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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Серед спадкових захворювань системи згортання крові 

(СЗСЗК) з часто тяжким клінічним перебігом найпоширенішим захворюванням у 

дітей є гемофілія А (ГА), яка зустрічається з частотою приблизно 1 випадок 

захворювання на 5 тис. чоловічого населення (B. Zimmerman, L. A. Valentino, 2013; 

A. Srivastava, 2013). Хоча поширеність ГА є відносно невисокою, але враховуючи, 

що це захворювання асоційоване з загрозливими для життя кровотечами  

(F. Peyvandi та співавт., 2016; R. Kulkarni та співавт., 2017), високим рівнем 

інвалідизації (Н. В. Кавардакова, 2015), потребою в регулярній та дороговартісній 

замісній терапії (M. Cavazza та співавт., 2016), ГА сьогодні в більшості країн світу 

становить проблему не лишень окремої нозологічної одиниці, але і значну соціальну 

проблему, що в свою чергу визначає високу медичну та соціальну значущість 

даного захворювання у дітей (P. F. Limperg, 2017). Найчастішим клінічним проявом 

ГА є рецидивуючі суглобові крововиливи (СК) (М. Franchini, P. M. Mannucci, 2013), 

які провокують пошкодження структури та функціонування ураженого суглоба, 

виражені деформаційні зміни,  виникнення сильного болю, порушення рухомості з 

втратою мобільності та, в кінцевому результаті, інвалідизацію, постійну втрату 

працездатності та неминуче зниження якості життя (D. P. Pérez–Moreno,  

C. L. Buitrago, 2017; J. M. McLaughlin, J. E. Munn, 2017). Клінічні прояви ГА 

впливають на розвиток емоційно-поведінкових розладів, таких як емоційний страх, 

тривога, депресія, порушення настрою та когнітивних функцій, провокують 

проблеми в сім’ї, що спричиняє нижчі показники соціального функціонування, 

загального здоров`я та вищий ризик психосоціальних проблем у порівнянні зі 

здоровими дітьми (P. F. Limperg та співавт, 2017; L. F. D. van Vulpen, 2018). Саме 

тому поведінкові, соціологічні та психосоціальні аспекти життя пацієнтів з ГА є 

настільки ж важливі, як медичні та клінічні при визначенні найкращої стратегії 

управління захворюванням, а сучасний менеджмент ГА базується не лише на оцінці 

клінічних симптомів, ортопедичного статусу та виживанні пацієнтів, але й на оцінці 

сприйняття ними якості власного життя в контексті свого захворювання, тобто 

якості життя, пов’язаної зі здоров’ям (ЯЖ) (C. Lee, 2014; G. Auerswald, 2016). 

 Основним інструментом для оцінки ЯЖ (ОЯЖ), тобто для кількісного її 

відображення в наукових дослідженнях та практичній медицині, є опитувальники 

(О) (B. Antunes, 2014). У педіатричній практиці найбільш доцільним вважається 

використання хворобо-специфічних опитувальників (хсО) (В. І. Кривенко та 

співавт., 2015; Michalos A.C., 2017). Для дітей з ГА найбільш дослідженим та таким, 

що знайшов широке застосування у практичній та теоретичній медицині, виявився 

опитувальник Haemo-QoL (V. K. Williams та співавт., 2016; D. P. Deshbhratar, 2016; 

K. Khair та співавт., 2017). Згідно сучасних рекомендацій для використання О в 

новому етнолінгвістичному середовищі (ЕЛС) потрібно провести процедуру його 

валідації (S. von Mackensen та співавт., 2016). У доступних літературних джерелах 

нами не знайдено валідованих національних версій хсО для пацієнтів з ГА, що 

унеможливлює їх застосування у практичній та науковій діяльності, актуалізуючи 

питання розробки такого опитувальника в Україні. 
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Відомо, що ГА негативно впливає на ЯЖ, а психосоціальні предиктори 

відрізняються у різних країнах (S. Bagheri та співавт, 2013; A. M. D. Espaldon,  

F. G. Hernandez, 2014). Тому результати дослідження ЯЖ, проведені в інших 

країнах, некоректно піддавати міжнаціональному екстраполюванню та 

імплементувати у національні програми психосоціальної підтримки. Це свідчить про 

необхідність розробки та впровадження програм для покращення психосоціальної 

адаптації дітей та підлітків з ГА з урахуванням національних особливостей 

організації медичної допомоги, економічних, етнічних та культурних особливостей 

(T. Salomon та співавт., 2017). Разом з тим, доволі обмеженими є дані щодо 

ґрунтовних досліджень вікових особливостей ЯЖ та окремих детермінант 

психосоціального функціонування (ПФ) у світовій практиці. Також, у доступній 

літературі нами не знайдено даних щодо ЯЖ дітей з ГА в Україні.  

Абсолютна більшість досліджень, зосереджених на вивченні користі того чи 

іншого методу лікування у пацієнтів з ГА, зосереджені на дослідженні об’єктивних 

складових захворювання: кількості та тяжкості СК, порушення функції суглоба, 

наявності інгібіторних антитіл (J. Oldenburg, 2015; R. Ljung, 2016). У той же час 

вкрай обмеженими залишаються наукові дані щодо ЯЖ у дітей з різними режимами 

лікування (M. J. Manco-Johnson та співавт. 2017). Дискусійним та не до кінця 

вирішеним з позиції психосоціального впливу на пацієнтів з ГА залишається 

питання початку та частоти проведення профілактичного лікування (ПЛ) (R. Furlan 

та співавт. 2015, T. E. Bodner, 2017). Малодослідженим в Україні залишаються 

питання клінічних та епідеміологічних характеристик ГА та інших СЗСЗК у дітей. 

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

робота є фрагментом наукових досліджень Львівського національного медичного 

університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького та складовою частиною науково-

дослідної теми кафедри педіатрії і неонатології ФПДО «Характеристика 

перинатальної патології, імунопатологічних станів, впливу екзогенних чинників на 

стан здоров’я і якість життя дітей з різних груп ризику» (номер державної 

реєстрації: 0114U000108).  

Мета дослідження: удосконалення системи оцінки якості життя, пов’язаної зі 

здоров’ям, дітей, хворих на тяжку форму гемофілії А в Україні, на підставі вивчення 

їх фізичної, психічної та соціальної функцій.   

Завдання дослідження:  

1. Виконати лінгвістичну та соціокультурну адаптацію опитувальника 

Haemo-QoL для оцінки якості життя дітей, хворих на гемофілію, до національних 

умов, відповідно до міжнародних стандартів валідації опитувальників до умов 

нового етнолінгвістичного середовища. 

2. Провести пілотне дослідження новостворюваної української версії 

опитувальника Haemo-QoL з оцінкою її валідності, надійності та чутливості до 

клінічних змін. 

3. Вивчити клінічні та епідеміологічні характеристики гемофілії А та 

інших спадкових захворювань системи згортання крові у дітей різних вікових груп в 

Україні. 
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4. Вивчити вікові особливості загальної якості життя та окремих 

детермінант психосоціального функціонування у дітей з тяжкою формою гемофілії 

А в Україні. 

5. Встановити вплив методів та режимів лікування на якість життя дітей з 

тяжкою формою гемофілії А та вивчити можливість їх вибору з позиції оцінки 

якості життя. 

6. Провести порівняння якості життя дітей, хворих на тяжку форму 

гемофілії А, в Україні та європейських країнах.  

 Об’єкт дослідження: тяжка форма гемофілії А у дітей, опитувальник Haemo-

QoL. 

Предмет дослідження: психічна, фізична та соціальна функція дитини, хворої 

на тяжку форму гемофілії А. 

