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ВАКУЛЕНКО ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ

«Діагностика, профілактика та прогнозування порушень центральної та 

регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит»,

представлену на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

за спеціальністю 14.01.10 -  педіатрія

Проблематика пієлонефриту визначається високою частотою 

захворювання в усіх вікових групах, зі збільшенням за останні десятиріччя у 

2-2,5 рази латентних і малосимптомних форм, які виявляються при 

обстеженні з приводу супутніх захворювань. Особливостями сучасного 

перебігу захворювання є несприятливий перебіг, що характеризується 

частими рецидивами, зниженням гомеостатичних функцій нирок та 

формуванням їх вторинного зморщування.

На сьогодні визначено, що хворі на пієлонефрит мають ризики 

хронічного перебігу та формування хронічної хвороби нирок, що значно 

знижує якість життя у дитячому та дорослому віці. В літературних джерелах 

широко обговорюється взаємозв'язок між захворюваннями нирок і станом 

серцево-судинної системи, відомий як кардіо-ренальний синдром. 

Патофізіологічні механізми, що приводять до підвищеного серцево- 

судинного ризику у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, повністю не 

вивчені, проте незаперечними фактами є гемодинамічні перехресні 

порушення а також зміни нейрогуморальних маркерів і запальних 

молекулярних ознак.

Саме тому, дисертаційна робота Вакуленко Людмили Іванівни, метою 

якої є підвищення ефективності лікування хронічного пієлонефриту в дітей 

на підставі вивчення факторів ризику розвитку захворювання, регіональної та 

центральної гемодинаміки, особливостей ендотеліальної дисфункції та



розробки індивідуалізованої медикаментозної корекції та профілактики, є

актуальною та своєчасною.

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної

роботи ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ кафедри

педіатрії 2 у складі комплексної НДР “Вивчити вплив медико-соціальних 

чинників на формування здоров'я дітей середнього шкільного віку ’’Інституту 

охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України (м.Харків), яка 

виконувалась в рамках програми “Охорона здоров’я дітей шкільного віку і 

підлітків” “Клініко-функціональні особливості серцево-судинної системи та 

медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та профілактики порушень

адаптації у практично здорових дітей та при різних патологічних станах в 

онтогенезі” (№ державної реєстрації 0106Ш01173); «Удосконалення 

діагностики і прогнозування розладів внутрішньосерцевої і периферичної

гемодинаміки у дітей в поцесі росту та при запальних захворюваннях легень, 

серця, нирок» (№ державної реєстрації 011Ш005752); «Розробка способів
« « •діагностики і корекції розладів гемодинаміки органів мішеней при 

соматичних захворюваннях, що супроводжуються серцево-судинними 

ускладненнями у дітей» (№ державної реєстрації - 011611004963).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Вірогідність основних 

наукових положень і висновків ґрунтується на обстеженні 214 дітей віком від 

6 до 18 років, хворих на хронічний пієлонефрит.

Наукова новизна даної роботи полягає у розробці концепції розвитку 

порушень системної й ниркової гемодинаміки, як провідної патогенетичної
9

ланки, ступінь вираженості якої визначає рівень ймовірності несприятливого 

перебігу хронічного пієлонефриту.

Дисертантом розширені уявлення про механізми розвитку серцево- 

судинних порушень та формування ренальної артеріальної гіпертензії у 

дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.
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Науковим доробком автора стало визначення високоінформативних 

прогностичних показників перебігу патології у дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит, що характеризують стан ренальної гемодинаміки: показники 

швидкості кровотоку та індекси периферичного опору, пульсаційний індекс і 

систоло-діастолічне співвідношення, на рівні магістральної та сегментарної 

артерій нирки.

Здобутком дисертаційної роботи стала розробка, за допомогою 

множинної логістичної регресії, прогностичної моделі прогресування 

серцево-судинних порушень у вигляді гіпертрофії лівого шлуночку та 

артеріальної гіпертензії у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит.

Автором доведено підвищення ефективності індивідуалізованого 

підходу корекції кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит, з урахуванням гемодинамічних розладів та дисфункції 

ендотелію.

Практична значимість роботи полягає у визначенні алгоритму та 

переліку необхідних діагностичних обстежень, які дають змогу практичному 

лікарю своєчасно виявити розвиток, провести ранню діагностику

артеріальної гіпертензії, підтвердити її ренальний ґенез і встановити характер
•  «змін ниркової гемодинаміки.

Не менш вагомим для практики лікаря-педіатра є визначення
•  • •індивідуалізованого підходу корекції кардіоваскулярних порушень у дітей,

Ш

хворих на хронічний пієлонефрит, в залежності від варіантів центральної,

внутрішньосерцевої і ниркової гемодинаміки, вегетативного статусу, 

дисфункції ендотелію та геометрії лівого шлуночка.

