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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.  

Метою дослідження було удосконалення системи оцінки якості життя (ОЯЖ), 

пов’язаної зі здоров’ям, дітей, хворих на тяжку форму гемофілії А (тГА) в Україні, 

на підставі вивчення їх фізичної, психічної та соціальної функцій. Досягнення 

поставленої мети відбувалося шляхом послідовного виконання наступних завдань: 

адаптувати хворобо-специфічний опитувальник Haemo-QoL для ОЯЖ у дітей з 

гемофілією, дослідити психометричні характеристики (ПХ) адаптованої версії 

даного опитувальника (О), вікові особливості якості життя, повязаної з гемофілією 

(ЯЖ) та окремих детермінант психосоціального функціонування (ПФ) у дітей 4-16р., 

вплив методів та режимів замісного лікування на ЯЖ, вивчити клінічні та 

епідеміологічні особливості спадкових захворювань системи згортання крові 

(СЗСЗК) серед дітей в Україні. 

Актуальність до вирішення поставлених завдань обґрунтовувалась значним 

негативним впливом тГА не тільки на фізичне, але і на психосоціальне здоров’я 

дітей, збільшенням інтересу науковців до суб’єктивної складової тГА на сучасному 

етапі, що, поряд з обмеженістю в Україні ґрунтовних даних щодо особливостей ЯЖ 

дітей з тГА, відсутністю валідованих національних інструментів для її оцінки, 

клінічних та епідеміологічних характеристик СЗСЗК, обмеженістю світових даних 

щодо вікових особливостей впливу на ЯЖ методів замісного лікування, вимагало 

здійснити науковий пошук та детальне дослідження цієї проблематики. 

Дослідження було проведено у два основні етапи. На першому етапі, -

валідація О Haemo-QoL до національних умов, - з залученням 29 пацієнтів з 

діагнозом «Гемофілія А» (ГА) та 29 їх батьків при дослідженні лінгвістичної та 

соціокультурної адаптації (ЛСА); 53 пацієнтів з ГА та 53 їх батьків на етапі 
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пілотного тестування тест-версії О. На другому етапі, - дослідження ЯЖ дітей з тГА, 

особливостей епідеміологічних та клінічних характеристик СЗСЗК, - 105 дітей з тГА 

та 105 їх батьків. Поділ обстежених на групи порівняння відповідав віковим версіям 

О: група Ід – діти віком 4-7р., ІІд – 8-12р., ІІІд – 13-16р. та три аналогічні вікові 

групи батьків – Іб, ІІб та ІІІб. Контрольна група здорових дітей не формувалась 

через особливості методології ОЯЖ опитувальником, який розроблено виключно 

для застосування у пацієнтів з гемофілією.  

Встановлено, із застосуванням методів соціологічного анкетування, 

когнітивного дебрифінгу, симетричного та асиметричного перекладів, експертної 

оцінки, оцінки складності перекладу, концептуального та компаративного аналізу, 

що українська версія опитувальника (УВО) Haemo-QoL є ідіоматично, семантично, 

концептуально та експериментально еквівалентною до версії оригіналу, а відтак є 

лінгвістично та соціокультурно адаптованою до умов етнолінгістичного середовища 

(ЕЛС) України. 

Встановлено, опираючись на гіпотетичні припущення, базовані на проведених 

у світовій практиці дослідженнях, задовільну конструктивну валідність УВО на 

підставі наступних досліджених критеріїв: якість життя є залежною від форми 

тяжкості захворювання з наступною спрямованістю: найгірша у дітей з тГА та 

найкраща при легкій формі ГА (р<0,00001 при H-критерії Крускала-Уолліса (Н) = 

30,63) (аналогічна залежність встановлена для абсолютної більшості шкал О (p<0,05 

при значенні H від 7.55 до 33.34), за винятком шкали «Лікування» (р=0,173; U-

критерій Мана-Уіттні (U)=134); при збільшенні кількості суглобових крововиливів 

(СК) у дітей з ГА існує тенденція до погіршення ЯЖ, і такий зв'язок був 

достовірний, сильний та позитивний (р<0,00001 при R Спірмена (R) 0,778); 

встановлено валідність кількості СК та ЯЖ за шкалами, які відповідають за фізичну 

активність дітей (р<0,00001) при R = 0,807  для шкали «Фізичне здоров’я» та 0,73 

«Спорт та школа»; встановлено достовірний, сильний, позитивний зв’язок 

(р<0,00001 при R = 0,912) між інтенсивністю суглобового болю з застосуванням 

шкали Вонга-Бейкера та ЯЖ у компоненті фізичного здоров’я. Аналіз кореляційних 
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зв’язків у межах структури О засвідчив наявність найвищих коефіцієнтів кореляції 

між концептуально схожими шкалами.   

Доведено задовільну внутрішню надійність УВО Haemo-QoL, яка для 

більшості шкал усіх версій О була на рівні «добре» та «дуже добре» зі значеннями 

коефіцієнта α-Кронбаха (α) від 0,7 до 0,95; «сумнівною», «поганою» та  

«недостатньою» у чотирьох шкалах групи Ід (α=0,609; 0,622; 0,536; 0,374). 

Результати дослідження тест-ретест надійності у обстежених без зміни клінічних 

характеристик захворювання засвідчили відсутність статистично значущої різниці 

ЯЖ між обстеженнями: не виявлено статистично достовірної різниці у версіях О для 

батьків (р=0,28, t=-1,1), у версіях для дітей виявлено незначну різницю між 

обстеженнями (р=0,0016, t=-3,45) при різниці середніх всього 1,32 та ефекту розміру 

r Кохена 0,08, що інтерпретується як «мала різниця». Також, не виявлено різниці для 

абсолютної більшості шкал між обстеженнями. Дослідження чутливості до 

клінічних змін О засвідчило, що у обстежених, які мали зміни клінічних 

характеристик захворювання між обстеженнями, виявлено різницю між 

показниками зЯЖ (р=0,0006, W=249) та абсолютної більшості шкал О. Такі 

результати дослідження валідності, надійності та чутливості довели задовільні 

психометричні характеристики УВО, що дозволило визнати його валідованим та 

легітимним для застосовування у подальших дослідженнях та практичному 

менеджменті.  

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

хвороба Віллебранда (ХВ) – 12,1%, інші СЗСЗК – 0,9%; структура ГА в Україні є 

наступною: легка форма – 15,2%, середньо тяжка – 25,8%, тяжка – 59%. Інгібіторну 

форму тГА мають 18% дітей. Такі дані, у порівнянні з середньопопуляційними, 

можуть свідчити про недостатнє виявлення рідкісних СЗСЗК та клінічно 

маловиражених форм захворювання.  

Встановлено, що більше половини обстежених нами пацієнтів (55%; n=58)  з 

тГА мали хоча б один СК протягом місяця, при чому найчастіше їх мали діти 8-12р. 

(65% пацієнтів). Достовірно частіше СК мали пацієнти, які отримували лікування на 

вимогу. Профілактичне лікування отримували майже 47% дітей з тГА (повноцінне 
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ПЛ 3 рази/тиж. – 22%; 1-2 рази/тиж. – 25%), НВ – майже 46% дітей з тГА. Серед 

пацієнтів з інгібіторною формою ГА терапію індукції імунної толерантності  (ІТІ) 

отримували лишень 42% дітей.  

Доведено, що ЯЖ у дітей з тГА достовірно погіршується (p=0,0415) з віком (у 

дітей 4-7р. показник складає 45,74±11,75 та у дітей 13-16р. - 51,57±13,60). Також 

встановлено, що погіршується і ЯЖ за абсолютною більшістю компонентів ПФ, за 

винятком відношення до лікування, за яким ЯЖ покращується зі зростанням віку 

(р=0,044; H=6,243). У дітей 4-7р. найгіршою ЯЖ проявляється у сегменті сімейних 

відносин та відносин з друзями (р<0,0001, H = 68,12). У той же час, найбільш 

негативний влив на ЯЖ у дітей цього віку мають фактори лікування (p<0,0001, R = 

0,64), відношення інших людей (p<0,0001, R = 0,63) та відносини з друзями 

(p<0,0001, R = 0,69). У дітей 8-12р. найгіршою ЯЖ виявлена у сімейних відносинах, 

спорті та школі та фізичному здоров’ї (р<0,0001, H = 116,78), у той же час 

найвагоміший вплив на формування ЯЖ чинить обмеження у спортивній активності 

та школі (p<0,0001, R = 0,83). У найстарших дітей 13-16р. ЯЖ також найгіршою є у 

спортивній активності та школі, фізичному здоров’ї (р<0,0001, H = 47,96), причому 

найвагоміший вплив тГА на ЯЖ у дітей цього віку чинить через порушення 

фізичного здоров’я (p<0,0001, R = 0,83), самопочуття (p<0,0001, R = 0,82) та 

самооцінки (p<0,0001, R = 0,83). Наявність інгібіторних антитіл до FVIII у дітей з 

тГА є фактором погіршення ЯЖ, у порівнянні з дітьми без інгібіторних антитіл 

(p<0,001). Виявлено, що ЯЖ дітей з тГА в Україні є гіршою, як у країнах західної 

Європи. Це стосується як загальної ЯЖ (у 2,2 рази), так і абсолютної більшості 

детермінант ПФ. 

При застосуванні опитувальника Haemo-QoL батьки можуть об’єктивно 

оцінювати ЯЖ своїх дітей як загальну (різниця в оцінці батьків та дітей не виявлено: 

для І д/б -  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) так і у більшості сегментів ПФ, за винятком оцінки у дітей 4-7р., де батьки 

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

недооцінюють ЯЖ у відносинах з протилежною статтю у дітей 13-16р. (р<0,05, U = 

276). 
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Виявлено особливості окремих суб’єктивних характеристик ПФ дітей з  тГА в 

Україні. Зокрема, встановлено, що покращення обізнаності про власне 

захворювання у дітей з тГА 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.). Дивні відчуття у суглобах є частим предиктором СК у дітей з тГА (хоча б 

інколи або рідко перед СК їх відчували 72% дітей і 28% ніколи), а їх частота 

співвідноситься з суб’єктивною тяжкістю СК: при тяжких СК діти відчувають їх 

частіше, як при легших, при чому діти 4-7р. частіше, ніж діти старшої вікової групи 

(13-16р.).  

Встановлено, що серед застосовуваних в Україні методів лікування тГА 

найгіршою ЯЖ є при застосуванні ІТІ (р=0,003 при F тесту ANOVA (F) =6,08). ПЛ є 

потенційним фактором покращення ЯЖ у дітей з тГА (р<0.05) з урахуванням 

наступних особливостей: ПЛ у дітей 4-7р. 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. Ранній початок ПЛ (до 3 

років/другого СК) 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 старших дітей 8-12р. таких відмінностей не виявлено (р=0,867, t=0,17). 

Режим ПЛ з меншою кратністю замісної терапії (1-2 р/тиж.) асоційований з більшою 

кількістю СК, у порівнянні зі стандартним режимом ПЛ (3 р/тиж.) (p<0.05). У той же 

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

введення препарату (p<0.05). Встановлено, що при домашньому лікуванні тГА ЯЖ є 

кращою у порівнянні з ПЛ в умовах лікувально-профілактичного закладу, особливо 

у сегменті відношення до лікування (р < 0,05 при U = 116,5). 

Практичне значення виконаної роботи полягає в тому, що розроблену 

українську версію опитувальника Haemo-QoL рекомендовано застосовувати для 

ОЯЖ дітей з ГА у практичній діяльності та наукових дослідженнях, як валідний, 

надійний та чутливий до клінічних змін інструмент; результати дослідження 

обґрунтовують об’єктивність та вікові особливості ОЯЖ дітей батьками; 
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встановлені вікові особливості ЯЖ рекомендовано використовувати при 

прогнозуванні ЯЖ у дітей з тГА та розробці програм психосоціальної адаптації та 

реабілітації з віковим диференційованим підходом; обґрунтовано доцільність 

покращення освітнього рівня пацієнтів в контексті знань про власне захворювання 

та застосування домашнього лікування з позиції ЯЖ; у дітей з відсутністю СК та 

низьким ризиком їх виникнення обґрунтовано раціональність застосування режиму 

ПЛ з меншою кратністю проведення замісної терапії. 

Ключові слова: валідація опитувальника, психометричні характеристики, 

якість життя, пов’язана зі здоров’ям, Haemo-QoL, гемофілія А у дітей, 

психосоціальне функціонування,  профілактичне лікування, індукція імунної 

толерантності, суглобові крововиливи. 
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SUMMARY 

Markin А.І. The quality of life characteristics of children who suffer from 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, Lviv, 2019. 

The aim of the study is to improve the quality of life assessment system (AQoL) 

related to the health of children with severe hemophilia A (sHA) in Ukraine, based on 

studying their physical, mental and social functions. The determined aim has been 

achieved through the consistent implementation of the following tasks: to adapt the disease 

specific questionnaire (dsq) Haemo-QoL for AQoL in children with hemophilia; to 

investigate the psychometric characteristics (PC) of the adapted version of this 

questionnaire (Q); age-related features of the quality of life associated with hemophilia 

(QoL) and individual determinants of psychosocial functioning (PF) of children at the age 

of 4-16, the impact of methods and regimens of substitution treatment on QoL, to study 

the clinical and epidemiological features of inherited bleeding disorder (IBD) among 

children in Ukraine. 

The topicality of solving the defined tasks is substantiated by the significant 

negative influence of sHA not only on the physical, but also on the PF of children's health, 

an increase in the interest of scientists in the subjective component of sHA at present 

stage, along with limited comprehensive data on the characteristics of QoL of children 

with sHA in Ukraine, a lack of validated national tools for its evaluation, clinical and 

epidemiological characteristics of IBD, limited global data on age-specific characteristics 

of the effects of substitution treatment methods on QoL, PC Q Haemo-QoL. Thus, all of 

the mentioned  led to the demand to undertake the scientific research and detailed study of 

this issue. 

The study has been conducted in two main stages. At the first stage, Haemo-QoL Q 

validation to the national environment was done involving 29 patients diagnosed with 

Hemophilia A (HA) and 29 of their parents studying linguistic and socio-cultural 

adaptation (LSA); 53 patients with HA and 53 of their parents at the pilot testing stage of 
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the Q test version. At the second stage, the study of QoL of children with sHA was 

conducted to study the features of epidemiological and clinical characteristics of IBD, - 

105 children with sHA and 105 of their parents. The surveyed were divided into groups 

that corresponded the age versions of Q: Ic group - children aged 4-7, IIc - 8-12 years old, 

IІІc - 13-16 years old and three similar age groups of parents - Ip, IIp, and ІІIp. The 

control group of healthy children was not formed due to the peculiarities of the AQoL 

methodology of the questionnaire, which was developed exclusively to be used with 

patients with HA. 

Applying the methods of sociological questionnaire, cognitive debriefing (CD), 

symmetric and asymmetric translations, expert evaluation, translation complexity 

assessment, conceptual and comparative analysis, it has been found that Haemo-QoL 

Ukrainian version of the questionnaire (UVQ) is ideologically, semantically, conceptually 

and experimentally equivalent to the original version, and thus, it is linguistically and 

socioculturally adapted to the conditions of the ethnolinguistic environment (ELE) of 

Ukraine. 

Based on hypothetical assumptions, grounded on the studies conducted in the world 

practice, and the satisfactory structural validity (SV) of the UVQ on the basis of the 

following studied criteria, the following has been established: the overall quality of life 

(OQoL) is dependent on the disease severity with the following results peculiarity: the 

worst QoL was indicated in children with sHA and the best QoL was found in children 

with mild HA (mHA) (p <0.00001 at the H-criterion of Kruskal-Wallis (H) = 30.63) (a 

similar dependence was   established for the absolute majority of Q scales (p <0,05 at the 

value of H from 7.55 to 33.34), except for the "Treatment" Scale (p = 0.173; U-test Mann-

Whitney (U) = 134)); with an increase in the number of articular hemorrhages (AH) in 

children with HA there is a tendency to deterioration of OQoL, and this relation was 

reliable, strong and positive (p <0.00001 at R Spearman (R) 0.78); the validity of the 

number of AH and QoL was established on the scales that are responsible for the physical 

activity of children (p <0.00001) at R = 0.807 for the "Physical Health" Scale and 0.73 for 

the "Sport and School" Scale; a reliable, strong, and positive relation was established (p 

<0.00001 at R = 0.912) between the intensity of articular pain applying the Wong-Baker 
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Scale and QoL in the physical health component. The analysis of correlation relations 

within the Q structure showed the existence of the highest correlation coefficients between 

conceptually similar scales. 

The satisfactory internal reliability (IR) of the UVQ Haemo-QoL has been proved. 

For most scales of all versions IR was at the "good" and "excellent" level  with the values 

of α-Cronbach coefficient (α) from 0.7 to 0.95; "questionable", "poor" and "unacceptable" 

in the four scales of the Ic group (α = 0.609; 0.622; 0.536; 0.374). The study results of the 

test-retest reliability (T-RR) among the investigated with no change in the clinical 

characteristics of the disease have shown the absence of statistically significant difference 

of OQoL between the tests: no statistically significant (SS) difference was found in the 

versions of Q for parents (p = 0.28, t = - 1.1), in the children versions there was a slight SS 

difference found between the examinations (p = 0.0016, t = -3.45) with the average 

difference of 1.32 and r 0.88 which is interpreted as "a little difference". In addition, SR 

differences were not detected in the absolute majority of the scales between the tests. The 

study of sensitivity (S) to clinical changes Q has shown that analyzing the surveyed 

patients who had changes in the clinical characteristics of the disease between the tests, the 

SS difference was detected between the indicators of OQoL (p = 0.0006, W = 249) and the 

absolute majority of Q scales. These results of the validity, reliability and sensitivity 

studies have proved the satisfactory PC of the Ukrainian version of the Haemo-QoL 

questionnaire, which allowed the UVQ  to be considered valid and legitimate to apply it in 

further research and practical management. 

It has been revealed that hemophilia in Ukraine comprises 87% of the IBD 

diagnosed, Von Willebrand disease (vWD) 12.1%, and other IBD - 0.9%; the structure of 

HA in Ukraine is the following one: mHA - 15.2%, moderately severe HA (msHA) - 

25.8%, sHA - 59%. 18% of children have the inhibitory form of sHA (isHA). Such data, 

compared with the average population indicators, may indicate an insufficient detection of 

rare IBD and clinically less-affected forms of the disease. 

It has been established that more than a half of the patients examined by us (55%; n 

= 58) with sHA had at least one AH within a month. Moreover, children of 8-12 years old 

suffered from AH the most (65% of patients). The patients who received on-demand 
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treatment (OD) had AH relatively more often. Almost 47% of children with sHA received 

the prophylactic treatment (PT)  (the adequate PT 3 times per week - 22%, 1-2 times per 

week - 25%), and approximately 46% of children with sHA received OD. Among the 

patients with isHA, only 42% of children received the immune tolerance induction therapy 

(ITIT).  

It has been proved that OQoL of children with sHA worsens significantly (p = 

0.0415) as they grow older (when children are 4-7 years old, the rate is 45.74 ± 11.75 and 

when they are 13-16 years old, it is 51.57 ± 13.60 ). It has also been found that QoL 

worsens in the absolute majority of PF components, with the exception of attitude to 

treatment, where QoL improves with age (p = 0.044; H = 6.244). The children aged 4-7 

manifest the worst QoL in the segment of family relationships and relationships with 

friends (p <0.0001, H = 68.12). At the same time, the QoL of children of this age are 

influenced the most negatively by the treatment factors (p <0.0001, R = 0.64), the attitude 

of other people (p <0.0001, R = 0.63) and relations with friends (p <0.0001, R = 0.69). 

The children aged 8-12 have the worst QoL in the family relationships, sports, school and 

physical health (p <0.0001, H = 116.78), while the limitations in sport activity and school 

(p <0, 0001, R = 0.83) have the most significant influence on the establishment of QoL. 

The QoL of the older children (13-16 years old) is the worst in terms of sports activity, 

school, and physical health (p <0.0001, H = 47.96), whereas sHA effects the QoL of 

children of this age the most significantly due to physical health disorders (p <0.0001, R = 

0.83), feeling (p <0.0001, R = 0.82) and self-esteem (p <0.0001, R = 0.83). The presence 

of IA in children with sHA is a deterioration factor to QoL, compared with the children 

with no IA (p <0.001). It has been found that the QoL of the children with sHA in Ukraine 

is worse than in the countries of Western Europe. This applies both to OQoL (2.2 times 

worse) and to the absolute majority of the PF determinants. 

When applying the Haemo-QoL questionnaire, parents can objectively assess their 

children's QoL in overall (the SR difference in the assessment of parents and children was 

not found: for I c / p - p = 0.41 at t = -0.82; II c / p - p = 0.789 at t = -0.27; and for ІІI c / p 

p = 0.929 at t = 0.089) and in most PF segments, except the assessment of children aged 4-

7, where the parents overestimate significantly the feeling disorders of their children (p 
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<0,05, U = 349,5), and underestimate QoL in relations of the 13-16 year-old children with 

the opposite sex (p <0.05, U = 276). 

The features of separate subjective characteristics of PF of children suffering from 

sHA in Ukraine have been found. In particular, it has been established that the 

improvement of awareness of children with sHA on their disease was associated with the 

better QoL (a reliable, direct, strong link at R = 0.82, p <0.0001 in children of 8-12 years 

old and R = 0.93, p <0.0001 in children aged 13-16). "Strange feelings" (SF) in the joints 

is a frequent predictor of AH in children with sHA (72% of children experienced SF prior 

to AH at least occasionally or rarely, and 28% of them never had any), and their frequency 

correlates with the subjective severity of AH: the children experience SF more frequently 

suffering from severe AH than from milder ones, even more, children aged 4-7 feel SF 

more often than the children of the older age group (13-16 years) do.  

It has been ascertained that among the methods of sHA treatment applied in 

Ukraine, the QoL is the worst when ITIT is applied (p = 0.003 for F test ANOVA (F) = 

6.08). PT is a potential factor in terms of the improvement of the QoL of children with 

sHA (p <0.05) regarding the following features: PT provided to children aged 4-7 has the 

most negative impact on such PF spheres as family relationships (p <0.001), attitude to 

treatment (p = 0.28) and self-esteem (p = 0.065) compared with OD treatment, which 

should be taken into consideration developing psychosocial support programs for this age 

group. The early onset of PT (under 3 years old/ second AH) influences negatively on QoL 

in comparison with secondary prevention in children of 4-7 years old, especially in the 

segment of attitude to treatment (p <0.05), whereas such distinctions were not detected in 

older children (8-12 years old) (p = 0.867, t = 0.7). The PT regimen with less frequency of 

substitution therapy (1-2 times per week) is associated with a greater amount of AH, 

compared with the standard PT regimen (3 times per week) (p <0.05). At the same time, in 

the absence of AH, the children with sHA had better QoL indices when reducing the 

frequency of drug administration (p <0.05). It has been established that applying "home 

treatment" (HT) of sHA the QoL is better in comparison with the PT conducted at 

hospital, especially in the segment of attitude to treatment (p <0.05 at U = 116.5). 
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The practical significance of the conducted work implies that the developed 

Ukrainian version of the Haemo-QoL questionnaire is recommended to apply to AQoL of 

children with sHA in performing practical activities and doing scientific research as a 

valid, reliable and sensitive to clinical changes tool; the results of the research substantiate 

the objectivity and age-specific characteristics of AQoL of children by parents; the 

established age features of QoL are recommended to be used while prognosticating the 

QoL related to sHA of children and the development of programs for psychosocial 

adaptation and rehabilitation with age-differentiated approach; the expediency of 

improving the educational level of patients in the context of disease awareness and 

undertaking "home treatment" in terms of QoL have been reasoned; the rationality of the 

administrating the PT regimen with less frequency of substitution therapy for children who 

do not experience AH or low risk of their occurrence has been substantiated. 