Методи дослідження: загальноклінічні (оцінка клінічних та анамнестичних 

даних); соціологічні (індивідуальне та електронне анкетування:  оцінка якості 

життя); психодіагностичні та лінгвістичні (для оцінки ідіоматичної, семантичної, 

експериментальної та концептуальної еквівалентності оригінальної та досліджуваної 

версій опитувальника, перевірки психометричних характеристик); інструментальні 

(ультрасонографія: виявлення СК); лабораторні (активність FVIII плазми крові, 

рівень інгібіторних антитіл до FVIII); статистичні (обґрунтування достовірності 

отриманих результатів). 

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані про 

основні психометричні характеристики (ПХ) опитувальника Haemo-QoL, що буде 

корисним для науковців при виборі інструментів ОЯЖ при проведенні подібних 

досліджень.  

Вперше у вітчизняній медичній практиці створено національну українську 

версію хсО для дітей з гемофілією відповідно до міжнародних стандартів валідації 

інструментів ОЯЖ до умов нового ЕЛС, підтверджено достатні ПХ. 

Вперше у вітчизняній медичній практиці здійснено комплексну оцінку ЯЖ 

дітей з тяжкою формою ГА (тГА), визначено вікові особливості детермінант ПФ, що 

буде корисним для розробки національних програм психосоціальної реабілітації 

таких пацієнтів; проведено компаративний аналіз ЯЖ дітей з тГА в Україні та 

країнах Європи, визначено вікові особливості міжнаціональних відмінностей. 

Отримано нові наукові дані щодо впливу обізнаності дітей з тГА про власне 

захворювання на ЯЖ, суб’єктивні предиктори СК, які обґрунтовують необхідність 

розробки програм навчання для таких пацієнтів. 

Доповнено наукові дані щодо доцільності проведення домашнього лікування 

(ДЛ) ГА, впливу методів та режимів ПЛ на ЯЖ дітей різних вікових груп з тГА та 

визначено критерії їх вибору з позиції ЯЖ. Це буде корисним для вікової та 

терапевтичної персоніфікації програм психосоціальної підтримки та реабілітації 

дітей з гемофілією. 

Доповнено світові наукові дані та визначено національні з питань 

об’єктивності ОЯЖ дітей з тГА їх батьками, з віковою диференціацією такої оцінки. 
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Доповнено наукові дані щодо епідеміологічних характеристик СЗСЗК, 

основних клінічних особливостей перебігу та лікування ГА у дітей різних вікових 

груп в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано та 

обґрунтовано доцільність використання у практичній та науковій діяльності методу 

оцінки якості життя у дітей з ГА з використанням української версії опитувальника 

Haemo-QoL. 

Розширені рекомендації щодо психосоціального моніторингу пацієнтів з ГА в 

Україні з використанням інструментів для ОЯЖ, виходячи з вікових характеристик 

та методів замісного лікування. 

Обґрунтовано вікові особливості розробки програм навчання та 

психосоціальної реабілітації дітей з тГА в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою завершеною 

працею дисертанта. Автором самостійно проаналізовано та узагальнено наукову 

літературу по темі дисертації, здійснено патентний пошук, обґрунтовано 

актуальність обраної теми, сформульовано мету, визначено завдання, підібрано і 

обґрунтовано методи дослідження та їх обсяг, розроблено протокол валідації 

опитувальника, проведено підбір хворих за відповідними критеріями включення, їх 

загальноклінічне обстеження та динамічне спостереження, сформовано клінічні 

групи, виконано валідацію опитувальника та анкетування пацієнтів, проведено 

ретельну статистичну обробку отриманих даних. Автором самостійно 

сформульовано основні положення роботи та висновки, обґрунтовано практичні 

рекомендації, самостійно написано усі розділи дисертації та підготовлено наукові 

праці до друку. У матеріалах написаних у співавторстві чужих матеріалів та ідей не 

використано. 

Впровадження результатів дослідження у практику проводилося на 

галузевому та регіональному рівнях. Результати досліджень впроваджені в 

практичну роботу таких соматичних відділень дитячих лікарень України: 

онкогематологічне відділення КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований 

дитячий медичний центр», м. Львів; онкогематологічне відділення Івано-

Франківської обласної дитячої клінічної лікарні; онкогематологічне відділення 

Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні; гематологічне відділення 

Харківської міської дитячої клінічної лікарні №16; гематологічне відділення 

Чернігівської обласної дитячої лікарні.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

були висвітлені і обговорені на засіданнях кафедри педіатрії і неонатології ФПДО 

Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького (м. Львів, 

2016 - 2018 рр.); III міжнародній науково-практичній конференції «Trends in Science 

and Technology» (Warsaw, 2018); міжнародній науково-практичній конференції 

«Innovative approaches to the development of science» (Dublin, 2018); міжнародній 

науково-практичній конференції «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток 

медичної науки та практики: реалії сьогодення» (м. Київ, 2018); XVII конгресі 

Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (м. Тернопіль, 2018); 

міжнародній науково-практичній конференції «The development of medical sciences: 
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problems and solutions» (Brno, 2018); XVІ всеукраїнській науковій конференції 

«Актуальні питання біології та медицини» (м. Старобільськ, 2018); міжнародній 

науково-практичній конференції «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в 

Україні та світі» (м. Одеса, 2018); міжнародній науково-практичній конференції 

«Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем медицини» (м. Дніпро, 2018); 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні досягнення медичних 

наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (м. Київ, 2018). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи відображено в 19 наукових 

працях, з яких 11 статей (7 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, 4 – у 

закордонних виданнях; 5 статей опубліковано одноосібно), 8 тез доповідей у 

матеріалах закордонних (2) та вітчизняних (6) конгресів, науково-практичних 

конференцій і симпозіумів (4 тези доповідей опубліковано одноосібно). 

Обсяг і структура дисертації.  Дисертація у вигляді рукопису викладена 

українською мовою на 276 сторінках машинописного тексту (з них 153 сторінки 

основного тексту), містить анотацію, вступ, огляд літератури, 5 розділів власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів, висновки, практичні рекомендації, 

додатки. Робота містить 21 таблицю, 17 рисунків, 5 додатків (60 сторінок). Список 

використаних джерел наукової літератури містить 360 найменувань:  73 кирилицею, 

287 латиницею, що складає 39 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Відсутність національних хсО для 

оцінки ЯЖ у дітей з гемофілією обумовило необхідність виконання даної роботи у 

два основні етапи та обстеження пацієнтів у п’яти часових точках.  

На першому етапі було проведено валідацію О Haemo-QoL до національних 

умов з обстеженням пацієнтів у 4 часових точках. У І точці було обстежено 29 дітей 

з діагнозом ГА та їх батьків (завданням було виконати лінгвістичну та 

соціокультурну адаптацію О). У ІІ точці обстежено 53 дитини з ГА та їх батьки з 

метою дослідження валідності та внутрішньої надійності (ВН) опитувальника. У ІІІ 

(ОЯЖ у 32 пацієнтів з ГА та їх батьків в інтервалі 4-6 тиж. після ІІ точки) та IV 

(ОЯЖ у 24 пацієнтів з ГА та їх батьків в інтервалі 4-16 тиж. після ІІ точки) точках 

обстеження було повторно проведено ОЯЖ у пацієнтів, обстежених у II точці, які за 

період між обстеженнями не мали (III точка) або мали (IV точка) зміни 

симптоматики захворювання (суглобові крововиливи, суб’єктивні зміни загального 

здоров’я) з метою дослідження надійності та чутливості О до клінічних змін.  

