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Актуальність теми дисертації. Згідно з даними Всесвітньої організації 

охорони здоров'я на сьогодні вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) інфіковані 

майже 37 мільйонів чоловік по всьому світу, а в 2015 році від імунодефіциту, 

викликаного цим вірусом, загинуло більше мільйона людей. І, на жаль, 

тенденції на зменшення поширеності цієї інфекції не спостерігається. Сьогодні 

виділяють тринадцять різних підтипів ВІЛ. Крім того, існують численні 

додаткові циркулюючі рекомбінанті форми (СКР), які є продуктом 

генетичного змішування вірусів, що інфікують різні індивідууми в різних 

географічних умовах. Все це створює значні труднощі при створенні вакцини 

проти ВІЛ. Тому очікування на зниження інфікованості ВІЛ найближчим часом 

є сумнівним. Безумовно, ця складна проблема сьогодення не може не 

торкнутись стану здоров'я дітей. І наукові дослідження, які вивчають ті чи інші 

аспекти стану здоров'я дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, є 

актуальними. Особливої уваги у цієї групи дітей викликають порушення 

фізичного та нервово-психічного розвитку, які є інтегральними показниками 

стану здоров'я дітей. Відомо, що ВІЛ-неінфіковані діти, народжені від ВІЛ- 

інфікованих жінок, достовірно частіше хворіють на кишкові інфекції в 

порівнянні із здоровими дітьми. Не дивлячись на удосконалення діагностики та 

методів лікування, діарейні захворювання у дітей залишаються актуальною 

проблемою в охороні здоров’я в усьому світі. Згідно даних ВООЗ та ЮНІСЕФ 

щорічно у світі реєструється від 68,4 до 275 млн. дітей з цією патологією. 

Смертність в дітей до 5 років від гострих кишкових інфекцій в результаті



^хісиоднення досягає 1,5 млн. Останніми роками доведено, що нар 

причиною гострих кишкових інфекцій у дітей раннього віку є віруси 

ротавіруси. Ротавірусні гастроентерити у світі щорічно реєструються > 

хворих. В Україні на долю ротавірусної інфекції (РВІ) припадає від 35 

усіх випадків гострих кишкових інфекцій у дитячому віці.

На сьогодні, спостерігаються суттєві тенденції в зміні деяких уявле 

клініку та лікування ротавірусної інфекції ГКІ у дітей, що диктує необх, 

сучасного підходу до основних принципів діагностики і лікування ротавц 

інфекції у дітей. Слід відмітити, що ряд питань перебігу ротавірусної ін4 

у дітей, народжених від матерів, інфікованих ВІЛ є недостатньо вивченні 

погляди на лікування - суперечливими. Власне цій проблемі і присвя1 

дисертаційна робота Троцького Г.М., метою якої було підвище 

ефективності лікування та профілактики гострих розладів травлеї 

ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

врахуванням особливостей клінічного перебігу, етіологічного фактор 

харчової поведінки, наявності коморбідних станів шляхом корекц 

нутритивного статусу та розширення комплексу діагностично-лікувальню 

заходів. Все викладене дозволяє вважати проблему гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

гктуальною, своєчасною і перспективною.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

оограмами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково- 

слідних робіт кафедри педіатрії та неонатології ФПДО Львівського 

цонального медичного університету імені Данила Галицького і є фрагментом 

плексної НДР кафедри на тему «Вплив характеру вигодовування, 

юбіоценозу травного тракту, дихальних шляхів та імунного статусу на стан 

зв’я доношених та недоношених немовлят» (державний реєстраційний 

№010511003571).

укова новизна одержаних результатів. В результаті проведеного 

їксного дослідження встановлено, що діти, народжені від Втгг



інфікованих матерів, часто хворіють на гострі респіраторні інфекції, мак 

достовірно частіше ознаки затримки фізичного та психомоторного розвиті 

Автором визначена необхідність моніторингу вказаних параметрів здоров'я 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Уточнені фактори, я 

сприяють тяжкому перебігу ротавірусної інфекції у обстежених дітеі 

Підтверджена необхідність застосування шкали Весікарі для оцінки тяжкосі 

перебігу ротавірусної інфекції і ефективності лікування. Показано, що вказан 

особливості підвищують ризик розвитку гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології та обтяжують її перебіг у цієї групи дітей. Доведена роль 

прокальцитоніну як критерію для оцінки важкості перебігу ротавірусної 

інфекції та обґрунтування необхідності призначення антибактеріальної терапії 

у зв'язку з ймовірністю приєднання бактеріальної інфекції.