Результати дослідження впроваджено у практику охорони здоров’я: за 

результатами дослідження видано інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров’я №250-2014 «Прогностичні критерії формування 

хронічного перебігу пієлонефриту у дітей»; здобутки дисертаційної роботи 

впроваджено в клінічну практику педіатричних та нефрологічних відділень
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лікувальних закладів м. Києва, м. Дніпра, м. Харкова, м. Полтави, м. 

Запоріжжя, м. Одеси, м. Львова.

Оцінка змісту роботи та її завершеності. Дисертаційна робота 

побудовано традиційно, вона складається із вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів дослідження, 7 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій та 

списку літератури, що включає 405 джерел. Робота ілюстрована 70 

таблицями і 43 рисунками.

Перший розділ дисертації представлено у вигляді огляду літератури, 

який подано як аналіз основних наукових публікацій за темою дисертаційної 

роботи з використанням іноземних джерел, проводячи бібліографічний 

пошук, автор посилається здебільшого на роботи останніх 8-10 років. В 

даному розділі дисертант викладає сучасний погляд на особливості перебігу 

хронічного пієлонефриту у дітей. Особливої уваги на сьогоднішній день 

заслуговує розуміння механізмів формування кардіоваскулярних 

ускладнень та зміни серцево-судинної системи в умовах хронічного 

захворювання нирок у дітей. Автором акцентовано увагу на те, що 

виникнення артеріальної гіпертензії на будь-якому етапі хронічного 

запального процесу в нирках, погіршує його прогноз, прискорюючи 

прогресування нефросклерозу, що супроводжується зменшенням кількості 

функціонуючих нефронів і гіпоксією паренхіми, та формування ниркової 

недостатності.

Дисертантом, при аналізі літературних джерел, акцентовано увагу на 

концепції ендотеліальної дисфункції як ключової ланки в патогенезі 

хронічної хвороби нирок, доведена роль ендотелію, порушення функцій якого 

має місце задовго до розвитку структурних змін в нирках.

Огляд наукової літератури вказує на невелику кількість публікацій 

щодо поширеності та варіантів геометрії лівого шлуночка у дитячому віці на 

початкових стадіях ХХН: найчастіше виявляють патологічні типи геометрії 

ЛШ, які вочевидь виникають у результаті взаємодії серцевого навантаження
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та негемодинамічних чинників. Незаперечно, що формування серцево- 

судинних змін під час прогресування хронічної хвороби нирок, особливо на 

ранніх стадіях, залишається актуальною проблемою для подальшого 

вивчення.

При написанні даного розділу пошукувачем був проведений детальний 

аналіз наукової літератури та акцентована увага на невирішених питаннях у 

вивченні даної проблеми в нашій країні.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» дисертант 

наводить відомості про загальну кількість обстежених хворих, сучасні 

критерії верифікації діагнозу хронічного пієлонефриту та стадії хронічного 

захворювання нирок.

Дискутабельним залишається питання щодо рекомендації автором 

застосування фторхінолонів в емпіричних протоколах дітей. Підхід до 

призначення фторхінолонів у дітей до 2 років має бути по життєвим показам, 

а у дітей старше 2 років тоді, коли обґрунтованість підтверджена 

антибіотикорезистентністю протокольних препаратів.

Особливої уваги заслуговують методи оцінки центральної та 

регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит. 

Вагомий практичний інтерес представляють дані проби з ендотелій- 

залежною вазодилятацією.

Для статистичної обробки результатів дисертантом використані сучасні 

статистичні пакети, застосовані клініко-аналітичні, математично-статистичні 

методи: стандартного статистичного аналізу, кореляційний аналіз, 

дисперсійний аналіз та математичного моделювання.

У 3 розділі «Етіологічна структура та клінічна характеристика дітей, 

хворих на хронічний пієлонефрит» проаналізовані вікові, статеві 

особливості,етіологічна структура, чутливість та резистентність уропатогенів 

у дітей з пієлонефритом. В розділі дисертант детально висвітлює 

моніторингові дослідження змін чутливості та резистентності уропатогенів у
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дітей, що дозволяють здійснювати цілеспрямовану раціональну стартову 

антибактеріальну терапію, особливо в амбулаторних умовах лікування.

Необхідно також підкреслити, що цілеспрямована антибактеріальна 

терапія може сприяти попередженню хронізації запального процесу в нирках, 

запобігати рецидивам та формуванню ХХН у дітей. Отримані результати 

дослідження в черговий раз підтверджують, що доцільним є регулярне, кожні 

3-5 років, проведення регіонального мікробіологічного моніторингу 

чутливості і резистентності уропатогенів до антибіотиків.