На другому етапі роботи проведено дослідження ЯЖ дітей з тГА, 

особливостей епідеміологічних та клінічних характеристик СЗСЗК, який відповідав 

V часовій точці обстеження. На цьому етапі обстежено 105 дітей з тГА 4-16р. 

(ретроспективний аналіз клінічних карт пацієнтів (n=105); загальноклінічне 

обстеження (n=105), ОЯЖ (n=210), визначення активності FVIII плазми крові 

(n=105), рівня інгібіторних антитіл до FVIII (n=105), ультразвукова діагностика 

уражених суглобів (n=53), збір та аналіз даних від обласних спеціалістів в галузі 

дитячої гематології щодо поширеності СЗСЗК. Розподіл на вікові групи порівняння 

на усіх етапах дослідження відповідав віковим версіям О: група Ід – діти віком 4-7 р., 
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ІІд – 8-12р., ІІІд – 13-16р. та три аналогічні вікові групи батьків – Іб, ІІб та ІІІб. 

Поділ на інші групи порівняння був специфічний у кожній точці обстеження та 

відповідав поставленим завданням. Критеріями включення були: діти віком 4-16 

років з підтвердженим діагнозом ГА; критеріями виключення були: пацієнти з 

тяжкими неврологічними або психіатричними захворюваннями; м’язевосуглобові 

захворювання, відмінні від ГА.  

Лінгвістична та соціокультурна адаптація (ЛСА) О проводилася з 

застосуванням методів соціологічного анкетування з когнітивним дебрифінгом, 

симетричного та асиметричного перекладу, концептуального, компаративного, 

психодіагностичного та лінгвістичного аналізу. 

Дослідження ПХ опитувальника проводилося з застосуванням комплексу 

методів психометричного аналізу: оцінка зовнішньої та змістовної валідності,  

«відомих груп», аналізу кореляційних зв’язків в межах структури опитувальника та 

з «зовнішніми критеріями», визначення коефіцієнта α – Кронбаха (α), аналіз 

кореляційних зв`язків між результатами первинного та повторного анкетування. 

Для ОЯЖ було використано опитувальник Haemo-QoL, який надано 

розробником – Haemo-QoL Group, лікарем-координатором S. Von Mackensen. 

Структурне навантаження опитувальника для версій Ід та Іб формують  8 шкал  

(21 запитання із загальної кількості); для версій ІІд та ІІб - 10 шкал (64 запитання): 

для версій ІІІд та ІІІб - 12 шкал (77 запитань). Оцінка проводилась у балах якості 

життя, відображених у вигляді стандартизованої трансформованої шкали оцінки 

тестування (TSS). Оцінка інтенсивності суглобового болю проводилася з 

використанням візуальної аналогової шкали інтенсивності болю Вонга-Бейкера  

(G. Garran та співавт., 2013).  

Визначення рівня FVIII згортання крові проводилося на коагулометрі Coag 

Chrom 3003. Рівень інгібіторних антитіл до FVIII визначався аналізом їх рівня в 

плазмі крові по методу Бетезда у модифікації Nijmegen.  

Узагальнення та статистичний аналіз отриманих результатів дослідження 

проводився на персональному комп’ютері з використанням програмного 

забезпечення Ecxel 2016 (Microsoft, USA), SofaStat v.1.4.6. та RStudio v.1.1.442. 

Оцінка достовірності різниці показників, у залежності від нормальності розподілу 

даних та інших параметрів проводилася за допомогою U-критерія Мана-Уіттні (U), 

парного W-критерія Вілкоксона (W), H-критерія Крускала-Уолліса (H), t-критерій (t) 

чи ANOVA (F). Різницю між групами вважали достовірною при значеннях (р<0,05). 

Для оцінки ефекту розміру використовувався ефект розміру r Кохена (ЕР)  

(H. Coolican, 2014). Для проведення кореляційного аналізу використовували 

коефіцієнт кореляції Пірсона та ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена (R). ВН 

оцінювали з застосуванням коефіцієнта α – Кронбаха. 

 

Результати власних досліджень та їх обговорення.  
Першим кроком валідації опитувальника до національних умов було 

проведення лінгвістичної та соціокультурної адаптації (ЛСА), яка складалась з 

декількох послідовних етапів. Системний, концептуальний та компаративний аналіз 

опитувальника засвідчив, що версії для дітей та батьків є змістовно еквівалентними, 
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назви шкал цілком задовільняють семантичне розуміння їх змісту та відображають 

відповідний до назви шкали сегмент ПФ. Виявлена концептуальна структура 

опитувальника обґрунтувала відсутність необхідності проведення в подальшому 

факторного аналізу. Наступним кроком ЛСА став прямий переклад опитувальника 

на українську мову, який виконано двома перекладачами-білінгвістами. На основі 

двох прямих перекладів було створено попередню українську версію опитувальника 

(УВО) та здійснено її зворотний переклад на мову оригіналу. Такий обсяг ЛСА 

цілком відповідав найвищому рівню «А» згідно «Standardized Classification System 

for the Translation of Patient - Reported Outcome». В подальшому експертним 

комітетом, до складу якого увійшли перекладачі, які були задіяні на попередніх 

етапах, два лікарі експерти, які мали досвід лікування дітей з ГА, філолог 

української мови та психолог, було оцінено якість перекладів та їх потенційна 

змістовна зрозумілість для респондентів. За результатами експертизи було здійснено 

низку  лексико-граматичних трансформацій. Таким чином, була створена тест-версія 

О, яка була досліджена на зрозумілість та етичну прийнятність методом 

соціологічного анкетування з когнітивним дебрифінгом відповідно до І точки 

обстеження (M. Talbert та співавт., 2015). Для залучення до обстеження 

респондентів, які проживали у гіпотетично відмінних лінгвістичних середовищах, 

анкетування проведено у Львівській (n=18) та Чернігівській (n=11) областях. 

Отримані результати дозволили внести відповідні виправлення до змісту О та 

визнати його лінгвістично та соціокультурно адаптованим.  

Для оцінки ПХ опитувальника було проведено пілотне дослідження, яке 

відповідало ІІ, ІІІ та IV точкам обстеження. За результатами пілотного тестування 

було оцінено валідність, надійність та чутливість до клінічних змін.   

Оцінюючи зовнішню та змістовну валідність, встановлено, що зі сторони 

респондентів не було жодного зауваження щодо змісту опитувальника, не виявлено 

позначень та зауважень щодо повноти охоплення кола проблем, які турбують 

пацієнтів з даним захворюванням, незрозумілих чи не етичних з точки зору 

респондентів слів/запитань/тверджень. Позитивне ставлення до опитувальника діти 

оцінили на 83 (±24,5) бали (за 100 бальною шкалою), що є вищою оцінкою за 

аналогічні дослідження в інших європейських країнах. Детальний аналіз сучасної 

літератури засвідчив, що зміст опитувальника цілком відображає основні клінічні та 

психосоціальні аспекти ГА у дітей. 

Для дослідження конструктивної валідності було сформульовано гіпотетичні 

припущення, базовані на проведених раніше у світовій практиці дослідженнях, які 

підтверджувались в ході роботи. Застосовано три основні методи оцінки 

конструктивної валідності: 

-  методом «відомих груп» проведено порівняння ЯЖ дітей з різними формами 

тяжкості ГА: легкою (n=16), середньотяжкою (n=36) та тяжкою (n=54); а також  ЯЖ 

дітей (n=53) та батьків (n=53). В якості «відомих груп» визначено наступні 

гіпотетичні конструкції: ЯЖ дітей погіршується при погіршенні форми тяжкості ГА; 

батьки оцінюють ЯЖ дітей гірше за самих дітей. Встановлено, що загальна ЯЖ була 

достовірно найгіршою у дітей з тГА та найкращою при легкій формі (р<0,00001; H= 

30,63). Аналогічна залежність встановлена для абсолютної більшості шкал О (p<0,05 
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при значенні H від 7.55 до 33.34), за винятком шкали «Лікування» (р=0,173; U=134). 