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

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

prophylactic treatment, immune tolerance induction, articular hemorrhages. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Серед спадкових розладів системи згортання крові 

(СЗСЗК) з часто тяжким клінічним перебігом найпоширенішим захворюванням є 

гемофілія А (ГА) [360]. ГА – це найтяжча форма гемофілії, яка становить за різними 

даними 80-94% від загальної кількості усіх хворих на гемофілію [4, 12, 64, 224, 336, 

с.7]. За даними літератури, ГА зустрічається з частотою приблизно 1 випадок 

захворювання на 5 тис. чоловічого населення, і у світі сьогодні нараховується 

близько 400 тисяч таких хворих [12, 63, 64, 95, с.59; 99, 234, 262, 336, с.7;]. Хоча 

поширеність ГА є відносно невисокою, але враховуючи, що це захворювання 

асоційоване з загрозливими для життя кровотечами [116, 16, 264], високим рівнем 

інвалідизації [55, 58, 180], потребою в регулярній та дороговартісній замісній терапії 

[307, 328, 336], вимагає наявності високоспеціалізованого клініко-лабораторного 

потенціалу для діагностики, лікування та моніторингу таких пацієнтів, 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 [104, 281, 282, 283]. Соціальна 

складова цього захворювання також визначається і тим, що в останні десятиріччя 

ГА поступово перейшла з розряду запущених (занедбаних) та часто смертельних 

спадкових захворювань до захворювань, для яких сьогодні розроблено безпечне та 

ефективне лікування [251], а відтак захворювань частково з особливим стилем 

життя [282]. Найчастішим клінічним проявом ГА є рецидивуючі суглобові 

крововиливи (СК) [16, 163, 232]. Повторні СК у пацієнтів з ГА провокують 

пошкодження структури та функціонування ураженого суглоба, виражені 

деформаційні зміни,  виникнення сильного болю, порушення рухомості з втратою 

мобільності, розвитком вторинного остеопорозу, та в кінцевому результаті 

інвалідизації, постійну втрату працездатності та неминуче зниження якості життя 

[16, 262, 264, 272, 298, 326, 327]. Разом з тим, пацієнти з ГА відносяться до групи 

підвищеного ризику інфікування інфекціями, що передаються з препаратами крові 

(гепатит, ВІЛ-інфекція, пріонні захворюванням) [22]. Клінічні прояви ГА впливають 
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на розвиток емоційно-поведінкових розладів, таких як  емоційний страх, тривога, 

депресія, порушення настрою та когнітивних функцій [155, 184, 229, 268, 350], що 

спричиняє проблеми в сім’ї, нижчі показники фізичного та соціального 

функціонування, загального здоров`я [84] та вищий ризик психосоціальних проблем 

у порівнянні зі здоровими дітьми [281, 282]. Один з найвідомиших дослідників ГА 

G. Auerswald зазначає, що поведінкові, соціологічні та психосоціальні аспекти життя 

пацієнтів з гемофілією є настільки ж важливі, як медичні та клінічні аспекти при 

визначенні найкращої стратегії управління захворюванням [258]. Саме тому 

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 [104, 290, 315, с.478; 336]. За 

таких умов одним із основних компонентів ведення дітей з ГА є контроль та 

покращення якості життя, пов’язаної з гемофілією (ЯЖ)  [336]. 

  На сьогоднішній день наукові та практичні розробки стосовно питань 

дослідження ЯЖ залишаються одним з пріоритетних напрямків сучасної медицини 

[29, 87, 92, 161, 281], а покращення ЯЖ пацієнтів із хронічними захворюваннями, 

які не обмежують тривалість життя, у даний час є основною метою їхнього 

лікування [20, 50, с.79; 51, с.15; 52, 70, 72, с.6; 101, 142, 174, 198, 204, 284]. ЯЖ є 

одним з основних показників при порівнянні різних методів менеджменту пацієнтів 

і визначення оптимальних лікувальних програм в розрізі розуміння їх ефективності 

та вартості [27, 28, 178, 223, 300]. Про важливість досліджень ЯЖ та її оцінки у 

пацієнтів з ГА наголошують ряд відомих вчених з цього напрямку [98, 104, 189, 247, 

256, 281], що знайшло своє відображення в імплементації даної методики у 

практичну медицину у багатьох розвинутих країнах світу [138, 158, 176, 191, 196, 

269, 290, 310, 311].  

Основним інструментом для оцінки ЯЖ, тобто для кількісного її відображення 

в наукових дослідженнях та практичній медицині, є опитувальники (О) [50, 87]. Для 

оцінки ЯЖ (ОЯЖ) найбільш доцільним вважається використання хворобо-

специфічних опитувальників (хсО) [72, с.16; 160, 245, с.45; 255], особливо в 
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педіатричній практиці [29, 49]. Враховуючи суб’єктивний характер ОЯЖ, сьогодні 

вироблені чіткі методологічні стандарти щодо проведення подібних досліджень в 

педіатрії [32, 50, с.12; 251, 315]. Згідно міжнародних рекомендацій для використання 

О в новому етнолінгвістичному середовищі (ЕЛС) потрібно обов’язково провести 

процедуру його валідації [6, 29, 126, 146, 177]. Для дітей з ГА сьогодні найбільш 

дослідженим, та таким, що знайшов широке застосування у практичній та 

теоретичній медицині, виявився опитувальник Haemo-QoL [137, 184, 188, 191, 196, 

251, 259, 269, 283, 310, 315, 323]. У доступних літературних джерелах нами не 

знайдено валідованих українських версій хсО для пацієнтів з ГА, що унеможливлює 

їх легітимне застосування у практичній та науковій діяльності. У той же час, 

сьогодні світова медицина не потребує нових інструментів для ОЯЖ пацієнтів з ГА, 

так як існуючі повністю відповідають поставленим до них вимогам [194], а на думку 

Limperg P.F. та співавт.  пріоритетним залишаються дослідження не розробки нових 

інструментів ОЯЖ, а характеристик вже існуючих  [221]. За таких умов актуальним 

для дослідження залишається питання розробки національних версій хсО для дітей з 

ГА в Україні. 

Сучасні дослідження демонструють, що ГА негативно впливає на ЯЖ, а 

психосоціальні предиктори відрізняються у різних країнах  і впливають на зміну 

клінічних характеристик захворювання [136, 149, 184, 191, 290, 326]. 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 [1, 88, 103, 104, 138, 160, 195, 

196, 290]. Разом з тим, доволі обмеженими є дані щодо ґрунтовних досліджень 

вікових особливостей ЯЖ та окремих детермінант психосоціального 

функціонування (ПФ) дітей з гемофілією у світовій практиці. Також, у доступній 

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

виникнення інгібіторних антитіл (ІА) та інфекційних ускладнень, аналізу даних 

магнітно-резонансної томографії тощо [122, 227, 288]. Обмеженими залишаються 

наукові дані щодо вікових особливостей ЯЖ у дітей, які отримують профілатичне 

лікування (ПЛ)  [144, 247], що актуально для формування програм психосоціальної 

підтримки у залежності від методу лікування. Furlan R. та співавт. у своєму 

нещодавньому дослідженні показали психосоціальні переваги зниження частоти 

введення препаратів для пацієнтів при ПЛ [168], однак раціональність такого 

підходу сьогодні залишається недостатньо обґрунтованою, особливо з індикацією за 

показниками  ЯЖ. Дискусійним та не до кінця вирішеним залишається і питання 

вікових інтервалів початку ПЛ у дітей з ГА [97].  

Таким чином, актуальним для вирішення в Україні залишається питання 

створення національних версій опитувальників для ОЯЖ у дітей з ГА, дослідження 

вікових характеристик ЯЖ та окремих детермінант ПФ, що дасть змогу відповідати 

міжнародним стандартам ведення хворих на ГА, та розрозробляти програми 

психосоціально підтримки та реабілітації з урахуванням національних та вікових 

особливостей, що в свою чергу удосконалить систему медичної допомоги цій 

категорії пацієнтів. Обмежені літературні дані щодо психометричних характеристик 

опитувальника Haemo-QoL та відсутність єдиних алгоритмів валідації 

опитувальників до умов нового ЕЛС актуалізує детальне вивчення процесу та 

виконання його валідації, що дасть змогу доповнити існуючі наукові дані та стане 

корисним при виборі інструментів ОЯЖ для дослідників у світі та практичним 

керівництвом для національних адаптаційних досліджень.  

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 факультету післядипломної освіти 
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«Характеристика перинатальної патології, імунопатологічних станів, впливу 

екзогенних чинників на стан здоров’я і якість життя дітей з різних груп ризику» 

(номер державної реєстрації: 0114U000108.) Тема дисертаційної роботи затверджена 

кафедрою педіатрії і неонатології ФПДО ЛНМУ ім. Д.Галицького, протокол №2 від 

03.02.2016 р.;  проблемною комісією «Здоров’я матері і дитини» ЛНМУ ім. Д. 

Галицького, протокол №5 від 18.03.2016 р.; Вченою Радою ФПДО ЛНМУ ім. Д. 

Галицького, протокол №10-16 від 30.03.2016р.  

Мета дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є 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. 

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.  
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 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 стану здоров’я дітей, клінічних та 

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

якості життя); психодіагностичні та лінгвістичні (для досягнення ідіоматичної, 

семантичної, експериментальної та концептуальної еквівалентності оригінальної та 

досліджуваної версій опитувальника та перевірки психометричних характеристик); 

інструментальні (ультрасонографія: виявлення суглобових крововиливів); лабораторні 

(активність FVIII плазми крові, рівень інгібіторних антитіл до FVIII); статистичні 

(обгрунтування достовірності отриманих результатів). 

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі проведеного 

комплексного дослідження доповнено наукові дані про основні психометричні 

характеристики опитувальника Haemo-QoL, що буде корисним для науковців при 

виборі інструментів ОЯЖ з метою проведення клінічних та наукових досліджень.  

Вперше у вітчизняній медичній практиці створено національну українську 

версію хворобо-специфічного опитувальника для дітей з гемофілією відповідно до 

міжнародних стандартів валідації інструментів ОЯЖ до умов нового ЕЛС, 

підтверджено достатні психометричні характеристики. 

Вперше у вітчизняній медичній практиці здійснено комплексну оцінку ЯЖ 

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

психосоціального функціонування, що буде корисним для розробки національних 

програм психосоціальної реабілітації таких пацієнтів  з віковою диференціацією 

такого менеджменту, проведено компаративний аналіз ЯЖ дітей з тГА в Україні та 

країнах Європи, визначено вікові особливості міжнаціональних відмінностей. 

Отримано нові наукові дані щодо впливу знань про захворювання на ЯЖ дітей 

з тГА, суб’єктивні предиктори СК, які обґрунтовують необхідність розробки 

програм навчання для таких пацієнтів. 
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Доповнено наукові дані щодо впливу методів лікування, режиму ПЛ на ЯЖ 

дітей з тГА, визначено критерії вибору режиму ПЛ з позиції ЯЖ. Також, 

обґрунтовано застосування «домашнього лікування» з позиції ЯЖ у дітей з тГА та 

визначено вікові особливості психосоціального функціонування при проведенні ПЛ 

у домашніх умовах. Такі дані будуть корисними для вікової та терапевтичної 

персоніфікації програм психосоціальної підтримки та реабілітації у дітей з тГА. 

Доповнено світові наукові дані та визначено національні з питань 

об’єктивності оцінки якості життя з віковою диференціацією дітей з тГА їх 

батьками. 

Доповнено наукові дані щодо епідеміологічних характеристик спадкових 

захворювань системи згортання крові у дітей в Україні, основних клінічних 

особливостей перебігу та лікування тГА у дітей різних вікових груп в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано та 

обґрунтовано доцільність використання у практичному менеджменті та наукових 

дослідженнях методу оцінки ЯЖ у дітей з гемофілією А з використанням 

української версії опитувальника Haemo-QoL. 

Розширені рекомендації щодо психосоціального моніторингу пацієнтів з тГА в 

Україні з використанням інструментів для оцінки ЯЖ, виходячи з вікових 

характеристик та методів замісного лікування. 

Обґрунтовано вікові особливості розробки програм навчання та 

психосоціальної підтримки/реабілітації дітей з тГА в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею 

дисертанта. Автором самостійно проведено аналіз літератури по темі дисертації, 

здійснено  патентно-інформаційний пошук, узагальнено основні результати 

наукових досліджень, які виконані фахівцями з цієї тематики, обґрунтовано 

актуальність обраної теми, сформульовано мету, визначено завдання, а також 

підібрано і обґрунтовано вибір методів досліджень та їх обсяг для вирішення 

поставлених завдань, розроблено протокол валідації опитувальника на основі 

міжнародних рекомендацій, проведено підбір хворих за відповідними критеріями 
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включення, їх загальноклінічне обстеження та динамічне спостереження,  

сформовано клінічні групи.  

Створено, виходячи з завдань дослідження, заповнено та проаналізовано 

індивідуальні карти пацієнтів, базу даних результатів обстеження хворих. Автором 

самостійно проведено концептуальний аналіз, переклад та експертну оцінку версій 

опитувальника, визначено методи та часові інтервали психометричного аналізу, 

здійснено анкетування з когнітивним дебрифінгом та підрахунок балів якості життя, 

розроблено електронні версії опитувальника, виконано статистичну обробку, аналіз 

та узагальнення отриманих результатів, сформульовано основні положення роботи 

та висновки, обґрунтовано практичні рекомендації. Cамостійно написано усі розділи 

дисертації та підготовлено наукові праці до друку. У матеріалах написаних у 

співавторстві чужих матеріалів та ідей не використано. 

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: 

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). 
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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.  

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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

У ДІТЕЙ З ГЕМОФІЛІЄЮ А 

«…кожна людина хоче жити довше, не відчувати болю, жити краще» (Гіппократ) 

1.1 Гемофілія А у дітей: частота, класифікація, клінічні особливості та 

сучасний менеджмент. 

Спадкові захворювання системи згортання крові (СЗСЗК) у світі сьогодні є 

однією з найскладніших проблем медицини як в плані діагностики, так і лікування, 

що в свою чергу зумовлює високу актуальність дослідження цієї групи захворювань. 

Серед СЗСЗК з часто тяжким клінічним перебігом найпоширенішим захворюванням 

є ГА [219, 360]. Термін «гемофілія»  вперше застосував у своїй дисертаційні роботі 

лікар Friedrich Hopff у 1828 р. [106], під яким у сучасному тлумаченні розуміють два 

основних захворювання: ГА, коли виявляють дефіцит VIII фактора згортання крові 

людини (FVIII), та гемофілія Б при дефіциті FIX [224, с.15; 336]. ГА – це найтяжча 

форма гемофілії, яка становить за різними даними 80-90% від загальної кількості 

усіх хворих на гемофілію [4, 12, 64, 67, 185, 224, 336, с.7;]. ГА – це генетично 

детерміноване, зчеплене з Х хромосомою хронічне захворювання, що 

характеризується кількісним чи рідше якісним дефіцитом FVIII та проявляється 

схильністю до тяжких спонтанних та/або посттравматичних кровотеч різної 

локалізації [9, 54, 63, 64, 163, 224, 251, с.91; 279, 232, 326, 336]. На сьогодні 

виявлено більше як 1000 різноманітних мутацій FVIII та FIX згортання крові, які 

провокують клінічну вираженість гемофілій [360]. У ряді публікацій у термінології 

захворювання «Гемофілія А» застосовують поняття «спадкове захворювання» [33, 

55, 170], що не є цілком вірним у змістовному тлумаченні, оскільки ГА викликають 

не лишень спадкові аномалії геному людини, але і спонтанні генетичні мутації, і, за 

літературними даними, спорадичні випадки захворювання, не обумовлені 

спадковими чинниками, становлять до третини усіх випадків захворювання [4, 10, 

63, с.18; 336, с.7; 360]. Дисфункціональні розлади FVIII без значного кількісного 

зниження його рівня зустрічаються приблизно у 5 - 10% пацієнтів з ГА [360].  
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За даними літератури, ГА зустрічається з частотою приблизно 1 випадок 

захворювання на 5 тис. чоловічого населення, і у світі сьогодні нараховують близько 

400 тисяч таких хворих [12, 63, 64, 95, с.59; 80, 99, 137, 163, 165, 232, 262, 324, 332, 

336, с.7; 360]. У той же час, згідно останніх даних  World Federation of Haemophilia 

(WFH) ,у світі ідетнифіковано лишень 149 764 пацієнтів з ГА, що, перш за все, 

обумовлено низьким рівнем діагностики ГА у країнах з низьким рівнем 

економічного розвитку [292]. Для ГА не характерні расові, географічні чи етнічні 

особливості поширення [360]. Точних національних даних стосовно рівня 

захворюваності на ГА в Україні у дітей на даний час немає через відсутність 

функціонуючого національного реєстру хворих на спадкові коагулопатії, який, 

відповідно до європейських принципів лікування гемофілії, повинна мати кожна 

країна [152]. Спробою систематизації інформації щодо СЗСЗК у дітей було 

запровадження Міністерства охорони здоров’я України у 2013 році єдиної 

електронної бази дітей, хворих на спадкові коагулопатії в Україні [61, 62]. Однак, на 

практиці, функціонування електронної бази тривало два роки і в подальшому часі 

цей ресурс не оновлювався. Відтак, актуальним постає питання аналізу 

захворюваності та структури СЗСЗК серед дітей в Україні.  

В Україні наказом Міністерства охорони здоров’я № 778 від 27.10.2014 р. ГА 

віднесено до орфанних захворювань [57]. Хоча поширеність ГА є відносно 

невисокою, але враховуючи, що це захворювання асоційоване з загрозливими для 

життя кровотечами, високим рівнем інвалідизації, потребою в регулярній дорого-

вартісній замісній терапії, наявності високоспеціалізованого клініко-лабораторного 

потенціалу для діагностики, лікування та моніторингу таких пацієнтів, 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 [16, 55, 68, 104, 116, 180, 264, 

281, 282, 283, 307, 328, 336]. Соціальна складова цього захворювання також 

визначається і тим, що в останні десятиріччя ГА поступово перейшла з розряду 

запущених (занедбаних) та часто смертельних спадкових захворювань до 

захворювань, для яких сьогодні розроблено безпечне та ефективне лікування [156, 
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251], а відтак захворювань частково з особливим стилем життя [282]. Незважаючи 

на всю оптимістичність такої точки зору, слід мати на увазі, що за даними M.L. 

Simpson та  L.A. Valentino тільки близько 25% пацієнтів з гемофілією в усьому світі 

отримують адекватне лікування [232], і через високу вартість замісної терапії 

проблема доступності концентратів для замісного лікування залишається 

актуальною [264].  Поряд з цим, медична допомога хворим на ГА удосконалюється з 

року в рік, і за прогнозом Mannucci P.M. гемофілія, ймовірно, стане першим тяжким 

широко поширеним генетичним захворюванням, для якого буде розроблена 

генетична терапія у третьому тисячолітті [163, 251]. Однак, до цього часу 

основними завданнями у лікуванні ГА залишається попередження та своєчасна 

корекція кровотеч, виникнення інгібіторних антитіл (ІА) та покращення ЯЖ 

пацієнтів. 

Загальноприйнятою сьогодні є класифікація ГА, яка ґрунтується на 

резидуальних рівнях FVIII, які у більшості випадків співвідносяться з вираженістю 

геморагічних проявів [360]. Згідно такого класифікаційного підходу, залежно від 

рівня FVIII пацієнта ГА поділяється на легку форму захворювання (лГА) (рівень 

FVIII = 5 - 40 МО/дл), середньої тяжкості (сГА) (FVIII = 1-5 МО/дл) та тяжку (тГА) 

(FVIII <  1 МО/дл) [9, 55, 95, с.60; 134, 135, 279, 322, 336, с.8; 360]. За даними 

літератури, тГА становить орієнтовно 35-45% пацієнтів з ГА [224, с.14; 292, с.19]. 

Сучасна діагностика ГА базується на визначенні рівня дефіцитного фактора 

згортання крові (ФЗК) у плазмі. Аналіз щорічних даних WFH (Annual Global Survey 

2010-2016 років) засвідчив, що у різних країнах структура ГА за ступенями тяжкості 

захворювання значно відрізняються, що, ймовірно, пов`язане з різною діагностикою 

клінічно маловиражених форм [224, с.14]. Низка робіт демонструє зв'язок форми 

захворювання з клінічними проявами у більшості пацієнтів. Так, при лГА та сГА 

геморагічні прояви зазвичай асоційовані зі значними травмами або операційними 

втручаннями, тоді коли при тГА зі спонтанними кровотечами [163, 224, с.16-17; 332, 

360]. Такі клінічні асоціації в контексті «рівень FVIII – кровотечі» звісно не можуть 

мати апріорної вираженості, оскільки варіабельність перебігу ГА у пацієнтів з 

однаково вираженим дефіцитом FVIII, інгібіторним статусом та методом лікування, 
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може залежати і від інших факторів, таких як транзиторні порушення агрегаційної 

здатності тромбоцитів, індивідуальною сприйнятливістю до лікування, 

«геморагічним фенотипом» чи іншими, поки недослідженими факторами [12, 235]. 

Так, за даними ряду авторів кількість так завних «м’яких фенотипів» з низьким 

ризиком кровотеч у пацієнтів з тГА коливається в межах 10-15%  [252, 260, 302, 

341]. Загалом, наукових даних щодо предикторів ризику виникнення кровотеч 

(генетичних, лабораторних чи клінічних) у пацієнтів з тГА є сьогодні недостатньо, і 

це питання ще потребує подальшого вивчення та комплексного аналізу.   

У 90% дітей з тГА клінічні прояви маніфестують вже на першому році життя 

[305, 360], серед яких найчастішими є суглобові крововиливи (СК) та м`язові 

крововиливи [16, 67, 163]. При чому, за даними M.L. Simpson та L.A. Valentino 

більше 90% усіх геморагічних проявів становлять СК, серед яких близько 80% - 

крововиливи у колінні, ліктьові та гомілковоступневі суглоби [232], що, ймовірно, 

обумовлено, значною васкуляризацією цих суглобів [350]. Повторні СК провокують 

пошкодження структури та функціонування ураженого суглоба, виражені 

деформаційні зміни, виникнення сильного болю, синовіїту, розвитком 

остеохондральної дегенерації, порушення рухомості з втратою мобільності, та, в 

кінцевому результаті, інвалідизації, постійну втрату працездатності та неминуче 

зниження ЯЖ [16, 22, 46, 95, 262, 264, 298, 326, 327, 355]. Серед інших клінічних 

проявів тГА, у 10-20% пацієнтів зустрічаються гематоми м'яких тканин, у 14-20% 

гематурія, у близько 8% кровотечі з шлунково-кишкового тракту, церебральні 

крововиливи мають менше 5% пацієнтів [16, 163, 293, 336, с.8]. Клінічно виражені 

форми захворювання часто призводять до формування низки ускладнень, зокрема: 

ураження суглобів з формуванням гемофілійної артропатії (ГАП), розвитку 

псевдопухлин, геморагічного шоку [212]. Пацієнти з ГА відносяться до групи 

підвищеного ризику інфікування інфекціями, що передаються з препаратами крові 

(гепатит, ВІЛ-інфекція, пріонні захворювання) [22, 305, 356]. 

