей, хворих 

на БА, яким проведено комплексне обстеження.

Результати наукових досліджень впроваджено в практичну діяльність 

закладів охорони здоров’я: КЗ «ДОКДЛ» ДОР» (м. Дніпро), КЗ «Криворізька 

міська клінічна лікарня № 8» ДОР», КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня 

№ 4» ДОР», КЗ «Верхньодніпровська центральна районна лікарня» ДОР», КЗ 

«Криворізька центральна районна лікарня» ДОР», КЗ «Нікопольська 

центральна районна лікарня» ДОР», КЗ «Верхньодніпровський центр первинної 

медико-санітарної допомоги».

Наукові розробки та результати дисертації використовуються в учбовому 

та науковому процесах на кафедрі педіатрії № 2 Харківського національного 

медичного університету.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, які сформульовані в дисертації, обумовлений 

достатнім обсягом досліджень, які відповідають вимогам доказової медицини.

Достовірність досліджень, сформульованих узагальнень і висновків не 

викликає сумніву та визначається:

- використанням сучасних методів дослідження, адекватних поставленим 

завданням, які включають клінічні, анамнестичні, катамнестичні, молекулярно- 

генетичні, біохімічні та статистичні методи дослідження;

- вірогідністю отриманих кількісних даних, які математично оброблені із 

застосуванням адекватних методик статистичного аналізу результатів, 

методично та науково вірно інтерпретовані.

Методичні підходи при проведенні дисертаційної роботи використовують 

сучасні досягнення медицини, цілком інформативні та дозволяють зробити 

аргументовані висновки та практичні рекомендації.

Поставлені завдання в досліджені вирішені.

Особистий внесок автора в отриманні наукових результатів є основним.



За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, з них: 6 статей у 

фахових наукових журналах, атестованих МОН України, 4 -  тези конгресів, 

з’їздів, конференцій.

Щодо структури дисертаційної роботи то вона побудована за класичним 

варіантом, складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження та 4 розділів власних досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій та списку літератури.

У вступі визначена актуальність теми, мета і задачі дослідження, наукова 

новизна і практична значимість роботи. Ці підрозділи висвітлені об’єктивно і 

конкретно. Завдання дослідження представлені чітко і відповідають 

поставленій меті.

Огляд літератури написано чітко, читається з інтересом, повністю 

відображує досліджувану проблему. У цьому розділі детально проаналізовані 

фактори ризику розвитку БА у дітей, як мультифакторного захворювання, 

клінічна маніфестація якого відбувається внаслідок складної взаємодії 

генетичних факторів з відповідними чинниками оточуючого середовища. 

Докладно висвітлено роль одного із ключових ланцюгів патогенезу хронічного 

алергічного запалення дихальних шляхів -  оксидантного стресу та сучасний 

підхід до корекції метаболічних порушень при БА у дітей. Детально 

обґрунтовано коло питань, що потребують подальшого вирішення, і на цій 

підставі визначені мета та завдання проведеного дослідження..

Слід при цьому підкреслити достатньо глибоке знання дисертантом 

проблеми, вміння критично оцінювати дані літератури та узагальнювати їх.

У другому розділі представлені методи дослідження та дизайн 

дослідження.

Дослідження проводились у відділенні захворювань органів дихання та 

респіраторних алергозів у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 

НАМН України», в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та 

Інституті молекулярної біології і генетики НАН України.

Дослідження включало три етапи. Для виконання поставлених завдань 

комплексно було обстежено 114 дітей з персистуючою бронхіальною астмою в



стадії клінічної ремісії та 113 практично здорових дітей, які склали групу 

контролю.

Для вирішення поставлених задач дослідження застосовувались 

загальноклінічні методи, які включали вивчення анамнезу хвороби та життя, 

дані клінічного огляду з ретельними фізікальними обстеженням. 

Використовувались загальноклінічні лабораторні методи дослідження: 

гемограма, протеінограма, гострофазові показники, змив з носоглотки для 

бактеріологічного дослідження, за показаннями -  рентгенографія органів 

грудної порожнини, бронхоскопічне дослідження. Всім хворим проводилося 

дослідження функції зовнішнього дихання з визначенням загальноприйнятих 

статичних (легеневі об’єми) та функціональних показників легеневої вентиляції 

(ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1, ПОСВ й ін.).

Проведено дослідження амінокислотного спектру сироватки крові і КВП 

та молекулярно-генетичне дослідження.