Батьки оцінили ЯЖ своїх дітей дещо гірше, ніж діти, зі значенням TSS=34,38 (22,19; 

47,70) у батьків та TSS=32,55 (21,71; 43,35) у дітей. Отримані результати були 

схожими з результатами інших дослідників, які демонструють залежність ЯЖ від 

форми тяжкості гемофілії в інших країнах (A. A. Ferreira та співавт, 2013;  

A. M. D. Espaldon, F. G. Hernandez, 2014 ), а також гіршу ЯЖ за оцінками батьків  

(D. P. Deshbhratar, 2016; S. Phadnis, A. Kar, 2017); 

- при застосуванні методу порівняння з «зовнішніми критеріями» у якості таких 

критеріїв обрано кількість СК та інтенсивність суглобового болю. Встановлено, що 

при збільшенні кількості СК у дітей існує тенденція до погіршення як зЯЖ 

(р<0,00001; R = 0,778), так і ЯЖ у шкалах, гіпотетично чутливих до обмежень 

фізичних функцій пацієнтів, -  «Фізичне здоров’я» та «Спорт та школа» (р<0,00001; 

R = 0,807 та 0,73 відповідно); при збільшенні інтенсивності суглобового болю 

погіршувалась ЯЖ у сегменті фізичного здоров’я (р<0,00001 при R = 0,912). Такі 

результати достовірно підтвердили гіпотетичні припущення, ґрунтовані на 

результатах попередніх досліджень (M. García–Dasí та співавт, 2015;  B. Runkel та 

співавт, 2017);  

- методом аналізу кореляційних зв’язків в межах структури О визначали коефіцієнти 

рангової кореляції між змістовно подібними шкалами та встановили, що між 

концептуально схожими шкалами були вищі коефіцієнти кореляції в порівнянні з 

іншими шкалами.  

Наступним кроком у дослідженні валідності УВО стала оцінка внутрішньої 

надійності (ВН) за результатами ІІ точки обстеження. Було визначено коефіцієнт α – 

Кронбаха як у загальній групі для кожної шкали без диференціювання по віку 

(n=106), так і для кожної шкали усіх шести вікових версій. Для групових досліджень 

рівень ВН вважається достатнім, якщо коефіцієнт α становить ≥ 0,70  

(Е. С. Танжариков та співавт, 2016). За результатами дослідження встановлено, що у 

загальній групі для усіх шкал α був > 0.8 (табл.1), що слід інтерпретувати як 

достатня внутрішня узгодженість між пунктами анкети.  

Таблиця 1 – Значення α-Кронбаха для відповідних шкал усіх версій 

опитувальника 

Шкала N* 

Група I  

4–7р. 

(n=28) 

Група II  

8–12р. 

(n=48 ) 

Група III  

13–16р. 

(n=30) 
Загальна 

група 

(n=106) Ід 

(n=14) 

Іб 

(n=14) 

ІІд 

(n=24) 

ІІб 

(n=24) 

ІІІд 

(n=15) 

ІІІб 

(n=15) 

1 2 3 4 5 6 7 

ФЗ 106 0,834 

(4;13) 

0,949 

(4;14) 

0,925 

(7;24) 

0,95 

(7;24) 

0,950 

(7;15) 

0,938 

(7;15) 

0,94 

(7;78) 

СП 106 0,609 

(3;14) 

0,915 

(3;14) 

0,875 

(7;23 

0,877 

(7;24) 

0,900 

(8;15) 

0,867 

(8;15) 

0,88 

(8;30) 
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Продовження таблиці 1. 

Шкала N* 1 2 3 4 5 6 7 

СО 106 
0,536 

(2;14) 

0,824 

(2;14) 

0,884 

(9;24) 

0,861 

(9;23) 

0,876 

(10;15) 

0,875 

(10;15) 

0,869 

(10;30) 

С 106 
0,622 

(4;14) 

0,841 

(4;14) 

0,923 

(5;24) 

0,871 

(5;23) 

0,950 

(8;15) 

0,938 

(8;15) 

0,943 

(8;30) 

Д 106 н/в н/в 
0,850 

(4;18) 

0,845 

(4;23) 

0,940 

(4;14) 

0,891 

(4;14) 

0,879 

(4;69) 

ПО 78 в/ш в/ш 
0,892 

(4;17) 

0,877 

(4;21) 

0,881 

(4;15) 

0,919 

(4;15) 

0,883 

(4;68) 

ІЛ 106 
0,374 

(2;14) 

0,885 

(2;14) 

0,878 

(6;24) 

0,921 

(6;24) 

0,810 

(6;15) 

0,815 

(68;15) 

0,874 

(6;78) 

СШ 106 
0,852 

(3;14) 

0,888 

(3;14) 

0,899 

(8;24) 

0,911 

(8;23) 

0,941 

(9;15) 

0,935 

(9;13) 

0,912 

(8 ;77) 

ЖГ 78 в/ш в/ш 
0,854 

(7;20) 

0,836 

(7;20) 

0,908 

(7;15) 

0,732 

(7;13) 

0,856 

(7;68) 

Л 106 
0,700 

(2;10) 

0,809 

(2;8) 

0,864 

(7;18) 

0,837 

(7;17) 

0,926 

(8;11) 

0,903 

(8;12) 

0,916 

(8;23) 

М 30 в/ш в/ш в/ш в/ш 
0,867 

(4;14) 

0,855 

(4;15) 

0,849 

(4;29) 

В 30 в/ш в/ш в/ш в/ш 
0,895 

(2;15) 

0,871 

(2;15) 

0,874 

(2;30) 

Примітки: Дані представлені у форматі «α (N;n)», де: «α» - α-Кронбаха,  

«N»- кількість питань у відповідній версії опитувальника, що потрапили у вибірку, 

«n» - валідна кількість пацієнтів відповідної групи. *Кількість проаналізованих 

опитувальників за відповідною шкалою; «н/в» - α-Кронбаха не визначався;  

«в/ш» - відсутня шкала у відповідній групі; ФЗ – фізичне здоров’я,  

СП – самопочуття; СО – самооцінка; С – сім’я; Д – друзі; ПО – підтримка 

оточуючих; ІЛ – інші люди; СШ – спорт та школа; ЖГ – життя з гемофілією;  

Л – лікування; М – майбутнє; В – відносини. 

При аналізі окремих версій опитувальника для більшості шкал ВН була на 

рівні «добре» та «дуже добре» зі значеннями α від 0,7 до 0,95; «сумнівною», 

«поганою» та «недостатньою» була лишень у чотирьох шкалах групи Ід (при 

значенні α від 0,374 до 0,622). Низькі показники α у групі Ід, ймовірно, обумовлені 

тим фактом, що пацієнти відповідали лише на 2-4 пункти запитань у кожній з цих 

шкал, що, безумовно, вплинуло на низьку узгодженість для більшості обстежених за 

відповідними шкалами. 

Для оцінки тест-ретест надійності (Т-РН) було визначено достовірність різниці 

балів ЯЖ та ЕР між результатами, отриманими у ІІ та ІІІ точках. У загальній групі 

(без поділу на вікові групи) виявлено достовірну різницю між обстеженнями у 

загальній ЯЖ (р=0,0013, W=478), однак різниця медіан становила тільки 

0,77±1,09%, а абсолютний показник коливання різниці 5,42±2,83% від значення 

показника первинного обстеження. Для абсолютної більшості шкал у загальній 
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групі не виявлено достовірної різниці між обстеженнями, за винятком шкал «Сім’я» 

(р=0,014, W=201) та «Інші люди» (р=0,0097, W=53). Загалом, враховуючи розмір 

різниці медіан даних показників (3,12 для шкали «Сім’я» та 4,16 для шкали «Інші 

Люди»), Т-РН можна інтерпретувати як достатню за усіма шкалами опитувальника. 