Спеціалізована медична допомога пацієнтам з ГА у розвинених країнах світу 

надається у Центрах лікування гемофілії, де працюють багатопрофільні команди 

фахівців, що враховують не лишень біомедичні аспекти захворювання, але і 
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психосоціальні [18, 275, 282]. Основними елементами психосоціальної допомоги 

дітям з ГА в таких центрах є: регулярний моніторинг та скринінг ЯЖ, психологічне 

виховання (організація таборів, шкіл гемофілії, батьківські збори), психосоціальні 

втручання, практична допомога (допомога в працевлаштування), програми 

індивідуального догляду тощо [275, 282]. Скажімо, у США ще у 1965 році був 

створений національний фонд Гемофілії і створено понад 50 таких центрів [63].  

До 70-х років ХХст. основою лікування тГА було застосування 

кріопреципітату. Сучасне лікування тГА стало доступним з появою концентратів 

FVIII у 1970-х роках. [162, 163]. Хоча, в багатьох країнах через високу вартість 

комерційних концентратів FVIII, використання кріопреципітату залишається 

поширеним методом лікування і до сьогоднішнього дня. Принципове значення у 

підході до вибору лікувальної тактики тГА мають три визначальні фактори: вік, СК 

та наявність чи відсутність ІА. При відсутності ІА застосовують замісне лікування 

концентратами FVIII у двох режимах: профілактичне лікування (ПЛ) та лікування на 

вимогу (НВ) [224, с.18; 264]. Під ПЛ розуміють регулярне та безперервне замісне 

лікування концентратами FVIII не менше 45 тижнів на рік [213, 360, с.12]. Лікування 

НВ – це лікування лишень у випадку виникнення клінічних проявів захворювання 

[264]. У численних дослідженнях продемонстровано перевагу ПЛ над НВ, і саме ПЛ 

сьогодні є «золотим стандартом» терапевтичного менеджменту дітей з тГА в усьому 

світі [2, 66, 224, с.18, 231, 344]. Однак слід враховувати і економічні аспекти та 

можливості у виборі тактики лікування, оскільки ПЛ є значно дорожчим [143], тому 

в країнах з низьким та середнім рівнем доходів є часто недоступним [231]. В Україні 

ПЛ дітей з тГА розпочате у 2009 році [68, с.5]. У залежності від віку початку терапії 

та проявів захворювання ПЛ поділяють на: первинну профілактику (пПЛ), коли 

лікування розпочате до 3 років / другого великого (гомілкоступневий, колінний, 

ліктевий чи плечовий) СК, та вторинну (вПЛ) – початок ПЛ після другого СК [227, 

360, с.12]. Численні дослідження з кінця ХХ-го століття і по сьогоднішні дні довели, 

що ранній початок профілактичного лікування асоційований зі зменшенням 

геморагічних проявів захворювання (пПЛ дозволяє  зменшити кількість CК на 87% у 

порівнянні з лікуванням НВ  [340]), зниження ризику розвитку ГАП та інвалідизації 
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пацієнтів, і саме пПЛ сьогодні рекомендована такими авторитетними організаціями 

як WFH та National Hemophilia Foundation [135, 224, с.19; 250, 339, 340, 360]. Попри 

відсутність високої доказовості переваги пПЛ над вПЛ,  масштабні шведські та 

голландські дослідження показали перевагу саме пПЛ [321, 339]. Однак, сьогодні не 

вирішеним до кінця та дискусійним є питання часу початку ПЛ, режиму введення 

препарату та дозування [93, 332]. На думку відомого дослідника ГА Valentino L.A. 

ПЛ не може бути «одним для усіх», оскільки тут потрібен індивідуальний підхід 

[344]. Одним з елементів персоніфікації медичної допомоги дітям з ГА, поряд з 

моніторингом об’єктивних маркерів захворювання, є врахування субєктивної 

складової (СС) захворювання. 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, виникнення ІА та інфекційних ускладнень, аналізу 

даних інструментальних методів обстежень тощо [122, 288]. Проведені дослідження 

впливу лікування на ЯЖ пацієнтів з ГА показали очевидну перевагу ПЛ [91, 144, 

192], однак кількість таких досліджень є доволі обмеженою, особливо в 

педіатричній практиці. Малодослідженим залишається і диференційний підхід до 

впливу методів лікування на ЯЖ в залежності від віку пацієнтів. Разом з тим, в 

останні роки в менеджменті ГА все більше уваги приділяється персоніфікованому 

підходу до лікування з індивідуальним моніторингом концентрації FVIII та терапії, 

підбором препаратів, дозування та режимів введення препаратів [21].  

Одним з найтяжчих ускладнень замісного лікування пацієнтів з тГА 

залишається виникнення ІА до FVIII (сьогодні це  25-30% пацієнтів на тГА [34, 55, 

63, с.13; 163, 165, 211, 224, с.24; 264]. У більшості випадків ІА виникають при тГА, 

однак можуть виникати і при середньотяжкій та легкій формах захворювання. [213, 

224, с.24, 357]. ІА провокують збільшення ризику виникнення тяжких 

внутрішньотканинних та СК, прогресування ураження суглобів зі значними 

обмеженнями функціонування опорно-рухової системи, виникненням хронічного 

болю та в кінцевому результаті інвалідизацію та неминуче погіршення ЯЖ  [120, 

156, 164, 192, 262, 299]. У низці досліджень показано, що при виникненні ІА 
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найефективнішою є проведення терапії індукції імунної толерантності (ІТІ) [76, 203, 

307]. Такий підхід з практичним використанням ITI інтегровано в протоколи 

лікування у більшості розвинених країн світу [159, 342]. Хоча, з детального аналізу 

літератури, очевидним є відсутність єдиного підходу щодо режимів проведення ІТІ, 

використання препаратів для її проведення, тому це питання сьогодні потребує 

додаткового вивчення з різних позицій. 

Таким чином, відсутність науково обґрунтованих статистичних  даних про 

клініко-нозологічні особливості та терапевтичні аспекти ГА у дітей в Україні, її 

значущу клінічну та соціальну складову у світовій медичній практиці, актуалізує 

важливість дослідження даного захворювання серед дітей у національних умовах. 

1.2 Сучасні підходи до методології дослідження якості життя у дітей з 

гемофілією.  

У сучасній медицині, як і раніше, одним із основних завдань лікаря залишається 

зменшення негативного впливу захворювання на світогляд та спосіб життя пацієнта, 

що особливо важливо для хронічних захворювань, і цілком відповідає відомому 

здавна принципу «лікуй не хворобу, а хворого», і, як влучно зазначила Косенкова 

О.І.,: «…важливо є не лише додати років до життя, але і життя до років» [27, 29, 

183]. Будь-яке хронічне захворювання впливає на усі компоненти здоров’я, 

погіршуючи не лише фізичне самопочуття хворої людини, але і психічне та 

соціальне. Відтак, з роками в медицині назрівала необхідність більш детального 

дослідження власне усього комплексу факторів здоров’я, які пов’язані з 

захворюванням, з метою виявлення тих, що впливають на перебіг захворювання, 

прогноз, ефективність лікування, що знайшло своє відображення в широкому 

дослідженні суб`єктивної складової захворювань. Сьогодні під суб`єктивною 

складовою захворювання можна вважати будь-яку інформацію про стан здоров`я 

людини, отриману безпосередньо від неї або від її оточення. Для стандартизації цієї 

інформації в медицині використовують низку інструментів, які об’єднані терміном 

«оцінки, дані пацієнтом» (PRO) (в англомоній літературі: «patient-reported 

outcomes») [87, 107, 121, 133]. Ключовим елементом PRO складової захворювань є 
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ЯЖ [50, с.13; 87, 161, 251, с.19], і сьогодні, за твердженням Кривенко В.І.: «Наукові 

та практичні розробки стосовно питань дослідження ЯЖ залишаються пріоритетним 

напрямком медицини сьогодення» [29], з чиєю думкою солідарні і ряд інших вчених 

[87, 92, 107, 161, 281]. 

ОЯЖ у сучасній педіатрії активно використовується у популяційних 

дослідженнях для розробки нормативів за віком і статтю, моніторингу 

різноманітних контингентів дітей, при розробці медичних стандартів та оцінці 

ефективності медичних втручань, лікування, профілактичних заходів та реабілітації, 

порівняння методів лікування, визначення комплексного впливу хронічних 

захворювань на дітей, для індивідуального моніторингу стану хворої дитини під час 

лікування тощо [25, 26, 29, 51, с.20-25; 173, 178, 300, 325], а покращення ЯЖ 

пацієнтів із хронічними захворюваннями, які не обмежують тривалість життя, 

сьогодні є основною метою їхнього лікування та одним з основних завдань 

діяльності фахівців охорони здоров`я [20, 50, с.79; 51, с.15; 52, 70, 72, с.6; 101, 142, 

174, 198, 204, 223, 284]. Важливо зауважити, що ЯЖ вважається основним 

показником при порівнянні різних методів ведення пацієнтів і визначення 

оптимальних лікувальних програм у розрізі розуміння їх ефективності та вартості 

[27, 28, 178, 223, 300], а відтак  надійним індикатором гуманітарної складової 

економічного розвитку [3]. D. Osoba ще майже 20 років тому вдало зазначив, що: 

«Оцінка якості життя – це зміна медичної парадигми з підходу, орієнтованого на 

хворобу до підходу, орієнтованого на пацієнта» [254].  

Ще у 1948 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначала 

поняття «здоров’я» не лише як відсутність захворювання, але й як наявність 

фізичного, психологічного та соціального благополуччя [119]. З 1995 року ВООЗ 

визнає покращення ЯЖ пацієнтів із хронічними, тривалими захворюваннями, до 

яких належить гемофілія, одним з найважливіших завдань медицини [19, 48, 331]. З 

цього ж року основним координатором таких досліджень у Європі стає міжнародна 

некомерційна організація МАРІ Research Institute, м. Ліон, Франція [17, 24, с.39, 29, 

32]. У 2006 році, у рамках European Hematology Association, була створена наукова 

робоча група з розробки та впровадження практичних та клінічних рекомендацій 
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щодо дослідження ЯЖ та симптомів в гематології [187]. У сучасному розумінні ЯЖ 

є інтегральним показником, який оцінює комплексний вплив захворювання на 

здоров`я та за твердженням M.S. Sajid та співавторів є «…багатовимірною  та 

динамічною концепцією, яка включає в себе численні компоненти» [300]. ЯЖ – це 

поняття хоч і суб’єктивне, але далеко не абстрактне, і її можна виміряти кількісно. 

Згідно цього і розуміння природи соматичних захворювань, підходи до лікування і 

реабілітації все більше схиляються до комплексної моделі медицини з врахуванням 

не тільки об’єктивних, але й суб’єктивних показників захворювання [48, 87]. 

Свідченням чого є те, що ще тридцять років тому в пошуковій наукометричній базі 

Medline щорічно з`являлося близько 300 публікацій з проблем вивчення ЯЖ [27], у 

2005 р. більше 2 тис, 2011р. - більше 3 тис.,  і лишень за 10 місяців 2018р. за запитом 

«quality of life» в базі налічується майже 4,5 тис. публікацій, що демонструє щорічне 

зростання інтересу наукової медичної спільноти до дослідження ЯЖ. 

Початком досліджень ЯЖ у медицині вважається 1949р. [17]. І хоча термін 

«якість життя» далеко не новий в медичній практиці, однак, загальноприйнятого 

його визначення сьогодні немає [17, 19, 29, 48, 72, с.5; 313].  Під ним слід розуміти, 

перш за все, відображення відчуття власного благополуччя особистістю в 

конкретному суспільному середовищі. У медичних науках зазвичай застосовують 

термін «якість життя, пов’язана зі здоров`ям» (в англомовній літературі «health-

related quality of life» (HRQoL), введений ще у 1982 році R. M. Kaplan та J.W. Bush, 

який у змістовному тлумаченні є вужчим та характеризує відчуття власного 

благополуччя в контексті захворювання, тобто наскільки людина почуває себе 

здоровою у фізичному, соціальному та психологічному плані при тому чи іншому 

захворюванні [19, 24, c.39; 29, 49, 157, 223]. Разом з тим, при застосуванні терміну 

ЯЖ в характеристиці захворювання він вважається етимологічно ідентичним до 

HRQoL, тому саме так ми його використовуватимемо в даній роботі.  

Сьогодні, за твердженням Нечитайло Ю.М.: «В Україні дослідження ЯЖ 

залишаються недостатніми ні за об’ємом, ні за якістю не тільки з технічних 

проблем, але й через відсутність соціального запиту» [49]. Адаптованих 

інструментів для ОЯЖ у педіатричних пацієнтів в Україні вкрай мало, також не 
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сформована національна концепція ОЯЖ, відсутні профільні інститути з 

дослідження цієї тематики, і як наслідок, повільне та поки-що малоефективне 

впровадження методології дослідження ЯЖ в практичну та теоретичну медицину 

[49].  

Сьогодні основним інструментом для ОЯЖ, тобто для кількісного її 

відображення в наукових дослідженнях та практичній медицині, є опитувальники 

(О) [29, 50, 87]. За змістовною специфічністю в медицині виділяють два види О: 

загальні та специфічні, або так звані хворобо-специфічні (хсО) [29, 49, 50, 60, 193, 

201, 206, 223, 243]. Загальні О дають можливість порівнювати ЯЖ пацієнтів із 

різними захворюваннями між собою та з середньопопуляційними показниками, 

однак є менш інформативними для моніторингу перебігу захворювання, корекції 

програм лікування та оцінки їхньої ефективності, розробки програм психосоціальної 

реабілітації, оскільки не враховують нозологічних особливостей захворювання [30]. 

Для цього більш доцільним вважається використання хсО [29, 72, с.16; 160, 245, 

255], а за твердженням Нечитайло Ю.М.: «В педіатричній практиці майже винятково 

застосовуються спеціальні педіатричні анкети» [29, 49]. Окрім цього, підхід до ОЯЖ 

у дітей та дорослих повинен бути диференційованим, що актуалізує розробку та 

використання хсО для дітей різних вікових груп та їх батьків [27, 49, 315]. 

Аналіз літератури засвідчив, що на даний історичний момент в медичній 

світовій практиці розроблено і впроваджено декілька хсО для ОЯЖ дітей з 

гемофілією, а саме: Haemo-QoL (міжнародний, S. von Mackensen та співавт.,  

2002р.), HemDux (Нідерланди, W. Robben та співавт., 2003р.), Quality of Life for 

Young Patients (США, M. Johnson, 2004р.), CHO-CLAT (Канада, C. Young та співавт., 

2004р.),  QUAL-HEMO (Франція, E. Trudeau та співавт., 2006р.) [83, 139, 140, 174, 

194, 317, 353]. Першими були опитувальник Haemo-QoL, створений у 2002 році у 

співпраці центрів лікування гемофілії шести Європейських країн [108, 126, 193, 251, 

269, 315, 353] та канадський CHO-CLAT [90, 92, 140, 193, 210]. Найбільш 

дослідженим та таким, що знайшов широке застосування в практичній та 

теоретичній медицині, виявився опитувальник Haemo-QoL [137, 184, 188, 191, 196, 

251, 259, 269, 283, 310, 315, 319, 323]. Даний О існує у двох версіях: повна та 
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скорочена. У науковому товаристві дискусійним та неоднозначним залишається 

питання стосовно впливу об`єму (розміру) О на точність та достовірність 

кількісного відображення цільової функції через недостатню кількість відповідних 

досліджень [253, 297]. Так, за твердженням S. Rolstad та співавт.: «…враховуючи 

сутність проблеми порівняння опитувальників різної довжини, пріоритетним 

повинно бути обрання опитувальника опираючись на його зміст, а не на розмір…» 

[297]. За словами Кривенко В.І.: «Повніша й точніша оцінка показників при 

використанні повних форм досягається за рахунок збільшення кількості запитань, і, 

відповідно, вимагає зусиль і терпіння як респондента, так і дослідника» [29]. 

Водночас, розробники Haemo-QoL допускають використання в дослідженнях та 

клінічній практиці обох форм О, для яких  підтверджені достатні ПХ [129, 323, 354].  

Враховуючи суб’єктивний характер ОЯЖ, сьогодні вироблені чіткі 

методологічні стандарти щодо проведення подібних досліджень в педіатрії [32, 50, 

с.12; 251, 315]. Згідно міжнародних рекомендацій для використання інструментів 

ОЯЖ в новому ЕЛС потрібно провести процедуру його валідації [6, 29, 126, 146,  

177]. В той же час, сьогодні світова медицина не потребує нових інструментів ОЯЖ 

для пацієнтів з гемофілією, так як існуючі повністю відповідають поставленим до 

них вимогам [194], а на думку P.F. Limperg та співавт.: «Пріоритетним залишається 

питання не розробки нових інструментів ОЯЖ, а характеристики вже існуючих»  

[221]. З аналізу доступної літератури, нами не знайдено валідованих національних 

хсО для дітей з гемофілією. Відтак, актуальним для вирішення в Україні 

залишається питання валідації існуючих у світовій практиці інструментів ОЯЖ у 

дітей з ГА до національних умов та впровадження у клінічну практику, що дасть 

змогу відповідати міжнародним стандартам менеджменту [336]. 

Серед спеціалістів, не пов’язаних з адаптацією методик ОЯЖ в медицині, 

часто побутує помилкова думка, що для використання О у новому ЕЛС достатнім є 

лишень переклад на цільову мову та усунення грубих помилок та неточностей. 

Разом з тим, світовий досвід показує, що створення нової мовної версії О передбачає 

не лишень переклад з мови оригіналу, а й виконання методологічно 
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стандартизованої процедури валідації, яка включає в себе два основні послідовні 

етапи: лінгвістичну і соціокультурну адаптацію (ЛСА), та пілотне тестування з 

перевіркою ПХ [29, 50, 65, 126, 177, 214, 274, 315, 333]. Ці етапи є незалежними та 

безальтернативними в процесі валідації, і до них слід підходити з максимальною 

відповідальністю [146, 245]. ЛСА  – це складний та багаторівневий процес з низкою 

методологічних стандартів створення еквівалентного оригінальній версії аналогу 

опитувальника на іншій мові з урахуванням особливостей ЕЛС конкретної 

популяції, що забезпечує  придатність інструменту до застосування у цьому 

середовищі [154, 333]. Перші процеси ЛСА у світовій практиці зводилися виключно 

до процедури прямого перекладу з мови оригіналу [335]. В подальшому, з метою 

виявлення конгруентності оригінальної і цільової версій, обов’язковим до 

виконання в процесі ЛСА стало проведення зворотного перекладу [102, 335], хоча і 

сьогодні немає переконливих даних щодо необхідності його застосування [146]. На 

етапі пілотного тестування визначаються ПХ, які дають змогу оцінити якість 

проведення ЛСА та характеризувати ступінь здатності новоствореної версії 

достовірно відображати ту основну характеристику ЯЖ, яку опитувальник повинен 

відображати відповідно до концепції оригіналу [50, с.45; 65]. 

Детальний аналіз літератури засвідчив, що у сучасній практиці існує декілька 

рекомендацій щодо виконання процесу валідації, однак немає єдиного 

сформованого алгоритмованого консенсусного підходу [126, 175, 177, 226,  276, 

335]. Таку ж думку висловив J. Epstein та співавт., опираючись на проведене 

дослідження 31 рекомендації щодо протоколів валідації [146]. Разом з тим, 

більшість рекомендацій стосовно проведення процесу валідації мають в своїй основі 

рекомендації, викладені в керівництві D.E. Beaton [177, 334]. Часто розробники О 

самі рекомендують схему проведення процесу валідації для конкретного О, як, для 

прикладу, для Haemo-QoL опубліковані відповідні рекомендації [126].  

 Під психометричним аналізом сьогодні розуміють дослідження трьох 

основних ПХ: валідності, надійності та чутливості (Ч) [17, 19, 50, с.47; 105, 146], які 

B. Middel та співавт. влучно назвали «святою трійцею» (в оригіналі «holy trinity») 

психометричного аналізу [246]. Такий перелік показників є стандартизованим та 
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рекомендується в абсолютній більшості керівництв з валідації [126, 146, 175]. Під 

надійністю О розуміють його здатність давати при ОЯЖ постійні та точні 

показники, достовірно залежні від відомих тригерних клінічних характеристик 

захворювання. Сьогодні виділяють два види надійності О: внутрішня надійність 

(ВН) (постійність) та надійність у часі (відтворюваність). Оцінка ВН, яка 

характеризує ступінь узгодженості відповідей на запитання, згідно літературних 

даних, можлива багатьма методиками, але на думку Новик А.А. [50] найбільш 

поширеним методом є визначення коефіцієнта α-Кронбаха (α) [128, 130, 196, 217, 

223, 242, 280, 318, 334, 346, 348]. Визначення постійності у часі в більшості 

адаптаційних досліджень відбувається методом «тест-ретест», тому, часто 

синонімічно до терміну «відтворюваність» чи «надійність у часі» в англомовній 

літературі застосовують термін «тест-ретест надійність» (Т-РН) (в англомовній 

літературі «test-retest reliability») [314]. Методологія дослідження Т-РН полягає у 

встановленні кореляційного зв’язку між кількісною оцінкою цільової функції в 

первинному та повторному анкетуванні одної і тієї ж групи респондентів, за умови 

відсутності об’єктивних змін стану здоров’я респондентів, які потенційно можуть 

вплинути на оцінку власного благополуччя [148, 261, 334, 346]. Хоча такий підхід і є 

рекомендованим більшістю настанов, однак, дослідження M. Solans та співавт. 

демонструє доволі рідкісне використання цього методу в адаптаційних процесах 

[193]. Так, з проаналізованих дослідниками протягом 6 років 94 опитувальників для 

ОЯЖ (30 загальних та 64 хворобо-специфічних), метод Т-РН при валідації 

використовувався лишень у 20% таких  адаптаційних процесів [193]. Також, доволі 

обмеженими залишаються наукові дані щодо Т-РН опитувальника Haemo-QoL [114, 

353].  

Під валідністю у сучасному тлумаченні, розуміють здатність О достовірно 

відображати ту основну характеристику, яка в ньому закладена. Існує декілька видів 

та відповідно методів визначення валідності, але у своїй сукупності, за твердженням 

Новик А.А.: «…дослідження кожного з них скеровано на виконання одного і того ж 

завдання – оцінка достовірності показників шкал опитувальника» [50, с.48].  