Автором детально описані методики діагностики з відповідними 

формулами розрахунків.

Усі обрані дисертантом методи дослідження сучасні, високоінформативні 

і в той же час, що надзвичайно важливо у педіатрії, нешкідливі.

У розділі 3 детально проведено ретроспективний аналіз захворюваності 

та поширеності бронхолегеневої патології у дітей по регіонах України за період 

2005 -  2014 pp., встановлено збільшення показників захворюваності на 12,6 % і 

поширеності на 8,5 %. При цьому, протягом останніх років, стабільно високі 

показники поширеності бронхолегеневої патології було зареєстровано в 

Дніпропетровській, Івано-Франківській, Запорізькій, Київській, Львівській, 

Харківській та Чернігівській областях України.

За десятирічний період встановлено чітку тенденцію до зниження 

інвалідності дитячого населення від хвороб органів дихання в 1,8 рази (з 7,0 до 

4,0 на 10 тис. дит. нас.), проте питома вага БА в структурі інвалідності 

бронхолегеневої патології у дітей залишалась незмінно високою і складала 

90 %.

У 4 розділі вивчено роль екологічних чинників у формуванні БА у дітей з



екологічно несприятливого регіону та встановлено, що найбільш 

несприятливим регіоном є Дніпропетровська область, а умовно чистим -  

Київська область, про що свідчило перевищення концентрації полютантів (пил, 

діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в атмосферному повітрі в 4-6 разів, 

а обсяги викидів у розрахунку на 1 особу -  в 2-4 рази в Дніпропетровській 

області проти умовно чистого регіону (Київська область).

Крім того, встановлено пряму кореляційну залежність помірної сили між 

захворюваністю БА у дітей м. Дніпродзержинськ (Дніпропетровська обл.) та 

вмістом в атмосферному повітрі -  пилу (г= 0,63).

Вищезазначене обумовило вибір дисератнтом даного регіону України для 

подальшого дослідження як екологічно несприятливого.

У 5, 6, 7, 8 розділах надана характеристика обстежуваних дітей та 

представлено матеріали власних досліджень.

Проведено аналіз клінічних особливостей перебігу БА у дітей та 

встановлено перевагу неконтрольованого перебігу захворювання (76,0 %), що 

асоціювалося з більшою частотою загострень на тлі ГРВІ і потребувало 

стаціонарного лікування.

Визначення чинників схильності до неконтрольованого перебігу БА у 

дітей з екологічно несприятливого регіону дозволило виділити домінуючу роль 

таких факторів: чоловіча стать (60,8 %), молодший шкільний вік (63,2 %), 

обтяжена спадковість за алергічними захворюваннями -  84 %. При цьому, 

найчастіше БА поєднувалась з алергічним ринітом (64,8 %).

Проведений комплексний аналіз асоціації поліморфних варіантів генів 

ферментів першої - CYP1A1 (Т6235С) та другої - NAT2 (С481Т, G590A, G857A), 

GSTM1 («0»), GSTT1 («0») і GSTP1 (A313G) фаз системи детоксикації, а також 

гена ADRB2 (C79G) з розвитком бронхіальної астми у дітей.

В результаті дослідження встановлено, що для гетеро- і" для гомозиготних 

носіїв поліморфного алеля 313G гена GSTP1 ризик розвитку БА у дітей 

збільшується у 2,5 рази. Сумарна частота гетеро- та гомозиготних носіїв 

поліморфного алеля 313G гена GSTP1 є достовірно вищою у досліджуваних 

групах пацієнтів.



Частота гомозиготних носіїв поліморфного алеля 481Т гена NAT2 є 

достовірно вищою у дітей, хворих на БА.

При вивченні алельного поліморфізму послідовності гена ADRB2 показано, 

що сумарна частота гетеро- та гомозиготних носіїв поліморфного варіанта 79G 

гена ADRB2 є статистично вірогідно вищою в групі хворих з БА.

Встановлено, що частота індивідів з генотипами, до складу яких входять 

поліморфні варіанти 313G, 481Т і 79G генів GSTP1, NAT2 і ADRB2 та їхні ком

бінації, є статистично вірогідно вищою (Р < 0,05, OR = 3,28, СІ - 95 %: 1,215- 

8,474) в групі дітей, хворих на БА, з екологічно несприятливого регіону (90,3 %) 

порівняно з контрольною групою (74,4 %). Тенденцію до збільшення частоти 

цих генотипів спостерігали в групі пацієнтів з умовно чистого екологічного 

регіону (84,6 %).