У версіях опитувальника для батьків встановлено відсутність значущої різниці 

загальної ЯЖ між обстеженнями (р=0,28, t=-1,1), тоді коли у версіях для дітей 

виявлено незначну різницю (р=0,0016, t=-3,45), однак, у цьому випадку різниця 

середніх була всього 1,32 та ЕР = 0,08, що дозволило нам інтерпретувати її як «мала 

різниця». Це свідчить, що батьки здатні давати більш подібні відповіді при 

відсутності клінічних змін захворювання на відміну від дітей. Такі результати 

дослідження Т-РН та ВН дозволи визнати УВО надійною за відповідними 

критеріями оцінки. 

Результати дослідження чутливості засвідчили, що у загальній групі 

обстежених, які мали зміни клінічних характеристик захворювання між 

обстеженнями, виявлено достовірну різницю як між показниками загальної ЯЖ 

(р=0,0006, W=249), так і для абсолютної більшості шкал опитувальника, за винятком 

«Сім’я» (р=0,091, W=14,0) та «Лікування» (р=0,176, W=6,0). Такі результати 

дозволили нам стверджувати, що УВО Haemo-QoL є чутливим до клінічних змін 

інструментом для ОЯЖ у пацієнтів з гемофілією. 

Другий етап дослідження було проведено з використанням валідованої УВО 

Haemo-QoL за результатами V точки обстеження. На цьому етапі в обстеження були 

включені тільки діти з тяжкою формою ГА. Доведено, що у загальній групі дітей (4-

16р., n=105) зі зростанням віку погіршується як загальна ЯЖ (p=0,0415), так і ЯЖ у 

більшості сфер психосоціального функціонування, тоді коли покращення виявлено 

лише у відношенні дітей до лікування (р=0,044; H=6,243), що, ймовірно, можна 

обґрунтувати психологічною адаптацією дітей до лікувального процесу (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Показники якості життя дітей 4-16р. з тяжкою формою гемофілії 

А у різних сегментах психосоціального функціонування.    
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Примітки: ФЗ – фізичне здоров’я, СП – самопочуття; СО – самооцінка;  

С – сім’я; Д – друзі; ПО – підтримка оточуючих; ІЛ – інші люди; СШ – спорт та 

школа; ЖГ – життя з гемофілією; Л – лікування; М – майбутнє; В – відносини; 

зЯЖ – загальна якість життя. 

Також ми вивчили особливості ЯЖ у дітей різного віку. Так, у дітей 4-7р. з 

тГА найбільше страждає ЯЖ у сімейних відносинах та відносинах з друзями 

(р<0,0001, H = 68,12), у дітей 8-12р. - у сімейних відносинах, спорті, школі та 

фізичному здоров’ї (р<0,0001, H = 116,78), тоді коли у найстарших дітей 13-16р. 

найбільші порушення ЯЖ виявлені у спортивній активності та школі, а також 

фізичному здоров’ї (р<0,0001, H = 47,96). Разом з тим, ми намагалися також 

встановити залежність між загальною ЯЖ та окремими сегментами ПФ для того, 

щоб визначити, які з них мають найбільший достовірний вплив на відчуття 

загального здоров’я дітей. Виявлено, що у дітей 4-7р. найбільш негативний вплив на 

ЯЖ мали фактори лікування (p<0,0001, R = 0,64) та відносини з друзями (p<0,0001, 

R = 0,69); у дітей 8-12р. - обмеження, пов’язані з ГА у спортивній активності та 

школі (p<0,0001, R = 0,83), тоді коли у дітей 13-16р. порушення фізичного здоров’я 

(p<0,0001, R = 0,83) та самооцінки (p<0,0001, R = 0,83).  

Оскільки не існує єдиних алгоритмів стратифікації показників ЯЖ за ступенем 

її порушення, було проведено кількісне порівняння ЯЖ дітей з тГА в Україні з 

результатами відомих досліджень, серед яких наймасштабнішим виявилося 

дослідження A. Gringeri та співавт., 2014р. Виявлено, що загальна ЯЖ дітей в 

Україні є у 2,2 рази, а в окремих сферах, таких як фізичне здоров’я, самопочуття, 

відносини з протилежною статтю, більше як у 3 рази гіршою у порівнянні з 

результатами дослідження у країнах західної Європи. 

Враховуючи, що основною метою оцінки ЯЖ у дітей є визначення 

інтегрального здоров’я, важливим є розуміння того, наскільки батьки можуть 

об’єктивно оцінити ЯЖ своїх дітей як загалом, так і в окремих сферах ПФ, особливо 

з урахуванням вікових особливостей, що є малодослідженим у сучасній медицині. 

Про актуальність подібних досліджень наголошували ряд відомих дослідників у 

своїх працях останніх років (A.M. Espaldon та співавт., 2014; A. Phillott, 2014;  

D.P. Deshbhratar, 2016; V.K. Williams та співавт., 2016). Для цього ми порівняли 

оцінку якості життя дітьми та їх батьками, та встановили, що батьки можуть 

об’єктивно оцінювати ЯЖ своїх дітей. Такі висновки ми зробили на підставі 

відсутності достовірної різниці між оцінкою ЯЖ за результатами анкетування дітей 

та батьків (достовірність різниці між  групами Ід та Іб  була р=0,41 при t=-0,82;  

ІІ д/б - р=0,789 при t=-0,27; та для ІІІд/б р=0,929 при t=0,089). В окремих сферах ПФ 

ми також не виявили значної різниці, за винятком оцінки у дітей 4-7р., де батьки 

достовірно переоцінюють порушення самопочуття своїх дітей (р<0,05, U = 349,5) та 

недооцінюють вплив гемофілії на відносини з протилежною статтю у дітей 13-16р. 

(р<0,05, U = 276).  

Також у ході виконання роботи виявлено особливості окремих суб’єктивних 

характеристик ПФ дітей з тГА в Україні, таких як вплив відчуття обізнаності про 

власне захворювання на ЯЖ, дивні відчуття (ДВ) у суглобах перед СК, поведінку 

дітей під час СК та їх комунікацію з батьками. Встановлено, що покращення 
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обізнаності про власне захворювання асоційоване з кращою ЯЖ (достовірний, 

прямий, сильний зв’язок при R=0,82, p<0,0001 у дітей 8-12р. та R=0,93, p<0,0001 у 

дітей 13-16р.). ДВ перед СК є частим предиктором суглобових крововиливів (хоча б 

інколи або рідко їх відчували 72% дітей; ніколи не відчували 28% дітей), а їх частота 

співвідноситься з суб’єктивною тяжкістю СК: при тяжких СК дивні відчуття діти 

відчувають частіше, як при легших, при чому, у дітей 4-7р. вони частіше 

спостерігаються, як у підлітків 13-16р. Виявлений досить високий відсоток дітей, які 

не завжди залишалися у спокої при виникненні СК (71%) та дітей, які не завжди 

повідомляли про це батьків (65%), демонструє недоліки етапу догоспітальної 

медичної допомоги в Україні при виникненні СК у дітей з тГА та обґрунтовує 

розробку та впровадження відповідних програм навчання. 