Виділяють зовнішню (ЗоВ) (в англомовній літературі «face validity»), змістовну 
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(ЗмВ) («content validity»), критеріальну та конструктивну валідність (КВ) («construct 

validity») [50, с.48; 273, 301]. По своїй суті, такий поділ є доволі суб’єктивним, 

оскільки частина авторів вважає ЗоВ складовою частиною ЗмВ [74, 124], тоді коли 

інші автори вважають її окремим елементом характеристики валідності [216, 301]. У 

доступній літературі нами не знайдено чітких рекомендацій щодо проведення 

оцінки ЗоВ та ЗмВ. ЗоВ є важливим критерієм створення нового інструмента для 

ОЯЖ, але рідко використовується в адаптаційних процесах, оскільки за 

твердженням деяких авторів вона не може бути активною мірою визначення 

валідності [145], однак часто використовується в адаптаційних процесах країн, що 

розвиваються [301]. Зазвичай, на практиці, застосовують лишень оцінку ЗмВ та КВ 

[50, с.49]. ЗмВ визначається в основному при створенні нового інструмента для 

ОЯЖ або його модифікації в коротку версію [286, 316]. У той же час, враховуючи 

обмежені дані щодо ЗмВ Haemo-QoL в доступній літературі, ми припускаємо, що її 

дослідження дасть можливість доповнити вже існуючі дані та точніше 

характеризувати валідність даного О, що буде цінним для майбутніх дослідників 

при виборі PRO-інструментів.  

Доволі вдале та точне формулювання КВ описав O.A. Bolarinwa: «…це ступінь 

якою інструмент вимірює ознаку або теоретичну конструкцію, яку він повинен 

вимірювати… КВ не має критеріїв для порівняння, а лишень використовує 

гіпотетичні конструкції» [273]. Згідно цього та загальноприйнятих принципів, 

визначається КВ методом постановки гіпотез та їх перевірки статистичними 

методами [3, 86, 117, 147, 273, 353, 358]. Серед методів оцінки КВ найчастіше 

дослідники використовують метод «відомих груп», факторний аналіз, оцінку 

кореляційного зв’язку з «зовнішніми критеріями», тестування гіпотез [273]. В 

існуючих рекомендаціях немає чітко висвітлених вимог щодо вибору методики 

дослідження КВ, що обумовило різні підходи та обсяги її визначення в різних 

дослідженнях [3, 50]. На нашу думку, беззаперечним можна вважати твердження, 

що збільшення методів перевірки КВ дає більш точні дані щодо валідності того чи 

іншого інструмента ОЯЖ.  
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  Третьою з ключових ПХ є чутливість – здатність опитувальника відображати 

статистично достовірну зміну балів ЯЖ у відповідності до змін стану здоров’я, які 

теоретично та практично повинні впливати на ЯЖ [50, с.49; 65]. Це один з 

найважливіших показників придатності О до використання, оскільки, одним з 

основних показів до визначення ЯК у пацієнтів з хронічними захворюваннями є 

якраз динамічна характеристика з визначенням тригерних чинників, які на неї 

впливають. В англомовній літературі синонімічно до Ч часто застосовують термін 

«респонсивність» (responsiveness). [113, 242, 280, 334, 346]. Дослідження Ч зазвичай 

є трудомістким, що обумовило його доволі рідкісне використання [85]. Так, за 

твердженням M. Solans та співавт.: «…особливе занепокоєння викликає відсутність 

показників чутливості до змін опитувальників… Дослідники повинні прагнути 

оцінити цей показник під час тестування опитувальників…» [193]. За даними цього 

ж автора, лишень у 10% з 94 проаналізованих О є дані про дослідження Ч. Щодо Ч 

опитувальника Haemo-QoL, то на сьогодні подібні дослідження є доволі рідкісними, 

що додатково обгрунтовує актуальність детального аналізу чутливості до клінічних 

змін даного О у національних умовах [85]. 

У світовій практиці розрізняють два основні підходи щодо проведення оцінки 

ЯЖ в педіатрії: підхід «оцінка, дана самим пацієнтом» (в англомовній літературі 

―self-report‖) та підхід «оцінка, дана найближчим оточенням дитини» (в англомовній 

літературі «proxy-report»). [50, с.14; 201]. Питання, хто повинен оцінювати ЯЖ 

дітей: самі діти чи їх батьки, досі залишається дискусійним [59]. Загальноприйнятою 

є думка, що діти здатні самостійно формулювати свою суб’єктивну думку по 

відношенню до власного здоров’я, починаючи з 5 річного віку [25, 50, 59, 193]. На 

думку ряду дослідників, діти віком від 5 до 8 років можуть відповідати на 

запитання, однак таке обстеження повинно проходити у формі співбесіди, а з 8 

річного віку можуть та повинні цілком самостійно заповняти О [50, с.44; 201]. 

Павлова Ю.О. описує найнижчу вікову межу для ―self-report‖ дітьми у 5–6 років 

[58]. Пріоритет даних про ЯЖ, отриманих безпосередньо від дитини, було 

продемонстровано в ряді досліджень. Зокрема, N. Young та співавт. [140] при 

розробці та апробації О для ОЯЖ дітей з гемофілією виявили, що 50% запитань, 
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включених в попередню версію О і підтриманих батьками, не сприйняті та не 

отримали відповідної підтримки дітьми, оскільки не в повній мірі відображали ці 

проблеми, що хвилюють дітей з даним захворюванням. Слід зазначити, що за 

даними численних досліджень, оцінки, дані самою дитиною та її оточенням, часто 

відрізняються, що обумовило широке застосування комплексного анкетування, 

тобто оцінки отримують як від дитини, так і від її оточення [223]. Такі розбіжності в 

оцінкі отримали в світовій літературі спеціальний термін «proxy-problem» або 

«cross-informant variance» [50, с.14; 83, 351]. Разом з тим, комплексна ОЯЖ сьогодні 

вважається пріоритетною та дає змогу не лишень точніше оцінити ЯЖ дитини, як з 

власного уявлення так і сприйняття цього поняття батьками [32], але і виявити 

проблемні питання пихологічного сприйняття батьками стану здоров’я дитини та її 

оцінки, частково визначити вплив якості медичної допомогми та організації охорони 

здоров’я на ЯЖ [351].  

Таким чином, ОЯЖ в останні роки стала невід’ємною частиною сучасного 

менеджменту хронічних захворювань у світовій медичній практиці. Беручи до уваги 

відсутність національних хсО для ОЯЖ дітей з гемофілією, актуальним до 

вирішення в Україні постає питання створення українських версій таких 

опитувальників та впровадження їх у практичну та теоретичну медицину. Обмежені 

літературні дані щодо окремих ПХ Haemo-QoL та відсутність єдиних алгоритмів 

валідації опитувальників до умов нового ЕЛС актуалізує детальне вивчення процесу 

та виконання його валідації, що дасть змогу доповнити існуючі наукові дані та стане 

корисним при виборі інструментів ОЯЖ для дослідників у світі та практичним 

керівництвом для національних адаптаційних досліджень.  

1.3 Проблеми суб’єктивної складової перебігу гемофілії А у дітей. 

За останні десятиріччя високий рівень лікування ГА значно покращив ЯЖ 

пацієнтів [156, 171, 356], а середня тривалість їх життя (СТЖ) майже досягла рівня 

чоловічого населення без гемофілії, принаймні, у країнах з високим рівнем 

економічного розвитку [137, 162, 163, 165, 207, 249, 332]. Без адекватного лікування 

більшість дітей з тГА  помирають ще до того, як досягнуть повноліття, проте при 
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правильному лікуванні, згідно міжнародних рекомендацій, очікувана СТЖ у дітей 

практично не відрізняється від здорових [132, 315]. Так, ще на початку ХХ-го 

століття СТЖ чоловіків з гемофілією становила 11 років [224], до 60-х років  цей 

показник становив на 20 років менше середньопопуляційного показника [266], а на 

початку 2000-х у США СТЖ людей з гемофілією була на 10 років менше, а в останні 

роки - на 1 рік меншою за середні показники в популяції [63]. Однак, за різними 

літературними даними, сьогодні пацієнти з гемофілією мають СТЖ практично 

аналогічну до показника здорової популяції [67]. В Україні, в епоху до застосування 

концентратів FVIII інвалідність серед хворих дітей до 14 років становила від 80 до 

90%, а до 21 року - майже 100% дітей [55, 68]. Сьогодні, завдяки сучасному 

лікуванню згідно міжнародних стандартів, показники знизилися до 10-20% [55]. 

Однак і сьогодні хірургічного лікування потребують до 20% дітей, які страждають 

тГА з ураженням опорно-рухового апарату. Такі цифри не можуть не застерігати, і 

одночасно, нагадують, що адекватне лікування може знизити частоту інвалідизації 

до близько 2% [68]. Разом з тим, можна впевнено констатувати, що сучасна 

медицина змогла «додати років до життя» пацієнтам з ГА. Поряд з цим, вкрай 

актуальним залишається питання покращення ЯЖ таких пацієнтів [162].  

Важливість дослідження психосоціального компоненту ГА та зміни погляду 

на питання лікування та реабілітації таких пацієнтів сьогодні диктує загальна 

тенденція медичної науки – поступовий її перехід від біомедичної до 

біопсихосоціальної моделі. Саме тому сучасний менеджмент ГА базується не лише 

на оцінці клінічних симптомів, ортопедичних ускладнень та виживанні пацієнтів, 

але й на оцінці сприйняття ними якості власного життя в контексті свого 

захворювання [290, 315, 336]. Сьогодні вже у деяких країнах світу (Тайланд, Китай, 

Індія), як зазначили M.C. Poon та A. Lee, основна мета менеджменту ГА спрямована 

не на «нульові кровотечі» та ідеальні суглоби, а на покращення ЯЖ [271]. Згідно  

рекомендацій WFH, пріоритетними завданнями медичного менеджменту гемофілії 

є: профілактика кровотеч та ураження суглобів; швидке лікування кровотечі; 

менеджмент ускладнень (ураження суглобів, м`язів та інші геморагічні ускладнення, 

виникнення ІА, вірусних інфекцій, які передаються з продуктами крові); турбота 
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про психосоціальне здоров`я [336]. В контексті останнього пункту WFH рекомендує 

одним з основних моніторингових обстежень, що повинні регулярно виконуватися у 

хворих на гемофілію щонайменше один раз на рік, є ОЯЖ [251, 336]. Аналогічною є 

і позиція European Haemophilia Therapy Standardization Board [290]. Про важливість 

досліджень ЯЖ та її оцінки у пацієнтів з ГА наголошують ряд відомих вчених з 

цього напрямку [98, 162, 189, 247, 256, 281], що знайшло своє відображення в 

імплементації даної методики у практичну діяльність [176, 290], а хсО для ОЯЖ у 

пацієнтів з гемофілією застосовуються в багатьох країнах світу, для прикладу, таких 

як Канада, Німеччина, Франція, Великобританія, Туреччина, Єгипет, Росія, 

Бразилія, Ірак, Філліпіни та інших [23, 138, 142, 158, 191, 196, 269, 310, 311]. Зв'язок 

ЯЖ з системою охорони здоров'я все ширше визнається як важливий компонент 

сучасного управління гемофілією та як важливий показник медичного результату, 

що може допомогти в удосконаленні стратегій лікування [279]. Сьогодні через 

відсутність в Україні хсО, ОЯЖ дітей з гемофілією можлива лишень загальними 

опитувальниками, які мають низьку чутливість у цієї групи пацієнтів, що було 

продемонстровано у дослідженні J. M. Soucie і співавт. у США [320]. Разом з тим, з 

доступних літературних джерел, нами не знайдено інформації щодо досліджень ЯЖ  

дітей з ГА в Україні. 

У перших дослідженнях ЯЖ у дітей з гемофілією, проведених ще у 90-х роках, 

показано, що пацієнти з цим захворюванням в оцінці власного здоров`я не 

відрізняються від здорової популяції [248]. Ймовірно, такі результати обумовлені 

відсутністю на той час хсО та застосуванням загальних [115, 248]. Сучасні 

дослідження демонструють, що гемофілія негативно впливає на ЯЖ, а 

психосоціальні предиктори  відрізняються у різних країнах у пацієнтів з ГА і 

впливають на зміну клінічних характеристик захворювання, що свідчить про 

необхідність вироблення та впровадження програм для покращення соціально-

психологічної адаптації дітей та підлітків з ГА з урахуванням національних 

особливостей організації медичної допомоги, економічних, етнічних та культурних 

особливостей [1, 138, 160, 184, 195, 196, 290, 326]. Однак, це питання сьогодні 

майже не досліджено в країнах, що розвиваються  [138], зокрема і в Україні.  
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В останні роки проведені численні дослідження, зосереджені на 

біопсихосоціальних наслідках лікування хворих на ГА з точки зору самого пацієнта, 

що дало змогу визначити нові підходи до лікування, кількісно порівняти користь 

того чи іншого лікування для пацієнта, проводити подальші фармакоекономічні 

розрахунки [31, 137, 186, 306, 326]. Моніторинг ЯЖ пацієнтів з ГА дозволяє 

своєчасно оцінити та кількісно визначити багатозначне поняття сприйняття 

власного благополуччя, допомогти індивідуалізувати програми лікування та оцінити 

їх переваги з точки зору цінностей та очікувань пацієнта, оцінити якість медичної 

допомоги для можливості покращення її на місцевому та національному рівні [174].  

Діти з ГА мають значно нижчі показники фізичного та соціального 

функціонування, загального здоров`я, та вищий ризик розвитку психосоціальних 

проблем у порівнянні зі здоровими дітьми [84, 172, 281, 282]. Чи не єдиною мірою 

індикації психосоціального компоненту в кількісному вимірі у таких пацієнтів є 

ОЯЖ. За даними ініціального дослідження HERO (Haemophilia Experiences, Results 

and Opportunities), яке є одним з найбільших на сьогодні міжнародних досліджень 

психосоціальних проблем у пацієнтів з гемофілією, виявлено, що близько 80% 

респондентів мали проблеми з пошуком роботи через гемофілію, 48% мали 

інвалідність, 38% повідомляли про хронічний біль, 49% мали артрит, 43% гепатит С 

та 18% ВІЛ-інфекцію, а психічні та психіатричні захворювання, асоційовані з 

гемофілією, виявлені у 28% хворих з ГА [180]. Результати дослідження HERO 

засвідчили значну вагомість психосоціального компоненту ГА та актуальність її 

дослідження та моніторингу. Через часті СК діти з ГА відчувають сильний біль, 

порушення рухомості суглобів з втратою мобільності, що в кінцевому результаті 

призводить до інвалідизації [16, 34, 51, 95, 156, 164, 165, 299, 306, 326, 327]. 

Очевидно, що такі фактори, разом з потребою у регулярних моніторингових 

обстеженнях та систематичній замісній терапії, неминуче погіршують ЯЖ [160]. 

Окрім цього, хронічні суглобові болі викликають емоційно-поведінкові розлади, 

такі як емоційний страх, тривога, депресія, порушення настрою та когнітивних 

функцій, проблеми в сім’ї та розлади соціального функціонування [155, 184, 229, 

268, 350]. Young G. та співавт. зазначають, що моніторинг психосоціального стану 
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пацієнтів з гемофілією має вирішальне значення для виявлення тих факторів, які 

сприяють збереженню хронічного болю та перешкоджають їх ефективному 

лікуванню [359]. Про важливість дослідження психосоціальної складової у пацієнтів 

з ГА зазначають і ряд інших авторів [189, 247, 256]. Один з найвідомиших фахівців з 

вивчення ГА G. Auerswald зазначає, що ефективне управління болем при гемофілії 

має важливе значення, а поведінкові, соціологічні та психосоціальні аспекти життя 

пацієнта настільки ж важливі, як клінічні при визначенні найкращої стратегії 

управління хворобою [258]. Діти, хворі на ГА, в контексті свого захворювання часто 

позбавлені потенційної можливості нормального розвитку у школі та в майбутньому 

житті. Усі ці фактори вимагають великої кількості людських та економічних 

ресурсів в епоху постійно зростаючих фінансових обмежень, і аналіз цих ресурсів 

слід розглядати не лише у контексті «захворюваність-смертність», але й у контексті 

ЯЖ. Таким чином, ОЯЖ сьогодні є невід’ємною частиною ведення дітей з ГА.  

Разом з тим, у сучасній науці залишається ряд невирішених та недостатньо 

досліджених питань психосоцільного функціонування дітей з ГА. Перш за все 

важливо зазначити, що ЯЖ у дітей із гемофілією може значно відрізнятися у різних 

країнах. Ці відмінності можуть бути зумовлені різним рівнем економічного 

розвитку, медичного забезпечення, що пов’язано з різними клінічними 

характеристиками захворювання, частотою кровотеч і типом лікування, 

психосоціальними факторами, культурними та етнічними особливостями, 

соціальними стандартами [1, 88, 103, 104, 138, 195]. Так, наприклад, А. Mercan та 

співавт. продемонстрували, що загальна ЯЖ дітей з гемофілією у Туреччині не 

залежить від віку, при очевидному покращенні у компоненті сімейних відносин зі 

зростанням віку [196]. У той же час, досліджуючи ЯЖ дітей з гемофілією в Єгипті, 

A. A. G. Tantawy та співавт. оприлюднили відмінні результати: достовірне 

погіршення ЯЖ як з віком, так і у компоненті сімейних відносин [191]. Відтак, ЯЖ є 

по своїй суті етнозалежним показником та характеризується значними 

міжнаціональними відмінностями, а в різних країнах існують різні психосоціальні 

предиктори перебігу ГА [136, 149, 184, 191, 290, 326]. Саме тому, результати 

дослідження ЯЖ, проведені в інших країнах, некоректно піддавати 
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міжнаціональному екстраполюванню та повністю імплементувати у національні 

програми психосоціальної підтримки. Це, разом з відсутністю подібних досліджень 

в Україні, актуалізує проведення дослідження ЯЖ у дітей з гемофілією з 

визначенням вікових особливостей основних психосоціальних чинників перебігу на 

національному рівні, що дасть можливість розробити програми психосоціальної 

реабілітації з диференційованим відносно віку пацієнтів підходом.     

Батьки часто оцінюють стан своїх дітей відмінно від самих дітей. В одному з 

досліджень продемонстровано відмінності в ОЯЖ дітей із ГА батьками та самими 

дітьми [259]. Так, у дітей віком 4-7 років показники ЯЖ були нижчими за показники 

дані їхніми батьками,  у віковій групі 8-12 років було навпаки, а у дітей 13-17 років 

показники майже збігалися. Також показано, що оцінка батьками ЯЖ своїх дітей з 

гемофілією залежить від віку дитини та тяжкості захворювання. S. von Mackensen та 

співавт. зазначають про те, що сприйняття гемофілії пацієнтом та його сім'єю може 

бути різним, тому важливо оцінити, як батьки сприймають вплив ГА на своїх дітей 

[126]. В контексті цього, важливим є розуміння того, наскільки батьки здатні 

обєктивно оцінити ЯЖ своїх дітей у різних сегментах психосоціального розвитку та 

їх фізичне функціонування. Однак у сучасній науці залишаються обмеженими дані 

щодо вікових особливостей такої оцінки у популяції пацієнтів з ГА [169], як і 

відсутні національні дані з цієї проблематики, що дозволяє нам зробити висновок 

про актуальність детального вивчення та аналізу цього питання. 

За рекомендаціями таких авторитетних організацій, як WFH та National 

Hemophilia Foundation, грунтованих на сучасних протоколах менеджменту пацієнтів 

(протокол Malmo, протокол Utrecht, рекомендації United Kingdom Haemophilia 

Centre Doctors' Organization), лікування тГА у дітей передбачає регулярне замісне 

ПЛ тричі на тиждень концентратами FVIII, та, як вдало зазначили A. Nijdam та 

співавт. «…при наявності відповідних ресурсів» [81, 96, 336, с.9]. Такий режим у 

більшості пацієнтів дозволяє забезпечити вирішення двох основних причинно-

наслідкових завдань лікування тГА: забезпечити рівень FVIII на постійному рівні ≥ 

1 МО/дл та профілактику формування ГАП (A. Gringeri та співавт., 2011) [77, 336]. З 

аналізу нещодавнього дослідження D. Nugent та співавт. шести рандомізованих 



53 

 

клінічних випробувань (ESPRIT, Joint Outcomes Study, SPINART, LEOPOLD II, 

ADVATE and POTTER) ПЛ показало очевидні переваги перед лікуванням НВ за 

такими індикаторами, як кровотечі, ускладнення з боку опорно-рухового апарату, 

біль, функціональну активність та ЯЖ [349]. Однак, 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, виникнення ІА та 

інфекційних ускладнень, аналізу даних МРТ тощо [122, 288]. Проведені 

дослідження впливу лікування на ЯЖ пацієнтів з ГА показали очевидну перевагу 

ПЛ [8, 91, 143, 144, 192, 337], однак кількість таких досліджень, зокрема 

масштабних, сьогодні є доволі обмеженою, особливо в педіатричній практиці. Разом 

з тим, окремі дослідження демонструють протилежні результати: ПЛ погіршує ЯЖ 

пацієнтів з ГА [190]. Неповними залишаються і наукові дані щодо вікових 

особливостей ЯЖ у дітей на ПЛ  [144, 247], що актуально для формування програм 

психосоціальної підтримки у залежності від методу лікування; початку ПЛ 

(первинна vs вторинна профілактика) [144, 169]. Зокрема, Siboni S.M. та співавт. 

зазначають, що режим та дозування ПЛ повинні бути індивідуалізованими з 

урахуванням клінічного фенотипу пацієнтів [228], і, на думку Valentino L.A. ПЛ не 

може бути «одним для всіх» [344]. Такі висновки частково обґрунтовуються 

наявністю у пацієнтів з тГА такого поняття, як «м’який геморагічний фенотип», при 

якому частина пацієнтів з тГА не мають геморагічних проявів тривалий час навіть 

без лікування.  Кількість таких пацієнтів з тГА коливається в межах 10-15% (Pavlova 

A та співавт., 2013) [260, 302, 341]. Саме тому, в останні роки з’являються 

дослідження, присвячені вивченню можливості індивідуального підходу у виборі 

ПЛ з корекцією частоти замісного лікування [197, 208, 271]. У контесті цього, деякі 

автори висловлюють думку,  що збільшення інтервалу між введеннями препаратів 

при ПЛ, чи повна зупинка її вже в ранньому періоді покращить ЯЖ за умови 

тривалої чи повної відсутності клінічних проявів захворювання [224]. Однак 

раціональність такого підходу в контексті впливу на показники  ЯЖ залишається 

мало дослідженою в сучасній літературі. Такі дослідження у розвинених країнах 
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мали б етичну дилему, яка полягає у зміні режиму чи зупинці ПЛ всупереч 

існуючим рекомендаціям [336]. Однак, актуальність дослідження цього питання 

залишається високою, оскільки частина пацієнтів з тГА тривалий час можуть не 

мати клінічних проявів і відповідно не потребувати ПЛ, дотримання якого в таких 

дітей може за твердженням деяких дослідників негативно вплинути на показники 

ЯЖ [224]. Економічні передумови для дослідження цього питання існують в країнах 

з недостатнім фінансуванням для забезпечення повноцінного ПЛ. Сьогодні кількість 

досліджень, які б вивчали вплив частоти замісної терапії на ЯЖ дітей з тГА, 

залишається недостатньою, і, за твердженням M.L. Simpson та співавт. «сучасні 

підходи до менеджменту тГА, такі як, скажімо, ПЛ один раз на тиждень, є 

актуальними для подальших багатоцентрових міжнародних проспективних 

досліджень» [232, 252]. Furlan R. та співавт. у дослідженні 89 пацієнтів з гемофілією, 

проведеному в Канаді, США та Австралії показали психосоціальні переваги для 

пацієнтів при зниженні частоти введення препаратів при ПЛ [168]. Подібні 

результати продемонстровані у чотирьох педіатричних дослідженнях (у Тайланді, 

Китаї та невелике рандомізоване дослідження в Індії), в яких використано 

низькодозову профілактику 5-10 МО/кг двічі на тиждень [78, 110, 230, 303]. Разом з 

тим, сьогодні відсутні доказові великомасштабні клінічні дослідження щодо 

переваги низькодозового ПЛ [271]. Обмеженими залишаються у сучасній педіатрії і 

дослідження щодо особливостей ЯЖ дітей з інгібіторною формою ГА (іГА). Так, M. 