Дисертантом проведено аналіз взаємозв’язку дисметаболічної 

нефропатії, вроджених аномалій та функціональних розладів органів сечової 

системи, як факторів ризику формування пієлонефриту у дітей.

Вивченню структурно-функціональних особливостей сечовидільної 

системи та прогнозуванню хронічного перебігу пієлонефриту у дітей 

присвячено 4 розділ дисертаційного дослідження.

Дисертантом визначено вікові тенденції змін ультразвукової щільності 

нирки у здорових дітей, які виявили високу чутливість (від 82 до 90 %)

показників ультразвукової щільності для діагностики гострого і хронічного 

пієлонефриту у дітей, при цьому специфічність показників коливалась в 

межах від 56 до 62%. Найбільш виражені порушення ниркового кровотоку 

виявлялися у дітей з обструктивним хронічним пієлонефритом: достовірне 

зниження швидкісних показників та Б/Б, підвищення значень індексів 

судинного тонусу.

Отримані результати мають безумовно наукову цінність та наглядно 

демонструють, що довготривалі порушення внутрішньониркової 

гемодинаміки тісно пов’язані з активацією фіброгенного біохімічного 

шляху, супроводжуються заміною нормальної структури нирок 

позаклітинним матриксом і розвитком фіброзу.

У підрозділі 4.2., при оцінці критеріїв ультразвукової щільності 

структур нирки, доцільно відокремлювати показники пацієнтів, що мали 

супутню дисметаболічну нефропатію.
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У підрозділі 4.3., слід зазначити, що показники ниркової гемо динаміки 

у хворих на хронічну хворобу нирок характеризуються мінливістю при 

базовій терапії інгібіторами АПФ, цей аспект має бути врахованим при

проведенні дослідження.

У 5 розділі «Клініко-функціональні особливості серцево-судинної 

системи у дітей хворих на хронічний пієлонефрит» дисертантом проведений 

аналіз ЕКГ-симптомів кардіоваскулярних порушень. Встановлено латентний 

характер формування кардіоваскулярної патології, що проявляється до появи 

зниження ниркових функцій у дітей з хронічним пієлонефритом. Автором 

доведено, що для вегетативного забезпечення серцевої діяльності хворих на 

хронічний пієлонефрит характерне переважання патологічних варіантів, що

свідчить про прогресуючу недостатність та виснаження адаптаційних 

ресурсів організму.

Особливої уваги заслуговують дані щодо ознак ендотеліальної 

дисфункції та системного запалення у дітей, хворих на хронічний 

пієлонефрит вже на початкових стадіях хронічної хвороби нирок, ступінь

змін яких зростають під час прогресування патологи.

Розділ 6 присвячений дослідженню ренокардіальної взаємодії у дітей, 

хворих на хронічний пієлонефрит на етапах формування хронічної хвороби 

нирок. Безумовним здобутком дисертанта є розробка прогностичних 

моделей: прогностичної таблиці розвитку хронічного пієлонефриту та

математичної моделі прогнозу розвитку серцево-судинних ускладнень: 

гіпертрофії лівого шлуночку та артеріальної гіпертензії у дітей, хворих на 

хронічний пієлонефрит. Автором були розраховані діагностичні коефіцієнти, 

при підсумовуванні яких може накопичуватися діагностична інформація, що 

відповідає найбільш інформативним прогностичним ознакам хронічного 

пієлонефриту у дітей.

Дисертант обґрунтовано інтерпретує отримані результати, наводить в
•  • •  • •  •якості ілюстрації два клінічних випадки щодо можливостей створеної моделі
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прогнозування формування гіпертрофії лівого шлуночка у дітей із хронічним 

пієлонефритом та хронічною хворобою нирок.

Одержані дані про тісний взаємозв'язок між мікроциркуляторними 

розладами, які з'являються ще до порушення ниркової гемодинаміки, 

відкривають можливості для розробки схем і призначення 

нефропротективної терапії на ранніх етапах у дітей з хронічною хворобою 

нирок, про що викладено у 7 розділі «Персоніфікована корекція серцево- 

судинних порушень у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит».

Дисертантом запропоновано диференційований підхід з використанням 

схем лікування з включенням до базисної терапії еналапрілу або еналапрілу з 

внутрішньовенною інфузією аргініну гідрохлориду з подальшим переходом 

на пероральний прийом у комплексній терапії дітей з хронічним 

пієлонефритом. Встановлено, що на фоні комплексного лікування дітей з 

ІІІст. хронічної хвороби нирок, у 47,8% пацієнтів відбуваються позитивні 

зміни за рахунок вірогідного збільшення діаметру та приросту діаметру 

плечової артерії, зменшення швидкісних показників гемодинаміки.