Виявлено, що гемофілії в Україні складають 87% діагностованих СЗСЗК, 

Хвороба Віллебранда – 12,1%, інші СЗСЗК – 0,9%; структура ГА в Україні є 

наступною: легка форма ГА – 15,2%, середньоважка ГА – 25,8%, тГА – 59%. 

Інгібіторну форму ГА мали 9,6% дітей. Такі результати, у порівнянні з 

середньопопуляційними показниками можуть свідчити про недостатнє виявлення 

рідкісних СЗСЗК та клінічно маловиражених форм захворювання. Також 

встановлено, що більше половини обстежених пацієнтів (55%; n=58)  з тГА мали 

хоча б один СК протягом місяця, при чому найчастіше СК мали діти 8-12р. (65% 

обстежених пацієнтів). Достовірно частіше СК мали пацієнти, які отримували 

лікування на вимогу (НВ). ПЛ отримували майже 47% дітей з тГА (повноцінне ПЛ 3 

рази/тиж. – 22%; 1-2 рази/тиж. – 25%), НВ – майже 46% дітей з тГА, серед пацієнтів 

з інгібіторною формою тГА терапію індукції імунної толерантності (ІТІ) 

отримували тільки 42% дітей.  (табл. 2). 

 Таблиця 2 – Терапевтична структура дітей 4-16р. з тяжкою формою 

гемофілії А в Україні. 

Критерій Абсолютна к-ть пацієнтів «n(%)» 

Вікова група обстежених 4-7р. 8-12р. 13-16р 4-16р. 

К-ть обстежених «n» 31  46  28 105  

Профілак-

тичне 

лікування 

Всього пацієнтів 16 (52) 20 (43) 13 (46) 49 (46,7) 

Кратність 

3 

р/тиж. 

11 (36) 8 (17) 4 (14) 23 (22) 

1-2 

р/тиж. 

5 (16) 12 (26) 9 (32) 26 (25) 

пПЛ 7 (23) 8 (17) н/д 15 (19,5) 

вПЛ 9 (29) 12 (26) н/д 21 (27) 

Лікування на вимогу 14 (45) 22 (48) 12 (43) 48 (45,7) 

ІТІ 1 (3) 4 (9) 3 (11) 8 (7,6) 

Замісна терапія в умовах ЛПЗ 30 (97) 42 (91) 24 (86) 96 (91) 

Домашнє лікування 1 (3) 4 (9) 4 (14) 9 (9) 

Примітки: пПЛ – первинне профілактичне лікування; вПЛ – вторинне 

профілактичне лікування; ІТІ – індукція імунної толерантності. 
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Встановлено, що у дітей, які отримували ПЛ, НВ та ІТІ найгіршою ЯЖ була 

при застосуванні ІТІ (р=0,003; F =6,08). Для встановлення впливу методів замісного 

лікування на ЯЖ дітей було поділено на дві групи порівняння: група «ПЛ» (n=49) –  

пацієнти, які отримували профілактичне лікування не менше 6 міс. напередодні 

обстеження, та «НВ» (n=48) – лікування у режимі «на вимогу» не менше 6 міс. 

напередодні обстеження (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Динаміка загальної ЯЖ у дітей 4-16р., які отримували  

профілактичне лікування та лікування на вимогу. 

Встановлено, що у жодній віковій групі не виявлено достовірної різниці якості 

життя між дітьми, які отримували ПЛ та НВ, хоча у дітей 4-7р. дещо кращою ЯЖ 

була при застосуванні лікування НВ,  тоді коли у старших дітей (8-12р. та 13-16р.) 

навпаки, – кращою ЯЖ була при застосуванні ПЛ. Варто зазначити, що кращу ЯЖ 

при лікуванні НВ у дітей 4-7р слід аналізувати, беручи до уваги те, що у дітей цього 

віку одним з найвагоміших психосоціальних предикторів ЯЖ є саме фактор 

лікування (одні з найбільших значень кореляції шкал опитувальника з загальною 

ЯЖ виявлені якраз у шкали «Лікування» зі значенням R = 0,64 при p<0,0001). 

Зробивши гіпотетичне припущення, що незначні відмінності у ЯЖ дітей різного віку 

могли вплинути на відсутність достовірної різниці у порівнюваних групах, ми також 

провели порівняння з виключенням дітей середньої вікової групи (8-12р.), тобто 

встановили достовірність між групами ПЛ та НВ у дітей 4-7р. та 13-16р. Отримані 

результати засвідчили, що при такому порівнянні ЯЖ у групі НВ достовірно 

(р=0,0074) погіршувалась з віком, тоді коли у групі ПЛ практично не змінювалась 

(p>0.05). Подібна динаміка виявлена і для більшості сегментів ПФ. Це дозволило 

нам стверджувати, що ПЛ є потенційним фактором покращення ЯЖ у дітей з тГА з 

урахуванням наступних особливостей: у дітей 4-7р. ПЛ найбільш негативно впливає 

на такі сфери ПФ, як сімейні відносини (р<0.001), відношення до лікування (p=0,28) 

та самооцінку (р=0,065) у порівнянні з лікуванням НВ, що варто брати до уваги при 

розробці програм психосоціальної підтримки у цій віковій групі.  

Аналізуючи вплив вікових інтервалів початку ПЛ на ЯЖ виявлено, що ранній 

початок ПЛ негативно впливає на ЯЖ у порівнянні з вторинною профілактикою у 

дітей 4-7р, особливо у сегменті відношення до лікування (p<0,05), тоді коли у дітей 

8-12р. таких відмінностей не виявлено (р=0,867, t=0,17). Режим ПЛ з меншою 
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кратністю замісної терапії (1-2 р/тиждень) асоційований з більшою кількістю СК, у 

порівняння зі стандартним режимом (3 рази/тиж.) (p<0.05). У той же час при 

відсутності СК діти з тГА мали кращі показники ЯЖ при зменшенні частоти 

проведення ПЛ (p<0.05).  

Для обґрунтування доцільності проведення домашнього лікування тГА ми 

розділили обстежених пацієнтів на дві групи: група ДЛ (діти, які отримували ПЛ у 

домашніх умовах) та СЛ (ПЛ в умовах ЛПЗ) та визначили достовірність 

відмінностей ЯЖ між групами порівняння.  Встановлено, що при застосуванні 

домашнього лікування ЯЖ є кращою, особливо у сегменті відношення до лікування 

(р < 0,05 при U = 116,5). 

Таким чином, отримані результати дисертаційного дослідження дозволили 

удосконалити систему оцінки якості життя у дітей, хворих на тяжку форму гемофілії 

А, та оптимізувати програми лікування і психосоціальної реабілітації. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Дисертаційна робота містить теоретичне обґрунтування та практичне 

розв’язання актуального наукового завдання в педіатрії – удосконалення 

системи моніторингу та лікування дітей, хворих на тяжку форму гемофілії А, 

шляхом оцінки якості життя, пов’язаної з захворюванням.  

2. Розроблена українська версія опитувальника Haemo-QoL є ідеоматично, 

семантично, концептуально та експериментально еквівалентною оригіналу і 

цілком відповідає етнолінгвістичним особливостям популяції в Україні, про 

що свідчать результати лінгвістичної та соціокультурної адаптації. 

3. Українська версія опитувальника Haemo-QoL є валідним, надійним та 

чутливим до клінічних змін інструментом оцінки ЯЖ у дітей з гемофілією А 

та їх батьків, що підтверджено результатами дослідження зовнішньої, 

змістовної та конструктивної валідності, внутрішньої та тест-ретест 

надійності, а також чутливості до клінічних змін. 