Dekoven та співавт. вказують на необхідність подальших досліджень ЯЖ у пацієнтів 

з ІА для кращого розуміння та догляду за такою групою пацієнтів [136].  C. Hermans 

та співавт. рекомендують у пацієнтів з іГА шість найважливіших критеріїв 

моніторингу, серед яких обов’язковою є ОЯЖ [256]. Особливо актуальним є ОЯЖ у 

пацієнтів з іГА у підлітковому віці, і на думку авторів є найпріоритетнішим 

дослідженням у цьому віці, оскільки іГА негативно впливає на соціальну сферу 

[256]. 

У багатьох країнах світу давно введено так зване домашнє лікування (ДЛ) 

гемофілії, тобто проведення замісної терапії у домашніх умовах [289]. Одним з 

основних індикаторів успішності такого підходу у лікуванні гемофілії стала ЯЖ, яка 
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виявилася кращою в порівнянні з показниками пацієнтів, що отримували лікування 

в умовах лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) [31, 79, 131, 151, с.13; 166, 198, 

199, 200, 336, с.13-14]. Разом з тим, кількість подібних досліджень у дітей з тГА 

залишається обмеженою, особливо дослідження вікових особливостей ДЛ та 

визначення впливу його на ПФ дітей. Такі дані, безперечно, були б корисними при 

плануванні програм психосоціальної реабілітації у залежності від місця проведення 

ПЛ з віковою диференціацією. Про це зазначають корейські дослідники Moon H.S. 

та співавт. (2016), вказуючи, що сьогодні вкрай актуальними є додаткові 

дослідження впливу ДЛ на ЯЖ пацієнтів з гемофілією [79]. 

Раннє лікування СК у дітей з тГА дозволяє зменшити ураження суглобової 

поверхні та вчасно зупинити кровотечу. При виникненні СК одним з основних 

первинних елементів менеджменту на догоспітальному етапі є виконання так званої 

системи заходів RICE (в англомовній літературі це абревіатура від «rest, ice, 

compression, elevation») – забезпечити спокій пацієнта, лід на уражений суглоб, туга 

компресія та підвищене положення ураженого суглоба [304]. Діти, особливо 

наймолодші, дуже рідко здатні самостійно надати собі таку допомогу. У контексті 

цього, важливо, щоб вони вчасно повідомляли батьків про кровотечі та залишалися 

у стані спокою. У розвинених європейських країнах при центрах лікування гемофілії 

працюють багатопрофільні команди фахівців, які забезпечують не лишень клінічну 

та психосоціальну підтримку пацієнтів, але і їх навчання, зокрема, вчасно виявляти 

ознаки СК, правильно надавати першу медичну допомогу тощо [282]. Деякі автори 

висловлюють думку про вплив обізнаності про власне захворювання у пацієнтів з 

ГА на якість їх життя [224, с.28], однак ґрунтовних досліджень з цієї проблематики в 

доступній літературі нами не знайдено, хоча такі освітні елементи є важливою 

складовою частиною сучасного менеджменту ГА [282]. В Україні такий 

широкопрофільний підхід у веденні пацієнтів з ГА сьогодні перебуває лишень на 

етапі формування, а поведінка дітей з ГА та їх співпраця з батьками в Україні при 

виникненні клінічних проявів захворювання залишається практично недослідженою.  
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Відомі дослідники M.L. Simpson та L.A. Valentino зазначають, що через 

відсутність на сьогодні достовірних предикторів СК з доведеною ефективністю, які 

б можна було виявити інструментально-лабораторними методами, варто 

покладатися на суб’єктивні відчуття пацієнта [304]. Згідно консенсусного підходу 

the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis 

and Haemostasis, основними ознаками СК є: біль у поєднанні з «аурою» (незвичні 

відчуття у суглобах), тепло, набряк та/або зменшення обсягу рухів [135, 258]. Аура 

(«гемофілійна аура», «продромальна аура») є одним з ранніх предикторів СК і 

складається з різноманітних за проявами та часом виникнення і тривалістю 

відчуттями у суглобах перед СК [287, с.58-59; 294, 296, с.18; 324]. За даними ряду 

авторів, ауру (часто у літературі синонімічно також застосовуєтться термін «дивні 

відчуття» (ДВ)) здатні відчувати пацієнти перед СК за 1-2 години до клінічної їх 

вираженості (набряку суглоба та болю), яку найчастіше діти описують не як біль, а 

як своєрідне відчуття наповненості, незручності у суглобі [287, с.58-59; 294, 296, 

с.18; 324]. Однак малодослідженим сьогодні залишається питання значення у ранній 

діагностиці СК цих відчуттів, як потенційних предикторів тяжкості СК, а також їх 

вікові особливості. Здатність дітей з тГА розрізняти такі відчуття та вчасно 

повідомляти батьків є важливим елементом своєчасного лікування. В міру 

практичної відсутності досліджень з даної тематики в Україні та обмеженості таких 

даних у світовій медицині, недостатньо з’ясованими залишаються такі питання ПФ 

дітей з тГА, як частота виникнення ГА та її вікові особливості, зв'язок з 

суб’єктивною тяжкістю СК, поведінка дітей при виникненні СК, інформування про 

симптоми захворювання батьків, вплив обізнаності про власне захворювання на ЯЖ 

та ряд інших. Такі дані дозволять виявити субєктивні предиктори тяжкості СК, 

недоліки освітнього рівня пацієнтів та визначити необхідний об’єм та стратегію 

психосоціальної підтримки.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1   Об’єм та об’єкти дослідження відповідно до точок обстеження 

пацієнтів.  

Дане дисертаційне дослідження складалося з двох основних етапів: на 

першому етапі проведено валідацію опитувальника Haemo-QoL до національних 

умов; на другому етапі проведено детальне дослідження ЯЖ, пов’язаної з тГА, 

епідеміологічної та клінічної структури СЗСЗК у дітей в Україні. 

Передбачені дисертаційним дослідженням заходи стосовно безпеки для 

здоров'я учасників дослідження, дотримання їх прав, людської гідності та морально-

етичних норм у відповідності до принципів Гельсінської декларації прав людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину та відповідних законів 

України, схвалені комісією з питань етики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (витяг з протоколу №2 від 15 лютого 2016 

року) та переглянуто комісією з питань етики наукових досліджень, 

експериментальних розробок і наукових творів Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (витяг з протоколу №4 від 22 

квітня 2019 року). Усіх учасників дослідження повідомлено про мету та хід 

дослідження,  отримано інформовану згоду на участь у дослідженні. 

Комплекс обстежень включав: анкетування у рамках ЛСА з використанням 

пілотної тест – версії О Haemo-QoL (58 бланків), анкетування у рамках пілотного 

дослідження (106 бланків опитувальника Haemo-QoL, 53 бланки ВАШІБ), повторне 

анкетування відповідно до третьої та четвертої точок обстеження (112 бланків О 

Haemo-QoL), анкетування з використанням валідованої версії О Haemo-QoL (210 

бланків О); загально - клінічне обстеження з індивідуальним інтерв’юванням (105 

дітей з тГА), визначення рівня ІА до FVIII (n=105), визначення активності FVIII 

(n=105); ультразвукова діагностика уражених суглобів (n=53); ретроспективний 

аналіз клінічних карт пацієнтів з тГА (105); заповнення індивідуальних карт 

пацієнта (105 бланків). 
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Відбір пацієнтів у дослідження відбувався на підставі критеріїв 

включення/виключення. Загальними критеріями включення у дослідження були: 

- Пацієнти чоловічого роду віком 4-16р. з діагностованою ГА  (рівень FVIII  ≤ 

40 МО/дл). На різних етапах дослідження були включені пацієнти з різними 

формами тяжкості захворювання. Критерії поділу на групи по формі тяжкості 

захворювання відповідали загальноприйнятій класифікації [360]. 

- Вільне володіння українською мовою. 

Критерії виключення: 

- Пацієнти з тяжкими неврологічними або психіатричними захворюваннями. 

- М’язевосуглобові захворювання, відмінні від ГА.  

Інші критерії включення/виключення, специфічні для кожного етапу 

дослідження, відображені у даному розділі при описі точок обстеження пацієнтів. 

У рамках виконання даного дослідження пацієнти обстежені у п’яти часових 

точках обстеження. 

І. Перша точка обстеження: анкетування у рамках ЛСА  української тест-версії 

О Haemo-QoL дітей, хворих на ГА (незалежно від ступеня тяжкості захворювання) 

та їх батьків. Обстеження проведено методом соціологічного анкетування у формі 

індивідуально інтерв’ювання. У першій точці обстеження пацієнти та їх батьки 

заповнювали тест-версію О. Основним завданням було оцінити його зрозумілість, 

етичну прийнятність та правдоподібність для респондентів. Відтак, основна увага 

приділялась оцінці респондентами змісту та структури. Підрахунок балів ЯЖ не 

проводився. Структура обстежених подана у табл. 2.1. 

  Таблиця 2.1 

 Статево-вікова структура респондентів у першій точці обстеження 

Критерій 
Абс. % 

1 2 

Загальна кількість обстежених 58 100 

Діти 29 50 

 



59 

 

Продовження таблиці 2.1  

Критерій 1 2 

Батьки 29 50 

   Мати 26 89,7 

   Батько 3 10,3 

Вікові групи респондентів відповідно 

до версій опитувальника 
 

 І діти (4-7р.) 11 19 

І батьки 11 19 

ІІ діти (8-12р.) 10 17 

ІІ батьки 10 17 

ІІІ діти (13-16р.) 8 14 

ІІІ батьки 8 14 

 

ІІ. Друга точка обстеження: анкетування з використанням пілотної 

(лінгвістично та соціокультурно адаптованої) УВО. Статево-вікова та клініко-

нозологічна структура обстежених у другій точці представлена у табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

 Статево-вікова та клініко-нозологічна структура респондентів  

у другій точці обстеження 

Критерій 
Абс. % 

1 2 

Загальна кількість обстежених 106 100 

Діти 53 50 

    Тяжка форма гемофілії А  27 51 

 Середньо тяжка форма гемофілії А 18 34 

Легка форма гемофілії А 8 15 
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Продовження таблиці 2.2 

Критерій 1 2 

Батьки 53 50 

   Мати 42 79 

   Батько 11 21 

Вікові групи респондентів відповідно 

до версій опитувальника 

 

 І діти (4-7р.) 14 13 

І батьки 14 13 

ІІ діти (8-12р.) 24 23 

ІІ батьки 24 23 

ІІІ діти (13-16р.) 15 14 

ІІІ батьки 15 14 

Крововиливи у суглоби за останні  

4 тижні* 

 

без крововиливів 58 55 

  з крововиливами 48 45 

Примітки: * - Кількість респондентів з/без крововиливів вказана, як 

респонденти діти та їх батьки разом. 

Індивідуальне інтерв’ювання 84 учасників дослідження проведено в умовах 

КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», м. Львів,  

та електронне (22 учасники) методом розсилання електронних версій О учасникам 

дослідження або лікарям - кураторам відповідних пацієнтів, які проводили 

обстеження. У даній точці обстеження відбувалося наступне: 

- Усі учасники дослідження заповнювали пілотну версію О Haemo-QoL. 

- Усі діти - учасники дослідження разом з О заповнювали візуальну аналогову 

шкалу інтенсивності болю Вонга-Бейкера (ВАШІБ). 

- Заповнювались індивідуальні карти пацієнтів (ІКП) на підставі даних, 

отриманих при інтерв’юванні, аналізі заповнених бланків О та ретроспективного 
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аналізу клінічних карт пацієнта. До ІКП вносилась наступна інформація: вік 

пацієнта, діагноз, інгібіторний статус, крововиливи у суглоби та їх частота за 

останній місяць, методи замісного лікування, тижнева кратність проведення 

замісного лікування.  

У другій точці обстеження завданням було:  

- Провести пілотне дослідження опитувальника Haemo-QoL. 

- Дослідити валідність опитувальника Haemo-QoL. 

- Дослідити внутрішню надійність опитувальника Haemo-QoL. 

ІІІ. Третя точка обстеження – обстеження через 4-6 тижнів 32 пацієнтів з ГА та 

32 їх батьків, обстежених у другій точці, які не мали змін загального стану здоров’я, 

пов’язаних з гемофілією, за відповідними індикаторами включення. Такий інтервал 

між обстеженнями обрано з урахуванням періоду, який оцінює О (4 тижні) та 

фактичної можливості провести обстеження. В даній точці обстеження пацієнти та 

їх батьки заповнювали пілотну версію О Haemo-QoL. Статево-вікова та клініко-

нозологічна структура обстежених у третій точці представлена у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3  

Статево-вікова та клініко-нозологічна структура респондентів  

у третій точці обстеження 

Критерій 
Абс. % 

1 2 

Загальна кількість респондентів 64 100 

Діти 32 50 

    Тяжка форма гемофілії А 15 46,9 

 Середньо тяжка форма гемофілії А 13 40,6 

Легка форма гемофілії А 4 12,5 

Батьки 32 50 

   Мати 24 75 

   Батько 8 25 
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 Продовження таблиці 2.3 

Критерій 1 2 

Вікові групи респондентів відповідно 

до версій опитувальника 

 

 І діти (4-7р.) 11 17 

І батьки 11 17 

ІІ діти (8-12р.) 12 19 

ІІ батьки 12 19 

ІІІ діти (13-16р.) 9 14 

ІІІ батьки 9 14 

Крововиливи у суглоби*  

Без крововиливів 44 69 

З крововиливами 20 31 

Примітки: * - кількість респондентів з/без крововиливів вказана, як 

респонденти діти та їх батьки разом. 

У третій точці обстеження завданням було дослідити надійність 

опитувальника Haemo-QoL методом тест-ретест надійності (Т-РН). 

IV. Четверта точка обстеження – обстеження через 4 – 16 тижнів пацієнтів, 

обстежених у другій точці. На цьому етапі обстежено 24 дитини з ГА та 24 їх 

батьків, обстежених у другій точці, які мали зміни загального стану здоров’я, 

пов’язані з гемофілією, за відповідними індикаторами включення. Статево-вікова та 

клініко-нозологічна структура обстежених у третій точці представлена у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4  

Статево-вікова та клініко-нозологічна структура респондентів  

у четвертій точці обстеження 

 

Критерій 
Абс.  % 

1 2 

Загальна кількість респондентів 48 100 
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Продовження таблиці 2.4 

Примітки: * - відповідні критерії поділу представлені у розділі 2.4. 

Інтервал між обстеженнями обрано з урахуванням періоду, який оцінює 

опитувальник та наявності клінічних змін за даний період та максимальний інтервал 

клінічних змін захворювання. Максимальний інтервал обрано, опираючись на 

припущення, що він повинен бути настільки коротким, щоб не відбулися вікові 

зміни ставлення до захворювання, та максимально тривалим, щоб уникнути так 

Критерій 1 2 

Діти 24 50 

Тяжка  форма гемофілії А 16 67 

    Середньо тяжка  форма гемофілії А 8 33 

Батьки 24 50 

   Мати 18 75 

   Батько 6 25 

Вікові групи респондентів відповідно 

до версій опитувальника 

 

 І діти (4-7р.) 9 19 

І батьки 9 19 

ІІ діти (8-12р.) 9 19 

ІІ батьки 9 19 

ІІІ діти (13-16р.) 6 12 

ІІІ батьки 6 12 

Групи респондентів за критерієм 

поділу* 

 

«І» покращення загального стану між 

обстеженнями 
14 29 

«ІІ» погіршення загального стану між 

обстеженнями 
34 71 
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званого «ефекту пам’яті» у респондентів. У четвертій точці обстеження завданням 

було дослідити чутливість опитувальника до клінічних змін захворювання. 

V. П’ята точка обстеження – ОЯЖ дітей з тГА та їх батьків з використанням 

валідованої повної української версії О Haemo-QoL; збір та аналіз даних стосовно 

клінічних особливостей та поширеності СЗСЗК у дітей в Україні. На цьому етапі 

дослідження обстежено 105 дітей та 105 їх батьків. Статево-вікова та клініко-

нозологічна структура обстежених у п’ятій точці обстеження представлена у табл. 

2.5. 

Таблиця 2.5 

Статево-вікова та клініко-нозологічна структура обстежених  

у п’ятій точці обстеження 

Критерій 
Абсолютні значення (%) 

1 2 3 4 

Вікові групи обстежених Ід ІІд ІІІд Разом 

К-ть обстежених пацієнтів 31 (29,5) 46 (43,8) 28 (26,7) 105 (100) 

Середній вік (років) 5.5 9.7 14.5 9.7 

Батьки 

Мати 26 (84) 38 (83) 23 (82%) 87 (83) 

Батько 5 (16) 6 (13) 4 (14%) 15 (14) 

Інші члени 

сім’ї 
0 (0) 2 (4) 1 (4%) 3 (3) 

К-ть обстежених, 

що мали n 

суглобових 

крововиливів/міс. 

0 18 (58) 16 (35) 13 (46) 47 (45) 

≥1 13 (42) 30 (65) 15 (54) 58 (55) 

1 7 (23) 7 (15) 2 (7) 16 (28) 

2 4 (13) 7 (15) 6 (21) 17 (29) 

>2 2 (6) 16 (35) 7 (25) 25 (43) 

Пацієнти з інгібіторною 

формою гемофілії А 
4  (13) 11 (24) 4 (14) 19 (18) 
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 Продовження таблиці 2.5 

Критерій 1 2 3 4 

К-ть обстежених, 

що отримували 

лікування 

НВ 14 (45) 22 (48) 12 (43) 48 (45,7) 

ПЛ 16 (52) 20 (43) 13 (46) 49 (46,7) 

пПЛ 7 (23) 8 (17) н/о 15 (20) 

вПЛ 9 (29) 12 (26) н/о 21 (28) 

ІТІ 1 (3) 4 (9) 3 (11) 8 (7,6) 

Примітки: НВ – на вимогу; ПЛ – профілактичне лікування; пПЛ – первинне 

профілактичне лікування; вПЛ – вторинне профілактичне лікування; ІТІ- індукція 

імунної толерантності. 

У даній точці обстеження відбувалося наступне: 

- Усі обстежені заповнювали валідовану українську версію О Haemo-QoL; 

- проведено обстеження на наявність ІА; 

- проведено комплекс обстежень для втановлення СК (УЗД); 

- заповнювались ІКП з внесенням соціально-демографічних (вік, статева 

структура обстежених) та клінічних даних (діагноз, кількість СК, метод 

лікування, режим лікування, інгібіторний статус), необхідних для оцінки ЯЖ 

та виконання завдань дослідження; 

- проведено збір та обробку даних від головних спеціалістів областей з 

напрямку дитячої гематології щодо поширеності та структури СЗСЗК серед 

дітей в Україні. 

У п’ятій точці обстеження завданням було дослідити ЯЖ у пацієнтів з тГА та її 

залежність від обраних критеріїв аналізу; встановити епідеміологічні та клінічні 

характеристики СЗСЗК в Україні. 

 2.2 Методи дослідження та обґрунтування їх вибору. 

Психодіагностичні  та лінгвістичні методи застосовані на етапі проведення 

валідації О до національних умов з метою досягнення ідіоматичної, семантичної, 

експериментальної та концептуальної рівнозначності перекладів в процесі ЛСА та 

підтвердження ПХ валідованої версії. Зокрема, застосовані наступні методи: 
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- Метод системного та компаративного аналізу оригінальної версії О використано 

для встановлення основних лексичних та структурно-функціональних 

особливостей тексту оригіналу, специфіки лексичних трансформацій в процесі 

перекладу та порівняння тест-версії з оригінальною англомовною версією,  

встановлення рівня еквівалентності різних вікових версій. 

- Метод концептуального аналізу було використано з метою визначення змісту О 

та відображення результату семантичною мовою шляхом експлікації концептів 

[73]. 

- Методи симетричного та асиметричного перекладу використано для 

забезпечення змістовної та лексичної ідентичності тест-версії до версії оригіналу 

[5, с.137, 56].  

- Метод оцінки складності перекладу полягав у тому, що перекладачі оцінювали 

переклад за 10-бальною шкалою Thurstone [69, 153, 218]: від 0 балів (жодних 

труднощів перекладу) до 10 балів (дуже складний переклад). Метод застосовано 

для оцінки ризику семантичних помилок та доцільності повторного контролю 

перекладу.  

- Метод експертної оцінки застосовано для узгодження попередньої версії та тест-

версії О [126, 146, 154, 177]. 

- Метод когнітивного дебрифінгу (КД) використано з метою визначення ступеня 

зрозумілості професійних та потенційно складних термінів/тверджень [111, 210, 

269, 312]. КД виконувався наступним чином: під час індивідуального 

інтерв’ювання уточнювались правильність тлумачення дітьми низки термінів, 

які потенційно могли бути незрозумілими. 

- Методи психометричного аналізу застосовано для оцінки валідності, надійності 

та чутливості новоствореної версії О: 

 Зовнішня валідність оцінювалась методом аналізу відповідей на запитання 

О: «Можливо, ми забули запитати про щось, що є важливим для тебе?»; 

методом оцінки думки респондентів про даний О.  

 Змістовна валідність визначалась методами літературного огляду з аналізом 

загальноприйнятих підходів до подібних досліджень, експертної оцінки 
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змісту О спеціалістами та оцінки змісту та структури пацієнтами, аналізу 

кількості пропущених запитань. 

 Контруктивна валідність оцінювалась методом «відомих груп», аналізу 

кореляційних зв’язків в межах структури опитувальника та з «зовнішніми 

критеріями». 

 Внутрішня надійність оцінювалась методом визначення коефіцієнт  

α – Кронбаха (α).  

 Надійність у часі визначалась методом тест-ретест, який полягав у 

визначенні кореляційного зв’язку між результатами первинного та 

повторного обстеження ЯЖ пацієнтів, які не мали зміни клінічного стану 

здоров’я, методом визначення ефекту розміру r Кохена (ЕР) різниці 

показників між обстеженнями. 

 Чутливість визначалась методом аналізу кореляційних зв’язків між 

результатами первинної та повторної ОЯЖ пацієнтів, які мали клінічні 

зміни у перебігу захворювання між обстеженнями; методом визначення ЕР 

різниці показників між обстеженнями.  

Соціологічні методи дослідження. Метод соціологічного анкетування 

полягав у заповненні бланків О пацієнтами та їх батьками та проводився у формі: 

індивідуального інтерв’ювання – заповнення О за участю керівника дослідження; 

індивідуального анкетування – самостійне заповнення в умовах ЛПЗ на паперовому 

носії; електронне анкетування – заповнення електронних версій. Для цього 

додатково було розроблено електронні форми О.  