Обґрунтовано включення в комплекс лікування гострих розладів травлення 

ротавірусної інфекції низьколактозної суміші та ентеросорбенту диосмектиту у 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Доведена ефективність 

запропонованого комплексу у обстеженої когорти дітей.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено комплекс 

профілактичних і лікувальних заходів, який включає низьколактозну дієту, 

сорбент диосмектит та антибактеріальну терапію за показами, що базуються на 

рівні прокальцитоніну, доведена ефективність цього комплексу при його 

застосуванні у ВІЛ-неінфікованих дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, при ротавірусній інфекції.

Оскільки ВІЛ-неінфіковані діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, 

належить до групи ризику щодо порушення нутритивного статусу, їм 

рекомендовано проводити моніторинг показників фізичного та нервово- 

психічного розвитку та співставляти їх з належними за віком показниками, а 

також проводити корекцію харчування шляхом виявлення та усунення 

дефіциту нутрієнтів (білків, вуглеводів, жирів, калорійності їжі).

Теоретичне значення результатів дослідження. Отримані автором 

результати дослідження дозволили розширити уяву про порушення стану



здоров'я дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та визначити напрямок 

профілактичних та реабілітаційних заходів. Отримані нові дані про роль 

прокальцитоніну як важливого критерію для визначення тяжкості перебігу 

ротавірусної інфекції та оцінки ефективності лікування.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях За 

матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, із них 4 статті -  у 

фахових наукових виданнях України, які входять до міжнародної 

наукометричної бази, 1 -  у зарубіжному виданні, яке включено до міжнародних 

каталогів наукових видань і наукометричних баз, 2 тез у матеріалах наукових 

з'їздів, конгресів та конференцій, 1 патент на корисну модель.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 150 сторінках 

рукопису (основний обсяг становить 123 сторінок, бібліографічний опис 

джерел літератури та додатки викладені на 27 сторінках). Дисертація 

складається із вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», 3-х розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (загальна кількість 227, з них: кирилицею 59, латиною 

168). Дисертація ілюстрована 20 таблицями та 11 рисунками.

При аналізі окремих розділів дисертаційної роботи Троцького Г.М. 

встановлено наступне.

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми дисертаційної роботи, 

формулює мету і завдання дослідження, описує новизну і практичне значення 

результатів дослідження. Показано зв'язок даного дослідження з науковими 

програмами університету та кафедри, відображено рівень апробації отриманих 

результатів. Всі підрозділи вступу оформлені згідно вимог. Проте, при 

формулюванні мети занадто деталізовані шляхи її досягнення, разом з тим не 

вказано конкретно які саме засоби були включені в комплекс діагностично- 

лікувальних заходів.



Розділ перший (огляд літератури) присвячений висвітленню медико- 

соціальних проблем питань ВІЛ-інфекції у дітей в Україні та світі Автор 

акцентує увагу на характеристиці літературних джерел, які вказують на 

поширеність та особливості перебігу гострих розладів травлення ротавірусної 

етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Відчувається, що 

автор добре володіє матеріалом, аналізує і інтерпретує дані інших дослідників з 

точки зору клініциста, розглядає невирішені питання і на цій підставі 

обґрунтовує вибір теми дослідження. Бажано було би в перелік використаних 

джерел включити більше літератури останніх 5 років.

У розділі другому представлені напрямок, обсяг та методики обстеження 

дітей, містяться дані про розподіл обстежених дітей на групи і їх характеристика. 

Чітко показано дизайн і етапи дослідження. Описані методи дослідження, які 

застосовані при виконанні дисертації, з позицій вимог біоетики. Можливо не 

слід було детально описувати методику антропометрії, алгоритм проведення якої 

детально висвітлений в підручниках. Разом з тим, при описуванні 

імуноферментних та інших спеціальних досліджень треба було вказати, в яких 

лабораторіях вони проводились і зазначити номер ліцензії цієї лабораторії.

Розділ третій містить 4 підрозділи. Розділ присвячений аналізу 

особливостей фізичного, нервово-психічного розвитку та нутритивного статусу у 

дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Автором 

отримані достовірні дані щодо нутритивної недостатності у обстежених дітей за 

вмістом білків, вуглеводів та жирів в раціоні, а отже і недостатнє енергетичне 

забезпечення. В діаграмах не відображені цифрові значення і достовірність. 

Вважаю не зовсім коректним вважати функціональні розлади травного тракту у 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, коморбідним станом. Відмічені 

більш виражені порушення фізичного та нервово-психічного розвитку у дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Наведені в розділі клінічні приклади 

ілюструють отримані результати обстеження, але вони дуже лаконічні, в них 

недостатньо висвітлені результати лабораторних досліджень.