4. Структура спадкових захворювань системи згортання крові серед дітей в 

Україні є відмінною від європейських середньопопуляційних показників, що 

обумовлено недостатньою діагностикою рідкісних та клінічно маловиражених 

захворювань. Клінічною особливістю тГА в Україні є часті суглобові 

крововиливи, особливо у дітей 8-12р., серед яких 55% мали хоча б один 

суглобовий крововилив у місяць. Інгібіторні антитіла до FVIII виявлені у 18% 

дітей з тГА, при чому серед них ІТІ терапію отримували 42% дітей; 

профілактичне лікування 3 рази/тиж. отримували тільки 22% дітей з тГА, що 

свідчить про недостатній обсяг лікувальної допомоги дітям з гемофілією. 

5. У дітей з тГА в Україні якість життя погіршується з віком (p<0,05), особливо у 

сфері фізичного здоров’я (р<0,0001), самопочуття (р<0,005) та самооцінки 

(р<0,005). Покращення ЯЖ з віком спостерігається тільки у відношенні дітей 

до лікування (p<0,05). У дітей різного віку існують різні психосоціальні 

детермінанти формування якості життя, пов’язаної з гемофілією: у дітей 4-7р. 

найгіршою ЯЖ є у сфері сімейних відносин та відносинах з друзями 

(р<0,0001, при H = 68,12); у дітей 8-12р. найгіршою у сімейних відносинах, 
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спорті, шкільному житті та фізичному здоров’ї (р<0,0001, при H = 116,78), у 

найстаршій віковій групі 13-16р. у спортивній активності, школі та фізичному 

здоров’ї (р<0,0001, при H = 47,96).  

6. Інформація про власне захворювання впливає на якість життя дітей, і вона є 

кращою у тих пацієнтів, які відчувають більшу обізнаність про хворобу 

(p<0,0001), при чому батьки схильні переоцінювати обізнаність дітей про 

власне захворювання (р<0,05). Існують вікові відмінності між оцінками ЯЖ 

батьків та дітей, особливо у дітей віком 4-7р. та підлітків. Дивні відчуття у 

суглобах є частим предиктором суглобового крововиливу і завжди 

проявлялися у 26% дітей перед крововиливом або хоча б 1 раз/місяць у 72% 

дітей з тГА. 71% дітей з крововиливами у суглоби не завжди залишалися у 

спокої при виникненні крововиливів, а 65% дітей не завжди повідомляють про 

крововиливи батьків. 

7. Найгірше на ЯЖ дітей з тГА впливає терапія індукції імунної толерантності 

(р=0,003 при F=6,08). Профілактичне лікування є надійним фактором 

покращення ЯЖ у дітей з тГА у порівнянні з лікуванням на вимогу (р=0,0074). 

Первинне ПЛ негативно впливає на ЯЖ у порівнянні з вторинною 

профілактикою у дітей 4-7р, особливо у сегменті відношення до лікування 

(p<0,05). Профілактичне лікування з кратністю замісної терапії 1-2 рази/тиж. 

асоціюється з більшою кількістю крововиливів у суглоби у порівнянні зі 

стандартним режимом 3 рази/тиж. Діти з тГА без суглобових крововиливів 

мають кращі показники ЯЖ при зменшенні частоти введення препарату 

(p<0,05). Домашнє лікування тГА у дітей покращує ЯЖ у порівнянні з 

лікуванням в умовах ЛПЗ з достовірною залежністю у сегменті відношення до 

лікування (р<0,05; U = 116,5). 

8. Встановлено, що у дітей з тГА в Україні загальна якість життя є гіршою, як у 

країнах західної Європи. Це стосується як загальної якості життя, пов’язаної з 

гемофілією (у 2,2 рази), так і якості життя в абсолютній більшості детермінант 

психосоціального функціонування. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Розроблену українську версію опитувальника рекомендовано застосовувати у 

практичній діяльності та клінічних дослідженнях як інструмент для оцінки 

ЯЖ та її клінічного, терапевтичного моніторингу у пацієнтів з тГА в Україні 

одночасно з традиційними клінічними та лабораторно-інструментальними 

методами обстеження.  

2. Оцінку ЯЖ слід проводити одночасно як у дітей, хворих на тГА, так і у їх 

батьків з використанням відповідних валідованих версій опитувальника.   

3. При розробці програм навчання дітей та їх батьків з гемофілією слід включити 

освітні програми щодо покращення знань про захворювання, раннього 

виявлення суглобових крововиливів на догоспітальному етапі на основі 

суб’єктивних відчуттів пацієнта, навчання батьків та старших дітей методиці 

надання догоспітальної допомоги та налагодження психологічного контакту в 

контексті «батьки-діти». 
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4. Профілактичне лікування з кратністю введення препаратів FVIII 1-2 рази/тиж. 

доцільно застосовувати у дітей з відсутністю крововиливів у суглоби та 

низьким ризиком їх виникнення. Замісне лікування у режимі домашнього 

лікування слід широко застосовувати у пацієнтів 4-7р. 
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С. 86. (Здобувач здійснив збір матеріалу, брав участь у статистичній обробці 

даних, формулюванні висновків, підготовці тез до друку).  

6. Вплив знання про захворювання на якість життя, пов`язану з тяжкою формою 

гемофілії А у дітей в Україні / А. І. Маркін, Л. Я. Дубей, Х. М. Комендант, Н. 

В. Дубей // Вплив науково–технічного прогресу на розвиток медичної науки та 

практики: реалії сьогодення: зб. тез наук. роб. учасників міжнар. наук. – пр. 

конф., 13–14 липня 2018 р., м. Київ. – Київ: «Київський медичний науковий 

центр». – С. 69–72. (Здобувач здійснив збір матеріалу, брав участь у 

статистичній обробці даних, формулюванні висновків, підготовці тез до 

друку). 

7. Окремі аспекти психосоціального функціонування дітей з тяжкою формою 

гемофілії А в Україні / А. І. Маркін // Пріоритетні напрямки вирішення 

актуальних проблем медицини: зб. мат. міжнар. наук.–пр. конф., 7–8 вересня 

2018 р., м. Дніпро. – Дніпро: Організація наукових медичних досліджень 

«Salutem». – С. 51–57. 

8. Маркін А. І. Епідеміологічна та клінічна характеристика спадкових 

захворювань системи згортання крові у дітей в Україні / А. І. Маркін,  

Л. Я. Дубей, К. В. Вільчевська // Актуальні досягнення медичних наукових 

досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя: зб. мат. міжнар. наук.–

пр. конф., 5–6 жовтня 2018 р., м. Київ. – Київ: «Київський медичний науковий 

центр». – С. 37–42. (Здобувач здійснив збір матеріалу, брав участь у 

статистичній обробці даних, формулюванні висновків, підготовці тез до 

друку). 

 

АНОТАЦІЯ 

Маркін А.І. Характеристика якості життя дітей, хворих на тяжку форму 

гемофілії А в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (222 – Медицина). – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 

2019.  

У роботі проведено валідацію опитувальника Haemo-QoL для дітей з 

гемофілією до національних умов. Вивчено основні особливості якості життя, 

пов’язаної з захворюванням, дітей 4-16 років, хворих на тяжку форму гемофілії А у 

залежності від віку, методу лікування, клінічних та терапевтичних параметрів 

захворювання. Досліджено такі суб’єктивні характеристика захворювання, як 

обізнаність про хворобу, дивні відчуття у суглобах, їх вплив на формування якості 

життя дітей. Виявлено особливості оцінки якості життя дітьми та їх батьками. 

Проаналізовано епідеміологічні та клінічні характеристики тяжкої форми гемофілії 

А в Україні.  