Загальноклінічні методи дослідження включали: клінічне обстеження 

хворих, аналіз анамнестичних даних, об’єктивне обстеження, аналіз клінічних карт 

пацієнта. Для вивчення анамнестичних даних, об’єктивного обстеження на момент 

огляду та на момент початку спостереження, застосовуваних методів та режимів 

лікування використано ІКП, до яких вносилися усі необхідні для виконання завдань 

дослідження дані. 
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Інструментальні методи дослідження використовувалися для визначення 

СК. Зокрема, застосовано метод УЗД уражених суглобів, який сьогодні вважається 

найціннішим у скринінговій діагностиці СК [46, 278]. 

Лабораторні методи дослідження. Рівень FVIII згортання крові визначався 

усім пацієнтам у п’ятій точці обстеження. Визначення проводилося на коагулометрі 

Coag Chrom 3003, серійний номер NR311-560, дата та вид метрологічного контролю: 

ДП, св.№35/15-9526. Даний апарат забезпечує діапазон вимірювань  від «відсутність 

згортка» до «999%». Отримані результати оцінювались наступною градацією: рівень 

FVIII < 1 МО/дл – тГА; 1-5 МО/дл - сГА, 5-40 МО/дл - лГА [360]. Рівень ІА до FVIII 

визначався методом аналізу їх рівня в плазмі крові методом Бетезда у модифікації 

Nijmegen [370, 390]. Результат оцінювався у БО/мл з наступною градацією: ≤ 0,6 

БО/мл – інгібітор відсутній; > 0,6 БО/мл. інгібіторна форма гемофілії [352]. 

Методи статистичної обробки результатів дослідження. 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.  

Перевірка нормальності розподілу даних відбувалася шляхом аналізу ексцесу 

та асиметрії, використання тестів Колгоморова-Смірнова та Шапіро-Вілка, а також 

аналізу гістограм та нормограм розподілу. Описова статистика отриманих 

результатів дослідження у випадку нормального розподілу представлена у вигляді 

М±SD (М – середнє, SD – стандартне відхилення), та, у випадку розподілу, що 

відрізнявся від нормального, у вигляді Ме (25%; 75%) (Ме – медіана, 25% - перший 

квартиль (25-й процентиль), 75% - третій квартиль (75-й процентиль)).  

Оцінка достовірності різниці двох непов’язаних параметрів, розподіл яких 

відрізнявся від нормального, проводилося за допомогою U-критерія Мана-Уіттні 

(U), тоді коли оцінка достовірності різниці двох пов’язаних параметрів, розподіл 

яких відрізнявся від нормального, проводилося за допомогою парного W-критерія 

Вілкоксона (W). Оцінка достовірності різниці більше ніж двох непов’язаних 

параметрів, розподіл яких відрізнявся від нормального, проводилася за допомогою 

H-критерія Крускала-Уолліса (H). При оцінці достовірності різниці показників, 
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розподіл яких відповідав нормальному, використовувався t-критерій (t) для 

незалежних груп при порівнянні двох груп або ANOVA (F) при порівнянні більше 

двох груп. Різницю між групами вважали достовірною при значеннях (р<0,05) [11]. 

 Для оцінки ЕР використовувався r Кохена для непараметричних даних, що 

вираховувався за формулою: r = r =  
√ 

⁄  (1), де N – кількість членів обох вибірок, z 

– точне значення z, отримане при визначенні U (для непов’язаних параметрів), або 

значення z, отримане при визначенні W (для пов’язаних параметрів). В подальшому 

отримане значення ЕР оцінювалось по шкалі: 0,1 - 0,3 як «мала різниця», 0,3 - 0,5 як 

«середня різниця», ≥ 0,5  – «велика різниця» [112, 123, 167]. Для оцінки Ч 

опитувальника у різних групах оцінювалась різниця показників ЯЖ, отриманих в 

результаті проведення первинного (ЯЖ TSS Ч1) та повторного (ЯЖ TSS Ч2) 

обстеження. Оскільки завданням було оцінити амплітуду різниці (А), а не її 

абсолютне значення, отримані значення аналізувались в подальшому по модулю за 

формулою: А = |ЯЖ TSS Ч1 - ЯЖ TSS Ч2|. 

Для проведення кореляційного аналізу використовували коефіцієнт кореляції 

Пірсона для даних із нормальним розприділенням та ранговий коефіцієнт кореляції 

Спірмена (R) для даних, що за своїми характеристиками відрізнялися від 

нормального. Для перевірки ВН результатів анкетування використовували 

коефіцієнт α. Цифрові результати представлені у вигляді таблиць та рисунків. 

2.3 Методологія, інструменти оцінки якості життя та обґрунтування їх 

вибору.  

У даному дисертаційному дослідженні нами було використано наступні О та 

шкали: 

- Повна версія опитувальника Haemo-QoL.  

- Візуальна аналогова шкала інтенсивності болю Вонга-Бейкера (ВАШІБ). 

Характеристика опитувальника Haemo-QoL. Опитувальник Haemo-QoL 

створено робочою групою Haemo-QoL project у 2002 році у співпраці центрів 

лікування гемофілії шести Європейських країн [108, 126, 193, 269, 315, с.480; 353]. 

За результатами аналізу літератури даний О виявився найбільш апробованим та 
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валідованим у дітей з ГА з задовільними ПХ [126, 137, 184, 188, 191, 196, 233, 251, 

с.95; 259, 269, 315, с.480; 319, 323]. Валідація О проведена за результатами 

дослідження 339 дітей, хворих на гемофілію, та їх батьків у Німеччині, Італії, 

Франції, Іспанії, Данії та Англії [126, 353]. На даний час на сайті розробника 

доступно 60 мовних версії О, включаючи такі мови та групи діалектів, як 

Малайська, Японська, Хінді, Мандарин, Зулу та ряд інших [182], що свідчить про 

його широку популярність в контексті цільового при дослідженні ЯЖ у дітей з 

гемофілією. 

Для проведення валідації та дослідження ЯЖ було обрано повну англомовну 

версію О для дітей та повну версію для батьків. Оригінальна версія розробниками 

створена з диференціацією на три версії відповідно до віку респондентів:  повна 

версія І для дітей 4-7 років (Iд), повна версія ІІ для дітей 8-12 років (ІІд), повна 

версія ІІІ для дітей 13-16 років (ІІІд) [315, с.480]. Аналогічні версії для батьків дітей 

відповідних вікових груп (Іб, ІІб, ІІІб). Обсяг оригінальної англомовної версії 

становить: версія Ід – 6 сторінок, ІІд – 8 сторінок, ІІІд – 10 сторінок, Іб – 7 сторінок, 

ІІб – 9 сторінок, ІІІб – 11 сторінок. Структурне навантаження О для версій Ід та Іб 

формують  8 шкал (21 запитання із загальної кількості):  шкала «Фізичне здоров’я» 

(ФЗ) (4 запитання), «Самопочуття» (СП) (3 запитання), «Самооцінка» (СО) (2 

запитання), «Сім`я» (С) (4 запитання), «Друзі» (Д) (1 запитання), «Інші люди» (ІЛ) 

(2 запитання), «Дитячий садок/дошкільний заклад/школа» (СШ) (3 запитання), 

«Лікування» (Л) (2 запитання) (надалі ці скорочення будуть використані при 

характеристиці ЯЖ за відповідною шкалою); для версій ІІд та ІІб змістовне 

навантаження формують 10 шкал (64 запитання): шкала ФЗ (7 запитань), СП (7 

запитань), СО (9 запитань), С ( 5 запитань), Д (4 запитання), «Підтримка зі сторони 

оточуючих» (ПО) (4 запитання), ІЛ ( 6 запитань), «Спорт та школа» (СШ) (8 

запитань), «Життя з гемофілією» (ЖГ) (7 запитань), Л (7 запитань); для версій ІІІд та 

ІІІб змістовне навантаження формують 12 шкал (77 запитань): шкала ФЗ (7 

запитань), СП (8 запитань), СО (10 запитань), С (8 запитань), Д (4 запитання), ПО (4 

запитання), ІЛ (6 запитань), СШ (9 запитань), ЖГ (7 запитань), Л (8 запитань), 

«Майбутнє» (М) (4 запитання), «Відносини» (В) (2 запитання). Також кожна версія 
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О містить додаткові запитання, які не підлягають підрахунку в балах ОЯЖ: 6 

запитань стосовно СК, 5 запитань про те, хто виконує ін’єкції пацієнту  та 1 

запитання про загальне здоров’я пацієнта. На останньому аркуші О представлені 

«відкриті запитання»: 5 запитань для версій Ід/ІІд/ІІІд: «Наскільки сильно Тебе 

турбує гемофілія?», «Що тебе найбільше турбує через гемофілію?», «Тобі 

сподобався опитувальник?», «Можливо, ми забули запитати про щось, що є 

важливим для тебе?», «Скільки часу ти заповнював цей опитувальник?»; та 3 

запитання для версій Іб/ІІб/ІІІб: «Наскільки сильно Вашу дитину турбує 

гемофілія?», «Наскільки сильно Вас турбує гемофілія Вашої дитини?», «Які є 

проблеми, пов’язані з тим, що у Вашої дитини гемофілія та проблеми, пов’язані з 

лікуванням гемофілії?».  

Кожна шкала О ідентифікується за відповідною назвою, а запитання за 

номером починаючи з запитання №1. Для дітей Ід є 3 варіанти відповідей, для усіх 

інших версій – 5 варіантів відповідей. Відповіді оцінюються за шкалою Лайкерта 

вираженою категорією частоти [15, с.25] (3 та 5 компонентна відповідно). У версії Ід 

можливими варіантами відповіді є: «ніколи», «інколи», «дуже часто», для інших 

версій опитувальника: «ніколи», «рідко», «інколи», «часто», «завжди». Респондент 

повинен обрати лишень один варіант відповіді на кожне запитання. Усі запитання 

стосуються здоров’я дитини за останні 4 тижні, про що респонденту повідомляється 

перед інтерв’юванням та є відповідна інформація в анкеті у кожній шкалі  О. 

Дані, отримані при аналізі відповідей, підлягали шкалюванню (перетворення 

на бали ЯЖ). Результати відповідей на кожне запитання/твердження виражаються в 

балах від 1 до 5 (до 3 у версії Ід). Отримані бали підсумовувалися і відображалися у 

загальній оцінці відповідної шкали. Значення балів є обернено пропорційними до 

ЯЖ: високі бали характеризують низьку ЯЖ, низькі бали – високу (де «0» - 

максимально хороша ЯЖ та «100» - масимально погана). Усі запитання поділяються 

на два види: позитивно та негативно сформульовані. Під позитивно 

сформульованими розуміються запитання, в яких відповідь «завжди» для версій Іб, 

ІІд/б, ІІІд/б та відповідь «дуже часто» для версії Ід відображають максимально 

високу ЯЖ, тоді коли відповідь «ніколи» (для усіх версій О) свідчить про 
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максимально низьку ЯЖ для конкретного твердження. Принцип визначення 

негативно сформульованих запитань є протилежним. ОЯЖ виражається в балах та 

проводиться згідно наступних правил: 

- Кожна відповідь, дана респондентом на негативно сформульоване запитання, 

оцінюється відповідним балом наступним чином: для версій Іб, ІІд/б, ІІІд/б: 1 

бал = відповіді ніколи, 2 бали = рідко, 3 бали = інколи, 4 бали = часто, 5 балів = 

завжди; для версії Ід : 1 бал = ніколи, 2 бали = інколи, 3 бали = дуже часто. Для 

позитивно сформульованих запитань застосовується перекодування, тобто, 

кожна відповідь, дана респондентом на позитивно сформульоване запитання, 

оцінюється відповідним балом за протилежним принципом до негативно 

сформульованих, а саме: для версій Іб, ІІд/б, ІІІд/б: 5 балів = відповіді ніколи, 4 

бали = рідко, 3 бали = інколи, 2 бали = часто, 1 бал = завжди; для версії Ід: 3 бали 

= ніколи, 2 бали = інколи, 1 бал = дуже часто. Таке перекодування дозволяє 

забезпечити односпрямованість відповідей та, в подальшому, підсумувати бали у 

шкалі, не порушуючи принципу, що високі бали характеризують низьку, а низькі 

бали – високу ЯЖ. Позитивно сформульовані запитання в О позначені символом 

«R» (додаток А), негативно сформульовані не мають спеціальних позначок. 

Визначення негативно та позитивно сформульованих запитань проведено в 

процесі ЛСА. 

- ЯЖ окремої шкали визначається як сума балів усіх тверджень/запитань даної 

шкали.  

- Враховуючи, що у версії Ід максимально низька ЯЖ при відповіді на одне 

твердження становить 3 бали, тоді коли для інших версій - 5 балів, порівнювати 

такі розділи у дітей різних вікових груп можливо лишень після трансформації 

балів у єдину 100 бальну систему (TSS), за якою «TSS=0» - це найвища можлива 

ЯЖ, а «TSS=100» - найнижча. Трансформація відбувається за відомою 

формулою, згідно інструкції розробників О [181]. 

- Загальний бал по шкалі враховувався у випадку відповіді на ≥ 50% 

тверджень/запитань. У випадку, коли у шкалі є пропущені відповіді на 
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запитання, TSS вираховувалась з урахуванням кількості запитань, на які є 

відповіді, відповідно до вказаної формули.  

- Загальний показник якості життя (зЯЖ) визначається як середнє значення суми 

TSS  за усіма шкалами О. У даному дослідженні показники ЯЖ відображені 

виключно у трансформованому вигляді (TSS), що дало змогу порівнювати їх у 

дітей різних вікових груп. 

Візуальна аналогова шкала інтенсивності болю Вонга-Бейкера. У 

пацієнтів з тГА суглобові крововиливи становлять близько 70-80% усіх 

геморагічних проявів захворювання [336], та призводять до формування ГАП  і 

больового синдрому, що негативно впливає на ЯЖ таких пацієнтів [98, 89, 120, 205, 

258, 295, 359]. За різними даними хронічні болі у суглобах відчувають від 50% до 

80% пацієнтів з гемофілією, тому саме біль є одним з ключових факторів, які 

погіршують ЯЖ таких пацієнтів [89, 257, 258, 262, 336]. Дослідження впливу болю 

на функціональні обмеження пацієнтів проведені численними дослідниками раніше. 

Зокрема, F.R. van Genderen та співавт. виявили значний вплив больового синдрому 

на функціональну активність пацієнтів з ГА [257]. Схожі дані отримали дослідники 

зі США C.L. Kempton та співавт., визначивши біль, як важливий критерій 

порушення функціональної активності у пацієнтів з гемофілією, та повідомивши, що 

близько 76,1% обстежених пацієнтів з ГА відчувають біль або дискомфорт в 

уражених суглобах [205], а за даними John M. McLaughlin та співавт. хронічні болі 

середньої та тяжкої вираженості відчувають біля 30% пацієнтів з ГА [272]. Також 

зв'язок суглобового болю та погіршення ЯЖ показане у масштабному дослідженні 

P-FiQ (Pain, Functional Impairment, and Quality of Life study), проведеному у США у 

2017р. [209].  

Беручи до уваги такі дані, у даному дослідженні для визначення КВ, як 

додатковий метод оцінки суглобового болю, було обрану візуальну аналогову шкалу 

інтенсивності болю Вонга-Бейкера (ВАШІБ) з підтвердженою валідністю 

(визначення кореляційної залежності ВАШІБ та схожих шкал О Haemo-QoL) [309, 

330, 347]. ВАШІБ застосовується для оцінки інтенсивності болю у дітей віком від 3 
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років. Відомий дослідник гемофілії G. Auerswald та співавт. вважають можливим 

використовувати дану шкалу для оцінки болю у дітей з ГА [258]. Шкала являє 

собою графічне зображення 6 виразів обличчя, позначених  цифрами від 0 до 5. 

Пацієнту пропонувалося відзначити обличчя, яке найбільш точно виражає 

найбільшу інтенсивність суглобового болю, яку відчував пацієнт  за останні 4 тижні, 

за умови, що «0» відповідає повній відсутності болю, а «5» нестерпну біль (додаток 

Б). 

2.4  Протокол валідації опитувальника Haemo-QoL. 

Процес валідації О Haemo-QoL проводився у відповідності до 

загальноприйнятої методології дослідження ЯЖ і міжнародних стандартів, 

прийнятих при роботі з О якості життя [126, 146, 175, 177, 276]. Дозвіл на валідацію 

та первинні оригінальні англомовні версії були отримані від представника робочої 

групи  Haemo-QoL project, координатора S. von Mackensen. Протокол проведення 

валідації включав наступні етапи: 

I. Лінгвістична та соціокультурна адаптація опитувальника Haemo-QoL до 

національних умов. 

II. Оцінка валідності опитувальника Haemo-QoL. 

III. Оцінка надійності опитувальника Haemo-QoL. 

IV. Оцінка чутливості опитувальника Haemo-QoL. 

І. На етапі ЛСА (в англомовній літературі «сross-cultural adaptation»), з метою 

досягнення ідіоматичної, семантичної, експериментальної та концептуальної 

рівнозначності перекладів, ми орієнтувалися на схему кроскультурної адаптації О, 

запропоновану D.E. Beaton та співавт. [177] та рекомендації розробників О [126]. 

Разом з тим, проведений обсяг ЛСА відповідав рівню А згідно «Standardized 

Classification System for the Translation of Patient - Reported Outcome» [141]. Відомо, 

що О отримує право на застосування в клінічних дослідженнях лишень при умові 

виконання процедури адаптації у відповідності до міжнародних стандартів, а 

новостворена версія визнається легітимною після представлення результатів 

валідації [50, с.45, 154, 333]. Відповідно до вищенаведеного, ЛСА включала 
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переклад О і його адаптацію з урахуванням етнічних та лінгвістичних особливостей 

цільової популяції, прийнятності та зрозумілості цільовою групою пацієнтів, та 

складалася з наступних послідовних етапів: 

1.   Концептуальний та компаративний аналіз версій опитувальника.  

2. Прямий переклад опитувальника Haemo-QoL з оригінальної англомовної версії 

на українську мову двома перекладачами методами симетричного та 

асиметричного перекладу. На цьому етапі застосовано також метод оцінки 

складності перекладу за шкалою Thurstone [69, 153, 218].  

3. Формування попередньої української версії О на основі синтезу двох прямих 

перекладів. Синтез відбувався методом живого обговорення експертним 

комітетом з формуванням узгодженого узагальненого перекладу. Проведено 

оцінку якості та зрозумілості узагальненого перекладу з заключенням щодо 

досягнення концептуальної та функціональної еквівалентності між оригінальною 

та попередньою українською версією опитувальника Haemo-QoL. 

4.  Зворотній переклад  на мову оригіналу двома перекладачами білінгвістами 

незалежно один від одного методом симетричного перекладу. 

5. Формування української тест-версії О шляхом узгодження та співставлення 

прямого та зворотних перекладів експертним комітетом. 

6. Проведення дослідження української тест-версії О на зрозумілість, етичну 

прийнятність та правдоподібність для респондентів методом соціологічного 

анкетування. Даний етап відповідав першій точці обстеження. Анкетування 

проводилось за принципом комплексного анкетування як дітей, хворих на ГА 

(«self-report»), так і їх батьків (одного з батьків) («proxy-report»). Кожен з 

респондентів повинен був заповнити бланк О та зазначити (письмово на бланку 

чи усно повідомити досліднику) незрозумілі, складні чи не зовсім етичні 

запитання, а також висловити варіанти зрозуміліших для себе формулювань 

відповідних слів/запитань.  

7. Формування пілотної української версії опитувальника Haemo-QoL. 

ІІ. На другому етапі валідації, яка відповідала другій точці обстеження, 

проведено пілотне дослідження тест-версії опитувальника Haemo-QoL з 
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дослідженням його валідності методом анкетування. Усі учасники пілотного 

дослідження вільно володіли українською мовою, були детально проінформовані 

про мету та хід дослідження. Анкетування проводилось у формі індивідуального 

інтерв’ювання та електронного анкетування. Паралельно усі пацієнти заповнювали 

ВАШІБ. Валідність досліджена за трьома критеріями: зовнішня (ЗоВ), змістовна 

(ЗмВ) та конструктивна валідність (КВ).  

ЗоВ вивчали за результатами оцінки зовнішнього вигляду О респондентами, 

аналізу відповідей на відкриті запитання у додаткових аркушах анкети, які 

стосувалися повноти змістовного та структурного охоплення кола проблем, які 

турбують дітей з гемофілією та їх батьків, що  дало змогу оцінити, чи охоплює 

даний О усе коло проблем, які турбують пацієнтів. Одночасно кожному пацієнту, 

обстеженому методом індивідуального інтерв’ювання у формі співбесіди, ставилося 

змістовно подібне запитання в усній формі. Відповіді реєструвалися у бланку О. 

Загальний вигляд оцінювався методом позначення думки респондентів про даний 

опитувальник. У версії Ід діти позначали один з трьох варіантів відповіді візуальної 

3-складової шкали («не сподобався», «може бути», «сподобався»); у версіях ІІд та 

ІІІд відповідь реєструвалася за 100 бальною шкалою (від 0 – «дуже поганий» до 100 

«дуже хороший»). Для вираження у балах відповідей версії Ід, усім відповідям 

призначені відповідні числові значення за принципом: «не сподобався» - 0 балів, 

«може бути» - 50 балів, «сподобався» - 100 балів. Відповіді шкали «Загальне 

здоров’я» та бали, отримані при аналізі відповідей на додаткові запитання 

«Наскільки сильно тебе турбує гемофілія?» та «Наскільки сильно Вас турбує 

гемофілія Вашої дитини?» трансформовані у відсоткову шкалу від 0 до 100% за 

відомою формулою  [181]: де результат 0% - зовсім не турбує/загальне здоров’я 

максимально хороше і 100% - дуже сильно турбує/загальне здоров’я максимально 

погане. 

ЗмВ вивчали за результатами аналізу кількості пропущених запитань за 

відповідними шкалами О; оцінки змісту О респондентами з приводу зрозумілості та 

етичності тексту (кожному респонденту запропоновано в процесі заповнення 

позначити незрозумілі для нього чи не зовсім етичні на його думку 
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запитання/твердження); результатів КД; літературного огляду загальноприйнятих 

підходів до вивчення ЯЖ пацієнтів з ГА та повноти змістовного навантаження О 

відповідно до клінічних та психосоціальних показників даної групи пацієнтів; 

методом експертної оцінки, за участі 2 спеціалістів з питань менеджменту дітей з 

гемофілією та дослідника, оцінено відповідність змісту О до клінічних та 

психосоціальних особливостей дітей з гемофілією в Україні, оцінено правильність 

та зрозумілість застосованих професійних медичних термінів у відповідності до 

вікових категорій пацієнтів.  

КВ оцінювалась лишень за шкалами, в яких загальна кількість відповідей на 

запитання була більше 50%, а загальна кількість таких шкал не більше 5% по 

аналогії з рекомендаціями розробників О [269]. Для оцінки методом «відомих груп» 

пацієнтів другої точки обстеження поділено на три групи у залежності від форми 

тяжкості захворювання: лГА, сГА та тГА. Респондентів з сГА та тГА додатково 

поділено на дві групи: діти та батьки. Враховуючи результати досліджень 

залежності показників ЯЖ від форми тяжкості захворювання та того, хто оцінює 

ЯЖ (дитина чи її батьки), проведені в інших країнах [88, 149, 225, 259, 265, 285, 311, 

326], було зроблено наступні гіпотетичні припущення: 

- ЯЖ пацієнтів з ГА погіршується відповідно до ступеня тяжкості 

захворювання: найгірша ЯЖ у пацієнтів з тГА, найкраща у пацієнтів з лГА.  