У розділі четвертому автор наводить дані про клініко-лабораторні
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особливості гострих розладів травлення ротавірусної етіології у дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Для оцінки важкості перебігу 

ротавірусного ентериту використовувалась 20-бальна шкала Весікарі. У 

більшості дітей (66,6%) встановлено середньоважкий перебіг ротавірусної 

інфекції і у 33,4 % - важкий. Автором детально описана клінічна картина 

хвороби залежно від ступеня тяжкості. Проведено аналіз тривалість та частота 

випорожнень, блювоти, лихоманки. Описані результати біохімічних досліджень 

у співставленні з показниками у здорових дітей. Автор неодноразово 

підкреслює, що 2 дітей з числа народжених від ВІЛ-позитивних матерів, були 

також ВІЛ-позитивними. І, як описує автор, їхні показники при статистичній 

обробці не враховувались. Можливо і не слід було їх включати в групу 

дослідження, бо метою роботи було оцінка стану здоров'я і перебігу 

ротавірусної інфекції у ВІЛ-негативних дітей. Розділ невеликий за об'ємом (7 

сторінок), містить всього 2 таблиці і цілком слушним було би об'єднати його з 5 

розділом. Підсумок в кінці розділу не зовсім відповідає його змісту, бо як 

сказано вище, мова в ньому йде про клінічний перебіг та лабораторні показники 

гострих розладів травлення рота вірусної етіології.

Розділ п'ятий містить 4 підрозділи і відображає ефективність лікувально- 

профілактичних заходів при гострих розладах травлення ротавірусної етіології у 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Переконливою можна вважати 

позитивну динаміку результатів антропометричних та лабораторних показників у 

неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, під впливом 

лікувального харчування із застосуванням низьколактозної суміші. Оптимізація 

базисного лікування ротавірусної інфекції з включенням в комплекс терапії 

сорбенту діактаедричного смектиту та антибіотика за показами (рівень ПКТ в 

сироватці крові вище 0,4 нг/мл) достовірно полегшує перебіг ротавірусної 

інфекції та прискорює одужання. Перший підрозділ п'ятого розділу, 

присвячений значенню харчування для дітей раннього віку, народжених від ВІЛ- 

інфікованих матерів, є повторенням результатів 3 розділу і не зовсім відповідає 

назві даного розділу. Не зовсім коректним вважаю термін "група втручання",



яким автор називає групу дітей, яким проведено оптимізований лікувальний 

комплекс.

В аналізі та узагальненні результатів дослідження дисертант дає глибоко 

обґрунтований аналіз проведених досліджень. Аналіз написаний добре, охоплює 

всі розділи дисертації. Є деякі повторення, в кінці аналізу слід було вказати на 

перспективу подальших досліджень у вивченні даної проблеми.

Результати дисертаційної роботи відображені у 7 висновках, які є добре 

обґрунтовані, відповідають меті, завданням і змісту дисертації.

Практичні рекомендації написані добре. В простій і доступній формі 

представлений чіткий діагностичний і лікувальний алгоритм у дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.

Список використаних джерел складений правильно, згідно сучасних вимог і 

стандартів.

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертації, зауважень до змісту 

та оформлення автореферату немає.

Аналіз дисертаційної роботи дає підставу вважати, що задачі дослідження 

вирішені, а мета наукової роботи досягнута. Суттєвих зауважень до 

дисертаційної роботи немає. Вказані вище окремі побажання мають 

здебільшого дискусійний та рекомендаційний характер і стосуються 

термінології, окремих стилістичних помилок, деяких неточних виразів та 

трактувань. Вони не зменшують теоретичного значення та науково-практичної 

цінності дисертації і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

При рецензуванні роботи в порядку дискусії виникли запитання, на які 

бажано отримати відповідь дисертанта.

1. Уточніть будь ласка, які особливості проведення вакцинопрофілактики 

взагалі у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

і чи можливо проводити вакцинопрофілактику ротавірусної інфекції у дітей 

цієї групи дітей?

2. На підставі яких показників Ви діагностували транзиторну лактазну 

недостатність у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, і чи
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спостерігали Ви залежність її проявів від тяжкості перебігу ротавірусної 

інфекції?

3. Чому саме прокальцитонін Ви застосовували для оцінки ступеня тяжкості 

перебігу ротавірусної інфекції і визначення ефективності лікування?

4. Чим зумовлені нутритивна недостатність і значні порушення фізичного та 

психомоторного розвитку у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

окрім загальновідомих соціально-гігієнічних факторів?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Троцького Григорія Михайловича на тему "Особливості 

перебігу та лікування гострих розладів травлення у дітей, народжених від ВІЛ- 

інфікованих матерів" є самостійною закінченою науково-дослідною роботою, 

яка містить нове вирішення актуальної наукової задачі педіатрії - удосконалення 

діагностики та лікування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

Дисертація Троцького Г.М. за актуальністю, новизною отриманих результатів 

дослідження, їх практичним значенням повністю відповідає вимогам п. 11. 

"Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника", затвердженим Постановою кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. №567 щодо дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 -  

педіатрія.

Професор кафедри дитячої хірургії та 

пропедевтики педіатрії Івано-Франківського 

національного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор

А.П. Юрцева
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