Одним із ключових ланцюгів патогенезу БА є оксидантний стрес. 

Механізм формування оксидантного стресу пов’язаний, в першу чергу, з 

порушенням гомеостазу і окислювально-відновних процесів.

Автором досліджено амінокислотний спектр сироватки крові та 

конденсату видихуваного повітря у дітей з БА з регіонів порівняння, проте 

виявлені зміни амінокислотного складу сироватки крові та КВП у дітей, хворих 

на БА, з екологічно несприятливого регіону більш виразні і вказують на 

наявність вираженого оксидантного стресу, який зберігається у хворих і в 

періоді клінічної ремісії.

Важливим є також встановлення кореляційного взаємозв’язку між 

змінами в АКС сироватки крові: вмісту гліцину (rs=0,56; р<0,05) і метіоніну (rs= 

-0,46; р<0,05) та обтяженим сімейним алергологічним анамнезом; між змінами 

в АКС сироватки крові -  гліцину (rs=0,45; р<0,05), треоніну (rs=0,44; р<0,05), 

валіну (rs= -0,54; р<0,05), фенілаланіну^ -0,49; р<0,05) та тяжкістю 

захворювання у дітей з екологічно несприятливого регіону.

Суттєвим для практичної діяльності педіатрів є розробка пошукачем 

схеми лікувально-профілактичних заходів з включенням в лікувальний 

комплекс препарату метаболічної дії похідної сполуки бурштинової кислоти. 

Проведеними катамнестичними дослідженнями доведено, що комплексний



підхід із застосуванням лікувально-профілактичного харчування, 

елімінаційних заходів з урахуванням індивідуальних тригерних факторів, 

базисна терапія відповідно контролю захворювання, навчання пацієнтів та їх 

батьків та використання препарату метаболічної дії похідної сполуки 

бурштинової кислоти дозволяє підвищити ефективність лікувально- 

профілактичних заходів у дітей, хворих на БА, та обґрунтовує необхідність їх 

впровадження в практику охорони здоров’я.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» відтворює 

основний зміст та суть роботи, досягнуті результати, їх інтерпретацію і 

значення.

Висновки написані автором достатньо широко, повністю охоплюють 

висвітлення поставлених завдань та їх вирішення.

Практичні результати інформативні, конкретні, базуються на результатах 

проведеного дисертантом дослідження.

Дисертацію викладено на 175 сторінках тексту. Робота добре ілюстрована 

таблицями (32), рисунками (10), що займають 18 сторінок. Список використаної 

літератури налічує 249 публікацій, що займають 29 сторінок.

Автореферат є віддзеркаленням дисертаційного дослідження, де в 

достатньому об'ємі й чітко відтворені основні матеріали і положення 

дисертації, її актуальність і новизна, практична значимість роботи і 

впровадження результатів дослідження у практику, викладені висновки і 

практичні рекомендації, публікації. Автореферат написаний у відповідності із 

змістом дисертаційної роботи і також відповідає сучасним вимогам МОН 

України.

Дисертація в цілому заслуговує позитивної оцінки, принципових зауважень 

щодо змісту дисертації немає. Зустрічаються окремі стилістичні та 

орфографічні помилки.

У порядку дискусії бажано, щоб автор дав відповідь на наступні запитання:

1. Доцільно використовувати запропоновану Вами схему комплексного 

лікування у дітей, хворих на бронхіальну астму, що мешкають в умовно 

екологічно чистих регіонах?



2. Чи збільшується частота загострень бронхіальної астми у дітей, 

які мешкають на екологічно забруднених територіях? І якщо так, то з чим це, на 

Вашу думку, пов’язано?

Висновок

Дисертаційна робота Чумаченко Н.Г. “Оптимізація лікувально- 

профілактичних заходів при бронхіальній астмі у дітей, які мешкають в 

екологічно несприятливому регіоні” є завершеною науково-дослідною 

роботою, у якій наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального завдання сучасної педіатрії -  удосконалення лікувально- 

профілактичних заходів у дітей, хворих на бронхіальну астму, що мешкають в 

екологічно забруднених територіях, шляхом розробки науково обґрунтованої 

схеми лікування.

За актуальністю, науковою новизною та практичною значимістю 

дисертаційна робота Чумаченко Н.Г. відповідає вимогам щодо дисертаційної 

роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а саме п.11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 

14.01.10 - педіатрія.
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