Ключові слова: валідація опитувальника, психометричні характеристики, 

якість життя, пов’язана зі здоров’ям, Haemo-QoL, гемофілія А у дітей, 
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психосоціальне функціонування,  профілактичне лікування, індукція імунної 

толерантності, суглобові крововиливи. 

 

АННОТАЦИЯ 

Маркин А.И. Характеристика качества жизни детей, больных тяжелой 
формой гемофилии А в Украине. – Квалификационный научный труд на правах 

рукописи 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.10 - педиатрия (222 - Медицина). - 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ 

Украины, Львов, 2019. 

В диссертационной работе проведено валидацию специфического опросника 

Haemo-QoL для детей с гемофилией к национальным условиям. Изучены основные 

особенности качества жизни, связанной с заболеванием (КЖ) детей 4-16 лет, 

больных тяжелой формой гемофилии А (тГА) в зависимости от возраста, метода 

лечения, клинических и терапевтических параметров заболевания; исследованы 

отдельные субъективные характеристика заболевания, особенности оценки КЖ 

детьми и их родителями. Проанализированы эпидемиологические и клинические 

характеристики тГА в Украине. 

По результатам проведенной этнолингвистической адаптации установлено, 

что украинская версия опросника является идиоматически, семантически, 

концептуально и экспериментально эквивалентной версии оригинала. Результаты 

исследования внешней, содержательной и конструктивной валидности, надежности 

и чувствительности доказали достаточную валидность опросника по 

соответствующим характеристикам, что позволило легитимно применять его в 

практической и научной деятельности. 

Анализ эпидемиологических данных заболеваний гемостаза у детей позволил 

установить недостаточное выявление редких и клинически маловыраженных 

наследственных заболеваний системы свертывания крови у детей в Украине. 

Доказано, что более половины детей имели хотя бы одно суставное кровоизлияние в 

месяц, чаще всего дети 8-12 г. Недостаточным в Украине является обеспечение 

полноценным профилактическим лечением и терапией индукции иммунной 

толерантности у детей с выявленными ингибиторными антителами. 

Доказано, что общее КЖ у детей с тГА в Украине ухудшается с возрастом, как 

и качество жизни в абсолютном большинстве компонентов психосоциального 

функционирования, за исключением отношение к лечению, по которому КЖ 

улучшается с возрастом. Установлено, что у детей разного возраста тГА по-разному 

влияет на качество жизни: у детей 4-7р. наихудшим КЖ было в семейных 

отношениях и отношениях с друзьями, в то же время, наиболее негативное влияние 

на КЖ у детей этого возраста имеют факторы лечения, отношение других людей, и 

отношения с друзьями. У детей 8-12р. наихудшим КЖ обнаружено в семейных 

отношениях, спорте и школе, физическом здоровье, в то же время весомое влияние 

на формирование КЖ оказывает ограничения в спортивной активности и школе. В 

старших детей 13-16р. КЖ также хуже всего в спортивной активности и школе, 
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физическом здоровье, причем весомое влияние на КЖ у детей этого возраста тГА 

оказывает через нарушения физического здоровья, самочувствия и самооценки. 

Наличие ингибиторных антител к FVIII является фактором ухудшения КЖ. 

Выявлено, что КЖ детей с тГА в Украине хуже, как в странах Западной Европы и 

это касается как общего КЖ так и абсолютного большинства детерминант 

психосоциального функционирования. 

Установлено, что среди применяемых в Украине методов лечения тГА 

наихудшим КЖ является при применении терапии индукции иммунной 

толерантности. Профилактическое лечение является потенциальным фактором 

улучшения КЖ с учетом следующих особенностей: у детей 4-7р. его применение 

наиболее негативно влияет на семейные отношения, отношения к лечению и 

самооценку детей по сравнению с лечением по требованию. Раннее начало 

профилактического лечения (до 3 лет / второго суставного кровоизлияния) 

отрицательно влияет на КЖ по сравнению с вторичной профилактикой у детей 4-7р, 

особенно в сегменте отношение к лечению, тогда как у старших детей 8-12р. таких 

различий не выявлено. Режим профилактического лечения с меньшей кратностью 

заместительной терапии (1-2 р / неделю) ассоциированный с большим количеством 

суставных кровоизлияний по сравнению со стандартным режимом (3 р / неделю). 

Установлено, что при «домашнем лечения» КЖ является лучшим по 

сравнению с лечением в условиях лечебно-профилактического учреждения, 

особенно в сегменте отношение к лечению. 

Полученные данные о том, что родители могут объективно оценивать КЖ 

своих детей, за исключением оценки у детей 4-7р., где родители достоверно 

переоценивают нарушения самочувствия своих детей и недооценивают КЖ в 

отношениях с противоположным полом у детей 13-16р. 

Изучение особенности отдельных субъективных характеристик тГА у детей 

позволило установить, что улучшение осведомленности о собственном заболевание 

ассоциировано с лучшим КЖ, странные ощущения в суставах перед 

кровоизлиянием являются частым предиктором суставного кровоизлияния у детей с 

тГА. 

Ключевые слова: валидация опросника, психометрические характеристики, 

качество жизни, связанное со здоровьем, Haemo-QoL, гемофилия А у детей, 

психосоциальное функционирование, профилактическое лечение, индукция 

иммунной толерантности, суставные кровоизлияния. 

 

ANNOTATION 

Markin А.І. The quality of life characteristics in children with severe 

hemophilia A in Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The thesis for scientific degree of candidate in Medical Science (Ph.D) in specialty 

14.01.10 – “Pediatrics” (222 . Medicine). - Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University Ministry of Health of Ukraine, 2019.  

The Haemo-QoL questionnaire for children with hemophilia has been validated  in 

the thesis with the aim to comply with national (Ukrainian) conditions. The main features 
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of the quality of life related to the disease in children aged 4-16 with severe hemophilia A 

based on age, treatment method, disease clinical and therapeutic parameters have been 

studied. The subjective characteristics of disease such as awareness on disease, strange 

feelings in joints, their impact on establishing the children's quality of life have been 

examined. The peculiarities of evaluation of the quality of life manifested by children and 

by their parents have been discovered. The epidemiological and clinical characteristics of 

the severe form of hemophilia A in Ukraine have been analyzed.  

Key words: questionnaire validation, psychometric characteristics, health-related 

quality of life, Haemo-QoL, hemophilia А in children, psychosocial functioning, 

prophylactic treatment, immune tolerance induction, joint bleeding. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

F  – значення F-тесту ANOVA 

R  – ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена 

TSS  – трансформований бал оцінки якості життя 

U  – U-критерій Мана-Уїттні 

α  – коефіцієнт α-Кронбаха 

ВН  – внутрішня надійність 

ГА  – гемофілія А 

ДВ  – дивні відчуття 

ДЛ  – домашнє лікування 

ЕЛС  – етнолінгвістичне середовище 

ЕР  – ефект розміру r Кохена 

ІТІ  – індукція імунної толерантності 

ЛПЗ  – лікувально-профілактичний заклад 

ЛСА  – лінгвістична та соціокультурна адаптація 

Н  – Н-критерій Крускала-Уоліса 

НВ  – лікування у режимі на вимогу 

О  – опитувальник 

ОЯЖ  – оцінка якості життя 

ПЛ  – профілактичне лікування 

ПФ  – психосоціальне функціонування 

ПХ  – психометричні характеристики 

СЗСЗК  – спадкові захворювання системи згортання крові 

СК  – суглобовий крововилив 

тГА  – тяжка форма гемофілії А 

Т-РН  – тест-ретест надійність 

УВО  – українська версія опитувальника 

хсО  – хворобо-специфічний опитувальник 

ЯЖ  – якість життя, пов’язана зі здоров’ям  

зЯЖ  – загальна якість життя 