- Діти оцінюють якість власного життя, пов’язану з гемофілією, краще за 

батьків.  

Слід зазначити, що подібна методика дослідження КВ, базована на підставі 

підтвердження відомих досліджених груп, є загальноприйнятою та рекомендованою 

у подібних дослідженнях [3, 273]. При аналізі кореляційних зв`язків в межах 

структури О припущено: 

- Сумарні показники ЯЖ змістовно схожих шкал корелюються між собою 

більше, як з іншими шкалами. Зокрема, шкали «Фізичне здоров’я» та 

«Спорт та школа» оцінюють фізичну активність пацієнтів та є 

взаємопов’язаними у наступному контексті: погіршення фізичного стану 

впливає на фізичну активність в школі та заняття спортом, та повинні 
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корелювати між собою сильніше, за інші шкали, зокрема, шкали оцінки 

соціального функціонування.  

- Бали відповіді на запитання «Як твоє загальне здоров’я?» та «Наскільки 

сильно тебе/Вас турбує гемофілія/Вашої дитини?» корелюють з загальною 

ЯЖ.  

При проведенні кореляційного аналізу з «зовнішніми критеріями», в якості 

зовнішніх критеріїв обрано кількість СК за останній місяць до обстеження та 

ВАШІБ. Кореляційний аналіз проведено, ґрунтуючись на результатах відомих 

досліджень [82, 103, 149, 232, 270, 299, 311, 326] та виходячи з наступних 

припущень: 

- Зі збільшенням кількості СК погіршується зЯЖ, з максимально 

достовірною кореляційною залежністю зі шкалами «Фізичне здоров’я» та 

«Спорт та школа». 

- Показники ВАШІБ корелюють з показниками шкали «Фізичне здоров’я». 

Для встановлення кореляційного зв’язку між кількістю СК та ЯЖ пацієнтів 

розділено на 3 групи: група 1 – не було СК, група 2 – 1 СК, група 3 ≥ 2 СК за місяць. 

ІІІ. Оцінка надійності О, яка відповідала другій та третій точці обстеження, 

проведена на основі дослідження ВН та Т-РН. ВН визначалась методом обрахунку α  

[125] за результатами другої точки обстеження. α ми визначали як для загальної 

групи усіх обстежених за відповідними шкалами, так і окремо для вікових груп 

дітей та батьків, що дало змогу проаналізувати ВН кожної версії О окремо. В якості 

результатів представляли: α(N;n), де α – коефіцієнт α - Кронбаха, N – кількість 

питань в конкретному тесті, що потрапили у вибірку, n – валідна кількість пацієнтів 

із конкретної групи. Оцінювали результати α – Кронбаха за шкалою – α < 0,5 – 

недостатня ВН , 0,5  < α > 0,6 погана , 0,6 < α > 0,7 - сумнівна, 0,7 < α > 0,8 - 

достатня, 0,8 < α > 0,9 добра, α > 0,9 – дуже добре. Усі пацієнти, включені до 

дослідження Т-РН попередньо повинні були відповісти на запитання, відображене 

на титульному листку О: «Як змінилося твоє самопочуття протягом останнього 

місяця?» з варіантами відповідей: «не змінилося», «покращилося», «погіршилося». 

Критерії включення у дослідження у третій точці обстеження були наступні:  
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-     Пацієнти, які відповіли «не змінилося» на вищенаведене запитання.  

-  Відсутність динамічних змін клінічних характеристик захворювання в 

період між другою та третьою точками обстеження. В якості індикаторів зміни 

клінічних характеристик обрано наявність СК протягом 4 тижнів напередодні 

третьої точки обстеження. Для ідентифікації суб’єктивної тяжкості СК оцінювалась 

відповідь респондентів на наступне запитання: «Наскільки сильно тебе турбували 

крововиливи у суглоби за останні 4 тижні?». Пацієнти повинні були оцінити за 

варіантами відповіді для респондентів Iд: «не турбували», «трохи», «дуже сильно», 

для ІІд / ІІІд: «не турбували», «трохи», «помірно» «сильно», для Iб/IIб,IIIб: «не 

турбували», «трохи», «помірно», «сильно», «дуже». За відповіддю на це запитання 

критерієм включення у дослідження було однакова/схожа за результатами КД 

відповідь при обстеженні в другій та третій точках.  

- Відсутність психосоціальних факторів, які б могли вплинути на 

об’єктивність відповідей. До таких факторів віднесено: розлучення батьків пацієнта, 

переїзд, смерть близьких родичів, зміна освітнього закладу та інші, які потенційно 

могли б бути виявлені при індивідуальному інтерв’юванні. 

IV. Оцінка Ч проведена за результатами другої та четвертої точок обстеження 

пацієнтів, які мали клінічні зміни у перебігу захворювання між обстеженнями. 

Основною гіпотетичною конструкцією для дослідження Ч була наступна: зміна 

клінічних характеристик захворювання, здатних достовірно впливати на показники 

ЯЖ та загального суб’єктивного відчуття респондентом зміни власного самопочуття 

за період між обстеженнями відображаються у достовірно значущій зміні показників 

ЯЖ в динаміці цих змін [105, 126, 146, 177, 175, 331]. Відтак, індикаторами для 

визначення Ч були два основні критерії: суб’єктивна складова у вигляді думки 

пацієнта про динаміку власного здоров’я, міри впливу на нього клінічних 

характеристик захворювання, та об’єктивна складова у вигляді їх змінності у 

динаміці захворювання. Відповідно до цього, усі діти другої точки обстеження 

повинні були відповісти на запитання «Як змінилося твоє самопочуття протягом 

останнього місяця?» з варіантами відповідей: «не змінилося», «покращилося», 

«погіршилося». Відповідно, критеріями включення були наступні: пацієнти, які 
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відповіли «покращилося» або «погіршилося» на вищенаведене запитання; зміна 

клінічних характеристик захворювання пацієнтів, обстежених в другій точці 

обстеження (в якості індикатора обрано кількість СК). За даними критеріями  

пацієнтів поділено на дві групи: до І групи («погіршення») включено пацієнтів, які 

не мали СК в другій точці обстеження, та мали ≥ 1 СК протягом одного місяця 

напередодні четвертої точки обстеження, а також дали відповіді «погіршилося» на 

вищенаведене запитання. До ІІ групи («покращення») включено  пацієнтів, які мали 

СК у другій точці обстеження, та не мали СК протягом одного місяця напередодні 

четвертої точки обстеження, і які дали відповіді «покращилося» на вищенаведене 

запитання. 

Важливим моментом у дослідженні Ч є розуміння того, що наявність лишень 

достовірно значущої різниці між даними первинного та повторного анкетування не 

може бути єдиною мірою її оцінки, оскільки в такому випадку залишається 

невідомою «розмір» цієї різниці. Так, на думку  B. Middel та E. van Sonderen, 

основна дилема при дослідженнях міри впливу певних чинників на досліджувані 

показники у часі є те, що при великих обсягах вибірки тривіальна різниця між 

досліджуваними групами може ставати статистично значущою [246]. Саме тому 

сучасна психометрія розглядає недостатнім дослідження Ч (або «ефекту втручання»  

у клінометрії) лишень на підставі визначення статистично значущих відмінностей 

між експериментальною та контрольною групами дослідження методом парних 

порівнянь. Сучасні дослідники рекомендують включати в подібні дослідження 

інформацію щодо «ефект розміру» (ЕР) (в англомовній літературі «effect size») 

чутливості опитувальника, оскільки, на їх думку, це дасть змогу розрізнити 

статистичну та практичну значимість отриманих результатів [97]. Серед 

найпоширеніших у біомедичних дослідженнях є використання  ЕР r Кохена (в 

англомовній літературі «Cohen's d effect size»), значення якого  вважається 

задовільним для характеристики інструмента чутливим при значенні  ≥ 0,2 [112, 167, 

220, 246, 343, 345]. Саме тому метод ЕР r Кохена було також включено до протоколу 

виконання валідації при дослідженні надійності та чутливості. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВАЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРСІЇ  

ОПИТУВАЛЬНИКА HAEMO-QOL 

 Валідація опитувальника Haemo-QoL відбувалась відповідно до розробленого 

з урахуванням існуючих стандартів та рекомендацій протоколу (розділ 2.4). 

3.1 Лінгвістична та соціокультурна адаптація опитувальника Haemo-QoL 

до національних умов. 

Першим етапом ЛСА став аналіз оригінальної англомовної версії О Haemo-

QoL. Методом системного та компаративного аналізу основних структурно-

функціональних елементів оригінальної англомовної версії встановлено, що повна 

версія для батьків та повна версія для дітей є змістовно еквівалентними, та різняться 

лишень за тим, хто оцінює стан здоров`я дитини: у версії для дітей дитина 

самостійно відповідає на запитання («self-report»), у версії для батьків один з батьків 

письмово висловлює думку про стан здоров`я дитини («proxy-report»). Три версії О 

для дітей розроблено з урахуванням вікових груп респондентів: версія І - для дітей 

віком 4-7 років (надалі Ід), версія ІІ - 8-12років (ІІд), ІІІ - 13-16 років (ІІІд). 

Аналогічні три версії для батьків дітей відповідних вікових груп (Іб, ІІб, ІІІб). 

Для експлікації концептів з метою визначення його змісту та відображення 

результату семантичною мовою було використано метод концептуального аналізу 

(табл. 3.1) [73].  

Таблиця 3.1 

Концептуальний аналіз шкал опитувальника Haemo-QoL 

Шкала  Концепт 

Фізичне 

здоров’я 

Запитання пов’язані з фізичними обмеженнями: біль, 

порушення рухомості суглобів, обмеження мобільності 

Самопочуття 
Емоційні занепокоєння, пов’язані з гемофілією: страх 

кровотечі, настрій, сум, хвилювання 
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Продовження таблиці 3.1 

Шкала Концепт 

Самооцінка 
Запитання, які відносяться до сприйняття дитиною себе в 

контексті свого захворювання 

Сім’я 

Запитання стосуються взаємовідносин у сім’ї в контексті 

гемофілії: піклування батьків, проблеми, заборони, 

особливе ставлення 

Друзі 
Запитання, пов’язані з відносинами з друзями та їх 

ставлення до захворювання дитини 

Підтримка 

оточуючих 

Запитання про відчуття дитиною підтримки від інших 

людей: увага, розуміння, спілкування про захворювання 

Інші люди 

Запитання стосуються рівня негативного ставлення інших 

людей до захворювання дитини:  докучання, особлива 

поведінка, негативні коментарі 

Спорт та школа 
Дана шкала оцінює ступінь активності дитини у спорті та 

участь у шкільному житті 

Життя з 

гемофілією 

Запитання стосуються емоційних та фізичних елементів 

функціонування з захворюванням: контролювання 

симптомів захворювання, знання про гемофілію, виявлення 

кровотечі, загальне відношення до захворювання 

Лікування 

Шкала характеризує відношення дитини до лікування: 

ін’єкції, відвідування лікарні, ставлення до медичного 

персоналу 

Майбутнє 
Запитання про ставлення до свого майбутнього в контексті 

гемофілії: очікування, переживання, сімейні відносини 

Відносини Вплив захворювання на відносини з протилежною статтю  

Виявлено, що назви шкал цілком задовільняють семантичне розуміння їх 

змісту. Таким чином, загальні бали відповідної шкали відображають відповідні до їх 
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назви сегменти ПФ. Така структура забезпечила відсутність необхідності 

проведення факторного аналізу. В подальшому, у даному дослідженні, 

характеризуючи ЯЖ за відповідною шкалою ми застосовували термін «сегмент 

ПФ», який відповідає концепту відповідної шкали.  

Наступним етапом ЛСА став прямий переклад О та керівництва з його 

застосування українською мовою з застосуванням методів симетричного та 

асиметричного перекладів. Якщо переклад керівництва не створював жодних 

проблем, то переклад самого тексту О вимагав дотримання встановлених норм та 

правил з низкою методологічних стандартів. Переклад виконували 2 перекладачі. На 

цьому етапі до перекладачів виставлені наступні вимоги: для обох перекладачів 

рідна мова – українська, володіння англійською мовою на рівні, достатньому для 

літературного та змістовного розуміння оригінального тексту. Одночасно, перший 

перекладач був обізнаним з метою дослідження та мав досвід роботи з пацієнтами з 

гемофілією, що забезпечило більший акцент на симетричний переклад оригіналу.  

Другий перекладач не був знайомим з метою дослідження та не володів 

відповідними медичними та клінічними навичками та знаннями, тобто, був так 

званим «наївним» перекладачем (в англомовній літературі «naіve translator») та, 

відповідно, менш схильним, у порівнянні  з першим перекладачем, виявляти 

змістовні особливості перекладу, та робив акцент на асиметричний переклад, 

орієнтований на збереження еквівалентності мові оригіналу з орієнтацією на 

максимальну точність літературного змісту та дослівності такого перекладу. 

Перекладачі виконали по одному перекладу кожного запитання, твердження чи 

пункту О з вказуванням одного чи декількох можливих варіантів перекладу. В 

результаті прямого перекладу було отримано два прямих переклади (Т1 та Т2 

відповідно) українською мовою. Також, оцінювалась складність перекладу за 

шкалою Thurstone. Перший перекладач оцінив складність перекладу для трьох 

версій на рівні 5,5 ± 1,6 балів (Ме=5 балам);  другий перекладач на 4,4 ± 1,6 балів 

(Ме=4 балам). Загалом перекладачі зазначили, що текст перекладу не складний, 

однак певні терміни викликали протиріччя змістовного розуміння.  
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Наступним етапом ЛСА став синтез попередньої української версії О (Т12) на 

основі двох прямих перекладів (Т1, Т2) шляхом їх співставлення за участі двох 

перекладачів, які виконували прямий переклад на попередньому етапі, та психолога. 

На цьому етапі основна увага приділялась концептуальній та функціональній 

відповідності прямого перекладу до оригіналу, а не лишень його літературності та 

дослівності. Розглядався переклад кожного пункту, вирішувалися спірні і складні 

для перекладу запитання; окремо розглядалися усі варіанти можливих перекладів 

запитань. Результатом цього етапу стало створення єдиної попередньої української 

версії О (Т12). Якість Т12 оцінювали  2  лікарі-експерти  з різних регіонів України, 

які мали досвід роботи з дітьми, хворими на гемофілію, та оцінювали його за такими 

критеріями: зрозумілість для дітей різних вікових груп, використання 

загальновживаної мови, концептуальна схожість з оригіналом. Обидва експерти 

визнали переклад якісним, зрозумілим, легким у сприйнятті та концептуально 

схожим з оригіналом. 

Зворотній переклад Т12 версії мовою оригіналу виконували незалежно один 

від одного два перекладачі-білінгвісти, користуючись методом симетричного 

перекладу. До перекладачів на цьому етапі ставилися наступні вимоги: вони не 

повинні бути проінформовані про мету дослідження та незнайомі раніше з даним 

опитувальником; рідною мовою (перший перекладач) повинна бути англійська або 

знання англійської на рівні знання рідної мови з умовою тривалого проживання в 

англомовному середовищі (другий перекладач); вільне володіння українською 

мовою. Результатом цього етапу було створення зворотного перекладу версії Т12 – 

версії ВТ1 та ВТ2.    

Методом експертної оцінки проведено аналіз помилок та узгодження усіх 

версій (Т1, Т2, Т12, ВТ1, ВТ2). Оцінка проводилась експертним комітетом методом 

живого обговорення у складі: перекладачі, які були задіяні на попередніх етапах, 2-х 

лікарів експертів, які мали досвід менеджменту дітей з гемофілією, професійного 

перекладача англійської мови, філолога української мови та психолога. При 

співставленні ВТ1 та ВТ2 з оригінальною версією не виявлено значних змістовних 

розбіжностей, які могли б викривити зміст запитань оригінальної версії. Експерти 
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визначили зворотні переклади концептуально та семантично еквівалентними до 

англомовної версії оригіналу. Формування україномовної тест-версії відбувалося 

шляхом співставлення усіх версій О методом живого обговорення експертним 

комітетом. Основна увага у формуванні тест-версії приділялася досягненню 

максимально простих та зрозумілих формулювань запитань та варіантів відповідей 

на них з урахуванням вікових особливостей цільової групи респондентів, при 

збереженні концептуальної еквівалентності оригіналу. Розбіжності у структурі мови 

оригіналу та цільової мови, культурні особливості та відмінності у структурі 

надання медичної допомоги дітям з гемофілією в Україні та країнах, для яких 

розроблена оригінальна версія О, призвели до здійснення певних лексико-

граматичних трансформацій у процесі експертизи, а саме: заміна лексичних та 

граматичних одиниць, їх додавань та опущень, перестановки мовних елементів. Так, 

у шкалі «Лікування» твердження «…I disliked visiting the haemophilia centre» в 

процесі прямого перекладу перекладено як: «мені не подобалося відвідувати центр 

гемофілії». Однак, якщо термін «haemophilia centre» є широковживаним та 

зрозумілим у більшості європейських країн через те, що медична допомога дітям з 

гемофілією надається у спеціалізованих центрах лікування гемофілії (тільки у 

Великобританії нараховується близько 70 таких центрів [150]) відповідно до 

загальноприйнятих Європейських принципів організації медико-соціальної 

допомоги дітям, хворим на гемофілію, то в Україні формально таких центрів немає і 

допомога надається у різних ЛПЗ [18, 322]. Відтак, вираз «центр гемофілії» міг бути 

незрозумілим для частини респондентів, особливо дітей молодшого віку. Саме тому, 

для змістовної зрозумілості, дане твердження змінено на «…мені не подобається 

відвідувати лікарню, де лікують гемофілію» у даній шкалі для усіх тверджень, де 

застосовується даний термін. У цій же шкалі в оригінальній версії у декількох 

твердженнях, наприклад «I felt interrupted in my activities by the injections», для усіх 

вікових груп використано термін «ін`єкції». З огляду на можливість нерозуміння 

цього терміну дітьми, його замінено на менш літературний та точний, але більш 

вживаний термін «уколи» для дітей усіх вікових груп. В той же час, у версії 

опитувальника для батьків залишено термін «ін’єкції». Подібні лексичні 



86 

 

трансформації здійснені і в інших розділах опитувальника за узгодженим рішенням 

експертів. При подальшому співставленні зворотних перекладів та оригінальної 

версії методом компаративного аналізу не було виявлено значних розбіжностей, які 

могли б спотворити зміст запитань оригінальної версії. Подальший аналіз  показав, 

що попередня версія (Т12) з урахуванням зауважень та змін експертів є 

концептуально, ідіоматично та семантично еквівалентною версії оригіналу. Таким 

чином, була сформована україномовна тест-версія опитувальника. Робота 

проводилась у тісній співпраці з представником розробника опитувальника Haemo-

QoL, координатором Sylvia von Mackensen. 

Тест-версія О Haemo-QoL для кожної вікової групи пройшла перевірку на 

зрозумілість та етичну прийнятність для респондентів методом соціологічного 

анкетування з індивідуальним інтерв’юванням та анкетуванням, в якому взяли 

участь 29 дітей з діагнозом ГА та 29 їх батьків. Дане дослідження відповідало 

першій точці обстеження. Для забезпечення охоплення різних регіонів України  

були обстежені респонденти у Львівській області (18 респондентів) та Чернігівській 

області (11 респондентів). Такий географічний підхід дав змогу оцінити зрозумілість 

тексту тест-версії О для пацієнтів, які проживають у гіпотетично відмінному 

лінгвістичному середовищі. Респонденти були розділені на три вікові групи 

відповідно до поділу в опитувальнику: Ід/б – діти/батьки дітей 4-7р. (сер.вік дітей = 

5±1,2роки), ІІд/б – 8-12р. (сер.вік 9,5±1,5р.), ІІІд/б – 13-16р. (сер.вік 14,6±1,2р.). Усі 

учасники дослідження вільно володіли українською мовою. На етапі інтерв’ювання 

кожен з респондентів повинен був зазначити (письмово чи усно) незрозумілі, 

складні чи не зовсім етичні запитання, а також висловити варіанти зрозуміліших для 

себе формулювань відповідних слів/запитань/тверджень. Аналіз результатів 

інтерв’ювання засвідчив, що тест-версія не містить на думку респондентів 

неетичних термінів, запитань чи тверджень. В цілому, більшість запитань, варіантів 

відповідей та тверджень були зрозумілими для респондентів та не викликали 

особливих труднощів у сприйнятті при читанні. Тим не менше, окремі запитання та 

твердження виявилися частково незрозумілими, складними у сприйнятті та 

вимагали додаткових уточнень чи роз’яснень, що призвело до додаткових 
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обговорень експертним комітетом та внесення відповідних виправлень та корекцій. 

Вагомим фактором, який обумовив такі складнощі розуміння, було те, що даний 

опитувальник був створений у закордонному середовищі з іншими культурними 

особливостями, менталітетом та організацією медичної допомоги. Також виявились 

складнощі у сприйнятті тексту внутрішньодержавні, що, ймовірно, обумовлені 

деякими культурними та лінгвістичними відмінностями у різних регіонах України. 

За результатами інтерв’ювання був зібраний експертний комітет у складі керівника 

дослідження, 2 фахівців в менеджменті пацієнтів з гемофілією, філолог української 

мови та психолог. Одночасно з аналізом письмових зауважень в О, у процесі 

експертизи враховані дані КД, проведеного під час індивідуального інтерв’ювання. 

Таким чином,  незначним корекціям були піддані декілька запитань/тверджень. 

Зокрема, термін шкали «View of yourself?» був перекладений для дітей Ід та ІІд груп, 

як «Думка про себе», тоді коли для ІІІд та ІІІб - як «Самооцінка». Однак,  у 37,5% 

відсотків респондентів віком 13-16 років виникли труднощі з розумінням терміну 

«Самооцінка», який був замінений на зрозуміліший для них термін «Думка про 

себе». У даній роботі для характеристики результатів ОЯЖ залишено термін 

«Самооцінка». Назва шкали «What about relationships?» для вікової групи ІІІ 

первинно перекладена у тест-версії як «А як щодо відносин?» викликала 

неоднозначне розуміння та потребувала уточнення, що мова в цьому пункті йде 

саме про відносини з дівчатами, у 25% (4 респонденти).  Саме тому, дане 

формулювання було змінено на «А як щодо відносин з дівчатами?». Також  у версії 

для батьків у 13,8%  (4 респондентів) виникли труднощі з розумінням терміну 

«Ін’єкції», який використаний у запитаннях двох розділів опитувальника. Цей 

термін був замінений на зрозуміліший для них термін «Уколи».  

Через наявність внутрішньодержавних лінгвістичних особливостей 

української мови частина респондентів були не впевнені у вірності розуміння таких 

тверджень, як «Я відчував себе зайвим, коли інші діти робили щось разом» (8 

респондентів (13,8%), «Я відчував себе ніяково через мою гемофілію» (5 

респондентів (8,6%). Це зумовило необхідність додаткового тлумачення змісту у 

вигляді додавання до тексту синонімічних термінів відповідно до зауважень 
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респондентів. А саме, дані твердження сформульовано: «Я відчував себе зайвим 

(непотрібним), коли інші діти робили щось разом», та «Я відчував себе незручно 

(ніяково) через мою гемофілію». Такі формулювання виявилися цілком зрозумілими 

для усіх респондентів та не потребували додаткових тлумачень. 