У підрозділі 7.2. слід конкретизувати, коли проводилась контрольна 

оцінка показників: під час чи після 2-тижневого курсу запропонованої схеми 

терапії (навіть години доби для оцінки показників гемодинаміки мають бути 

уніфікованими для усіх пацієнтів).

Бажаним аспектом висновку даного розділу є думка автора щодо 

визначення тривалості і частоти курсів нефропротективної терапії.

У розділі „Аналіз і узагальнення результатів дослідження” автором 

проведений глибокий аналіз отриманих результатів і полемічне осмислення 

взаємовідношень результатів власних досліджень у порівнянні з даними 

інших авторів, викладених у наукових джерелах. Без сумніву, науковим 

здобутком даного розділу є конвертація теоретичних положень дисертаційної 

роботи стосовно вивчення факторів ризику розвитку захворювання, 

вегетативного статусу, регіональної та центральної гемодинаміки, 

особливостей ендотеліальної дисфункції щодо підвищення ефективності
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лікування хронічного пієлонефриту в дітей на підставі та розробки
•  •індивідуалізованої медикаментозної корекції

Всі розділи викладені логічно, конкретно узгоджуються з

поставленими завданнями, супроводжуються осмисленим аналізом

Слід звернути увагу на технічні аспекти текстового варіанту

дисертаційної роботи: розташування і розриви таблиць, умовні 

графічних об’єктів, посилання літературних джерел, абревіатура.

позначення

Висновки та практичні рекомендації сформульовані грамотно та

відповідають отриманим під час дисертаційного дослідження результатам.

За темою дисертації опубліковано 45 наукових робіт, із них 3 внесені 

до наукометричних баз Web of Science, 2 0 - у  фахових наукових виданнях 

України, які внесено до міжнародних наукометричних баз. Публікації 

розміщені в матеріалах 5 конгресів, 2 з’їздів, 8 науково - практичних 

конференцій. Видано монографію, патент на корисну модель та 

інформаційний лист. Автором одноосібно опубліковано 10 робіт.

Не/ іоліки, зауваження і побажання. Принципових зауважень до мети,

поставлених завдань, підходів до їх реалізації, змісту та інтерпретації 

досліджень, проведених у рецензованій дисертаційній роботі, немає. 

Відмічені вище зауваження не мають принципового характеру і не знижують 

цінності даного дослідження, отриманих результатів та зроблених автором 

узагальнень.

У процесі ознайомлення із дисертаційною роботою виник ряд 

запитань:

1. Чи можливо результати Ваших діагностичних таблиць та 

математичні рівняння множинної регресії відобразити у конкретній 

рекомендації для застосування у практичній медицині?

2. Уточніть, будь ласка, рекомендацію по тривалості і частоті курсів 

нефропротекторної терапії для пацієнтів з ХХН. Чи є дані катамнезу щодо 

ефективності лікувальної тактики в обох групах спостереження?
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робота Вакуленко Люди или Іванівни «Діагностика,

г і р о ф і л а кт и к а та п р о гн о з у в а н и я 1 V .'  4«Г ’

гем о динаміки у дітей, хворих на хронічний шєлонесзрит», яка ви звалась

при науковому консультуванні доктора медичних наук про

Олександра Свг ГЛ' Сі \ лі науковою пр< • В Я К1 и
1  лна основі комплексних КЛІНІЧНИХ, 01ОХ1М1ЧНИХ, ШС'«:« 4/\ альних методів та

математичного прогнозування, отримані нові науково нто ваш

результати, котрі в сукупності вирішують актуальну * » •у педіатри -

підвищення ефективності лікування ту в дітей шляхом

та профілактики ллярних порушень. Сукупність

гичиих положень і практичних рекомендацій можна 

кваліфікувати як досягнення у вирішенні актуальної проблеми педіатрії щодо
4 »діагностики, профілактики та прогнозування порушень центральної та

регіональної гемодинаміки у дітей, хворих на ічний пієлонефрит. За
. .теоретичним рівнем, практичною значимістю ропота повністю відповідає

вимогам п. 10 кових ступенів 1

вченого звання наукового а», а и г заслуговує

11 р и с у д ж е н н я нау к о в о го медичних наук за спеціальністю
І

4.01.10 -  педіатрія

Завідувачка кафедри педіатрії №2

♦ ♦ »академії

У к рай і с ь кої м е д и ч н ої с томато л о г і ч н ої4 *

доктор медичних наук, професор Т. О. Крючко
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