Також, труднощі з відповіддю виникли на наступне твердження у шкалі 

«Спорт та школа» у версіях для вікової групи ІІ та ІІІ: «…мені доводилось 

утримуватись від таких видів спорту, як катання на роликах або футбол» (в 

оригінальній версії це твердження звучало: «… I had to refrain from sports like 

rollerblading or soccer»). Зокрема, 16,7% (6 респондентів) дали уточнюючі запитання, 

які за змістом звучали як: «Чи може відноситися до цього ж запитання катання на 

ковзанах?». Також, для 5,6% (2 респондентів) незрозумілим виявився термін 

«утримуватися». Ми у свою чергу розуміємо, що вказати усі види спорту, які за 

змістом запитання можуть відображати ступінь ризику травматизації у пацієнтів з 

гемофілією, та відображатимуть абсолютну більшість спортивної активності 

потенційного респондента, в даному запитанні не є можливим через обмеження 

обсягу тверджень. В той же час, додавання до тексту оригіналу схожих за ризиками 

травматизації видів спорту дасть можливість більш точно відобразити зміст 

запитання та, одночасно, не змінить семантичної  еквівалентності оригінального 

тексту. Саме тому, експертним комітетом формулювання даного твердження 

змінено в тест-версії на: «…через гемофілію я не міг грати у футбол чи кататися на 

роликах, ковзанах» у версіях опитувальника для дітей ІІ та ІІІ груп. Аналогічні 

корекції даного твердження зроблені і у відповідних формах для батьків за 

змістовною специфічністю. Таке формулювання було зрозумілим для усіх 

респондентів. Слід зазначити, що в даному розділі роботи відсоткові та абсолютні 

значення вказані відповідно до вибірки респондентів, в анкетах яких було те чи інше 

запитання/твердження, а не до загальної кількості респондентів.  

Після виправлень незрозумілих тверджень та проведення повторного аналізу 

пунктів О тест-версія прийнята за лінгвістично та культурно адаптовану (ЛСА) до 

національних умов та сформовано пілотну версію О. Також збережено первинний 

обсяг оригінальної версії, а саме: версія Ід – 6 сторінок, ІІд – 8 сторінок, ІІІд – 10 
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сторінок, Іб – 7 сторінок, ІІб – 9 сторінок, ІІІб – 11 сторінок.  Однак на даному етапі, 

використовувати ЛСА версію для проведення клінічного дослідження не було 

легітимним, оскільки якість проведеної ЛСА повинна підтверджуватися перевіркою 

ПХ, що було виконано на наступному етапі дослідженні. Важливо зауважити, що в 

абсолютній більшості рекомендацій щодо процесу проведення ЛСА та валідації О 

до умов нового ЕЛС немає вимоги аналізу ПХ в окремому дослідженні. Цілком 

достатнім вважається їх визначення за результатами анкетування тест-версії. Однак, 

ми вважаємо,  що більш точнішим визначення ПХ є за умови повного змістовного 

розуміння респондентами запитань та тверджень. Такі висновки ми зробили, не 

опираючись на попередні порівняльні дослідження інших авторів, оскільки вони не 

проведені в світовій практиці. Одночасно, проведення повторно анкетування з 

подальшим визначенням ПХ опитувальника цілком відповідає існуючим 

рекомендаціям [126, 146, 175]. 

Також на етапі експертної оцінки тест-версії було визначено позитивно та 

негативно сформульовані твердження/запитання. Такий поділ тверджень є в 

оригінальній версії, та, одночасно, є необхідним для збереження наступного 

принципу: високі бали характеризують низьку ЯЖ, а низькі бали - високу. 

Водночас, однакова відповідь на різні запитання повинна давати однаковий 

результат, виражений в балах, для можливості їх подальшого підсумування та 

аналізу. Такий принцип оцінки показників ЯЖ є основоположним для даного О, як і 

для багатьох інших. Слід зазначити, що перелік позитивно сформульованих 

запитань в оригінальній версії та у новоствореній українській в більшості пунктів не 

співпадали. Це пов’язано, перш за все, з різним формулюванням окремих запитань в 

процесі перекладу, виходячи з культурних та лінгвістичних особливостей цільової 

популяції. Експерти визначили  позитивно сформульовані твердження/запитання, як 

такі, в яких відповідь «завжди» (для версій) Іб, ІІд/б, ІІІд/б та відповідь «дуже часто» 

(для версії Ід) відображають максимально високу ЯЖ для конкретного запитання, 

тоді коли відповідь «ніколи» свідчить про максимально низьку ЯЖ для конкретного 

запитання. Принцип визначення негативно сформульованих запитань був 

протилежним. Так, відповідь «завжди» на твердження №1 «…я був задоволений 
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лікарнею, де лікують гемофілію» у розділі «Лікування» скоріше говорить про 

високу ЯЖ, у порівнянні з відповіддю «ніколи» на це ж запитання.  Одночасно, в 

цьому ж розділі відповідь «завжди» на твердження №4 «… мені не подобається 

відвідувати лікарню, де лікують гемофілію», №5 «…мене дратували уколи» скоріше 

говорить про низьку ЯЖ, у порівнянні з відповіддю «ніколи» на це ж запитання. 

Таким чином, експертами визначено перелік позитивно та негативно 

сформульованих запитань. Позитивно сформульовані запитання в опитувальнику 

позначені «R» (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Позитивно сформульовані запитання української версії  

опитувальника Haemo-QoL 

Шкала 

Версія І д/б Версія ІІ д/б Версія ІІІ д/б 

К-ть 

запитань 

шкали 

№ 

запитання 

«R» 

К-ть 

запитань 

шкали  

№ 

запитання 

«R» 

К-ть 

запитань 

шкали  

№ 

запитання 

«R» 

1 2 3 4 5 6 

Фізичне 

здоров’я 

4 - 7 - 7 - 

Самопочуття 3 - 7 - 8 - 

Самооцінка 2 - 9 3,4,9 10 3,4,6,10 

Сім’я 4 - 5 - 8 - 

Друзі 1 - 4 1,2,3,4 4 1,2,3,4 

Підтримка 

оточуючих 

- - 4 2,3,4 4 2,3,4 

Інші люди 2 - 6 - 6 - 
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Продовження таблиці 3.2 

Шкала 1 2 3 4 5 6 

Спорт та 

школа 
3 2,3 8 4,5,6 9 4,6,7 

Життя з 

гемофілією 
- - 7 1,3,4,5,6,7 7 1,3,4,5,6,7 

Лікування 2 - 7 1,2,3 8 1,2,3 

Майбутнє - - - - 4 2,4 

Відносини - - - - 2 - 

Разом 21  64  77  

Примітки: R – позитивно сформульовані запитання, які потребують 

перекодування. 

Таким чином встановлено, що українська версія опитувальника Haemo-QoL є 

ідіоматично, семантично, концептуально та експериментально еквівалентною до 

версії оригіналу, а відтак її слід вважати лінгвістично та соціокультурно 

адаптованою до умов ЕЛС України [44]. 

 

3.2. Результати пілотного дослідження психометричних характеристик 

української версії опитувальника Haemo-QoL. 

Згідно міжнародних рекомендацій, аналіз ПХ інструментів для ОЯЖ є 

необхідним та безальтернативним етапом як створення нового інструменту, так і 

адаптації вже існуючого до умов нового ЕЛС [105, 126, 146, 175, 177, 251]. За 

результатами пілотного дослідження ЛСА опитувальника Haemo-QoL у другій, 

третій та четвертій точках обстеження ми дослідили наступні ПХ: валідність, 

надійність та чутливість. 
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3.2.1. Валідність української версії опитувальника Haemo-QoL. 

Оцінка валідності проведена за результатами другої точки обстеження. У 

даному дослідженні ми дослідили ЗоВ, ЗмВ та КВ.  

Для уникнення плутанини термінів, важливо зауважити, що терміни 

«валідність» та «валідація», як і їх семантичні похідні в літературі вживаються у 

двох різних змістовно-специфічних значеннях. Терміни «валідація» або 

«валідований опитувальник» чи «валідована версія» застосовуються в контексті 

загальної характеристики О, що виражає та характеризує його придатність до 

застосування, тобто його легітимність. У такому значенні, О вважається апріорно 

адаптованим з задовільними ПХ. Термін «валідність» застосовується в контексті 

однієї з ПХ конкретного інструмента, яка відображає здатність даного інструмента 

достовірно вимірювати ту основну функцію, яку він повинен вимірювати, однак без 

підтвердження здатності достовірного відображення даної цільової функції в 

динаміці при змінності чи незмінності клінічних характеристик захворювання. У 

даному розділі описана процедура дослідження валідності, як однієї з характеристик 

психометричного аналізу.   

Зовнішня валідність української версії опитувальника Haemo-QoL. При 

аналізі заповнених бланків О нами не зареєстровано жодного зауваження зі сторони 

респондентів щодо змісту, не виявлено позначень та зауважень щодо повноти 

охоплення кола проблем, які турбують пацієнтів з даним захворюванням, не 

позначено в бланках відповідей та не висловлено в усній формі додаткові думки 

щодо проблем, пов’язаних з ЯЖ при гемофілії, про які б не йшлося в даному О. 

Таким чином, дана версія О змістовно цілком відображає коло проблем зі здоров’ям, 

які турбують пацієнтів з гемофілією та їх батьків. При аналізі 53 бланків-відповідей 

на запитання, яке характеризує думку пацієнтів про даний О, виявлено, що пацієнти 

оцінюють опитувальник на 83 (±24,5) бали, що загалом характеризує їх позитивне 

ставлення. Середній час, необхідний для заповнення О, становив 10,94 ± 4,2 хвилин, 

при чому найбільше часу знадобилося дітям 8-12р. (12,2 ± 4,4 хв.) та найменше 

дітям 4-7р. (9,6 ± 2,8 хв.), що обумовлено, перш за все, різним змістовним 

навантаженням та складністю запитань. Таким чином, отримані результати 
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дослідження дозволяють нам стверджувати, що українська версія опитувальника 

Haemo-QoL володіє достатньою ЗоВ для характеристики її валідованою за 

відповідним критерієм валідності [236]. 

Змістовна валідність української версії опитувальника Haemo-QoL.  

Методом аналізу  пропущених запитань (ПЗ) (запитань без відповіді) виявлено, що 

найбільша кількість ПЗ (14 або 22% від загальної кількості запитань усіх версій) 

виявлено при заповненні відповідей шкали «Лікування». Одночасно, аналіз ПЗ в 

даній шкалі респондентами, у залежності від форми захворювання, засвідчив, що 

більшість запитань (63,83%) пропущена  респондентами з лГА. Кількість ПЗ у 

пацієнтів з сГА становила 33,33% від загальної кількості та респондентами з тГА 

лишень 2,84% у шкалі «Лікування». Такі дані обумовлені, перш за все, фактором 

відсутності лікування в абсолютної більшості пацієнтів з лГА, що обумовило 

відсутність відповідей на відповідні запитання.  ПЗ за іншими шкалами склали ≤ 5% 

від загальної кількості запитань відповідних шкал (табл. 3.3). 

 Таблиця 3.3 

Повнота заповнення відповідей відповідних шкал української версії 

опитувальника Haemo-QoL 

Шкала  опитувальника 
Загальна  

к-ть запитань 

К-ть запитань без 

відповідей 
Разом 

лГА сГА тГА Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Фізичне здоров’я 658 0 0 0 0 0 

Самопочуття 660 0 2 0 2 0,3 

Самооцінка 788 0 0 0 0 0 

Сім’я 592 0 1 0 1 0,2 

Діти 340 3 11 0 14 4 

Підтримка оточуючих 312 0 14 0 14 5 

Інші люди 464 0 1 1 2 0,2 

Спорт та школа 738 0 1 0 1 0,1 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Життя з гемофілією 546 9 10 0 19 4 

Лікування 632 90 47 4 141 22 

Майбутнє 120 1 0 0 1 0,8 

Відносини 60 0 0 0 0 0 

Разом 5910 103 87 5 195 3,3 

Примітки: лГА – легка форма гемофілії А; сГА – середньотяжка форма 

гемофілії А; тГА – тяжка форма гемофілії А. 

Нами не зареєстровано в письмовій та усній формі незрозумілих чи не 

етичних з точки зору респондентів слів/запитань/тверджень. При проведенні 

індивідуального КД виявлено, що абсолютна більшість термінів та тверджень були 

цілком зрозумілими. Одночасно, у пацієнтів, які обстежені у формі індивідуального 

інтерв’ювання, встановлено причини відсутності відповідей на окремі запитання, які 

носили характер індивідуального сприйняття та не були пов’язані зі змістовним 

розумінням відповідних запитань та тверджень, а відтак не піддавалися подальшій 

трансформації у тексті пілотної версії О. 

Методом експертної оцінки встановлено, що дана версія О змістовно в повній 

мірі охоплює запитання, які стосуються клінічної та психосоціальної складової 

гемофілії у дітей. Застосовані медичні терміни є правильними та потенційно 

зрозумілими для респондентів відповідних вікових груп. Експертне заключення 

оформлене відповідною формою. Детальний огляд літератури з питань 

загальноприйнятих підходів щодо дослідження ЯЖ пацієнтів з ГА засвідчив, що 

змістовне навантаження опитувальника цілком відображає клінічні особливості 

захворювання у дітей, проблеми психосоціальної адаптації у контексті 

захворювання та інші детермінанти психосоціального розвитку.  

Таким чином, нами встановлено, що УВО Haemo-QoL володіє достатньою 

ЗмВ для характеристики її валідованою за відповідним критерієм валідності [71, 

236].  
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Конструктивна валідність української версії опитувальника Haemo-QoL. 

Згідно сучасних підходів, КВ визначалась методом постановки гіпотез та їх 

статистичного підтвердження [3, 273]. Узагальнені дані показників ЯЖ у дітей з 

різними формами ГА та їх батьків представлені у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Показники ЯЖ дітей  з гемофілією А 

та їх батьків усіх вікових груп за результатами пілотного дослідження 

Ш 

к 

а 

л 

а 

Г

р

у

п

а 

N 

Форма тяжкості гемофілії А 

Н 

TSS 

лГА 

(n=16) 

TSS 

сГА 

(n=36) 

TSS 

тГА 

(n=54) 

1 2 3 4 5 6 7 

ФЗ 
Д 53 0,00 (0,00;3,57) 30,36(10,71;53,57) 53,57(39,29;71,43) 23,39* 

Б 53 0,00(0,00;5,35) 30,36(12,50;50,00) 60,71(43,75;75,00) 27,87* 

СП 
Д 53 3,35(0,00;4,91) 18,30(3,57;31,25) 33,33(17,86;0,00) 16,77** 

Б 53 3,57(0,00;6,70) 17,86(8,33;34,38) 40,63(21,43;53,13) 23,19* 

СО 
Д 53 2,35(0,00;6,95) 25,00(11,11;30,00) 25,00(13,89;45,00) 14,63** 

Б 53 9,16(6,53;12,50) 25,00(12,50;44,44) 35,00(25,00;47,22) 14,73** 

С 
Д 53 13,75(5,0;20,00) 20,94(6,25;50,00) 62,50(50,00;75,00) 26,75* 

Б 53 12,50(10,0;32,5) 38,75(18,75;43,75) 65,63(55,00;75,00) 33,34* 

Др 
Д 53 0,00(0,00;12,50) 20,84(7,29;34,38) 50,00(31,25;62,50) 20,36** 

Б 53 9,38(3,13;18,75) 25,00(12,50;25,00) 50,00(31,25;62,50) 29,36* 

ПО 
Д 39 6,25(0,00;12,50) 25,00(8,33;56,25) 37,50(37,50;56,25) 13,88** 

Б 39 0,00(0,00;6,25) 25,00(8,33;43,75) 50,00(31,25;56,25) 16,36** 

ІЛ 
Д 53 0,00(0,00;2,08) 14,59(0,00;25,00) 25,00(16,67;37,50) 19,76** 

Б 53 2,08(0,00;8,33) 12,50(4,17;25,00) 37,50(20,83;50,00) 25,80* 

СШ 
Д 53 8,68(2,96;14,59) 35,25(21,88;50,00) 50,00(43,75;69,44) 25,73* 

Б 53 6,25(5,56;11,46) 37,50(21,43;50,00) 58,33(47,22;69,44) 27,50* 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 

ЖГ 
Д 39 6,07(3,57;17,86) 17,86(14,29;28,57) 42,86(32,14;53,57) 17,06** 

Б 39 10,00(5,0;12,50) 21,43(18,75;25,00) 42,86(32,14;53,57) 27,40* 

Л 

Д 53 н/в 25,00(15,63;50,00) 50,00(25,00;57,14) 
р=0,173 

U=134 

Б 53 н/в 25,00(15,63;37,50) 50,00(32,14;57,14) 
U=82,5 

** 

М 
Д 15 7,29(6,25;8,33) 12,50(12,50;40,63) 34,41(31,32;50,00) 7,55*** 

Б 15 6,25(6,25;6,25) 18,75(9,38;31,25) 40,63(28,16;50,00) 8,05*** 

В 
Д 15 0,00(0,00;0,00) 12,50(0,00;25,00) 31,25(25,00;62,50) 9,06*** 

Б 15 0,00(0,00;0,00) 12,50(0,00;31,25) 50,00(37,50;75,00) 8,58*** 

зЯЖ 
Д 53 5,66(4,17;8,48) 24,22(18,75;32,07) 43,35(37,04;52,18) 30,63* 

Б 53 7,65(5,26;11,59) 25,68(17,24;32,55) 48,22(38,66;55,99) 36,40* 

Примітки: *p<0,00001; **p<0,001; ***p<0,05; U - U-критерій Мана-Уіттні; 

TSS – трансформований бал якості життя; N – загальна к-ть обстежених; n – к-

ть обстежених з відповідною формою гемофілії А; H – H-критерій Крускала-

Уолліса; н/в – TSS не визначалась, Д – діти, Б – батьки; лГА – легка форма гемофілії 

А; сГА – середньотяжка форма гемофілії А; тГА – тяжка форма гемофілії А; ФЗ – 

фізичне здоров’я; СП – самопочуття; СО – самооцінка; С – сім’я; Др – 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. 

Першим методом оцінки конструктивної валідності став метод «відомих 

груп» (принцип методу детально описаний у розділі 2.4). Встановлено, що зЯЖ 

дітей має виражену залежність від форми тяжкості захворювання з наступною 

спрямованістю: найгіршу ЯЖ виявлено у пацієнтів з тГА та найкращу у пацієнтів з 

лГА (р<0,00001, H=30,63). Аналогічні дані отримані і при аналізі зЯЖ у батьків 

(р=0,014, H=8,58). При аналізі показників TSS окремих шкал виявлено, що 
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найгіршою ЯЖ була у пацієнтів з тГА та найкращою при лГА, і така різниця була 

СД для усіх шкал, за винятком шкали «Лікування» у дітей, при значенні H від 7.55 у 

шкалі «Майбутнє» у дітей до 33,34 у шкалі «Сім`я» у батьків. У шкалі «Лікування» 

дані представлені лишень у пацієнтів з сГА та тГА, через відсутність достатньої для 

аналізу відповідей пацієнтів з лГА. Слід також зазначити, що попри відсутність 

достовірної різниці у показниках ЯЖ у дітей з сГА та тГА для шкали «Лікування» 

(р=0,173, U=134), медіана  показників TSS є більшою при тГА за сГА рівно вдвічі, а 

середні TSS у пацієнтів з тГА склали 43,37(±24,2), тоді коли для сГА  31,89(±24,1), і 

такі дані можна розцінити як наявна різниця між групами порівняння. Однак, для 

статистично достовірного обґрунтування таких висновків, ймовірно,  необхідним є 

проведення подібного порівняння у майбутньої з більшою вибіркою пацієнтів та з 

урахуванням методу/режиму лікування, які не враховані у даному дослідженні. З 

обережністю слід також ставитися до отриманих даних  різниці TSS у респондентів 

за шкалами «Майбутнє» та «Відносини» через малу кількість респондентів з лГА (2 

дітей та 2 батьків), навіть враховуючи достовірну різницю між TSS як у батьків, так 

і дітей (p<0,05). Разом з тим, у дітей з лГА та тГА найгірші показники ЯЖ виявлені 

у сегменті сімейних відносин, зі значенням TSS відповідної шкали=13,75(5,00; 

20,00) та TSS=62,50(50,00;75,00) відповідно; у дітей з сГА найгіршою ЯЖ виявилась 

у шкалі «Спорт та школа» (TSS=35,25(21,88; 50,00)). Подібні результати, в яких 

показано найбільш виражені порушення  ЯЖ у сфері сімейних відносин та 

соціальних сферах (спорті та школі, відносинах з друзями) отримані у ряді інших 

досліджень, проведених у Філіппінах, Ірані, США та низці європейських країн [136, 

149, 184, 326]. Оцінюючи різницю між зЯЖ у батьків та дітей без диференціювання 

на групи по тяжкості захворювання, нами було встановлено, що батьки оцінюють 

ЯЖ своїх дітей дещо гірше, ніж діти, зі значенням TSS=34,38(22,19; 47,70) у батьків 

та 32,55(21,71; 43,35) у дітей. Однак, ця різниця не була СД (р=0,498 при U = 

1845,5). Одночасно, дещо гірші показники зЯЖ у батьків, у порівнянні з дітьми, 

виявлені у респондентів з сГА та тГА окремо. Слід зазначити, що отримані нами 

дані є схожими з даними досліджень інших авторів, які продемонстрували 

переважно гірші показники зЯЖ у батьків [137, 140, 265].  
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Виходячи зі змістовного навантаження відповідних шкал О, отримані дані 

дозволяють нам стверджувати, що для більшості пацієнтів з ГА в Україні найгірша 

ЯЖ спостерігається у сегменті відносин у сім’ї, школі та спорті. ЯЖ має достовірну 

залежність від форми тяжкості захворювання: найгіршою ЯЖ є у пацієнтів з тГА, 

найкращою з лГА. Також встановлено, що батьки оцінюють ЯЖ дітей дещо гірше за 

самих дітей.  

При дослідженні КВ методом порівняння з «зовнішніми критеріями»  у 

якості таких критеріїв обрано СК та ВАШІБ. Структура обстежених відповідала 

другій точці обстеження. Виявлено, що між показником кількості СК та зЯЖ 

виявлено достовірний, сильний, позитивний зв’язок (р<0,00001 при R = 0,778). 

Тобто, встановлено, що при збільшенні кількості СК в анамнезі існує тенденція до 

погіршення ЯЖ. При даному порівнянні ми не диференціювали СК за клінічною 

тяжкістю та їх локалізацією, а також пацієнтів за формами тяжкості захворювання, 

оскільки основним завданням було підтвердження гіпотетичної конструкції відомих 

досліджень стосовно залежності ЯЖ від кількості СК та характеристики ступеня 

валідності О за цим критерієм. Також виявлено, що показники TSS шкал «Фізичне 

здоров’я» та «Спорт та школа» зростають при збільшенні кількості СК, і такий 

зв'язок був достовірний, сильний, позитивний  (р<0,00001 при R = 0,807 та 

р<0,00001 при R = 0,73 відповідно). Таким чином, встановлено, що шкали, які 

відповідають за оцінку фізичної активності та болю, є валідними з кількістю СК. 

Аналіз кореляційного зв’язку показників даних шкал з «зовнішніми критеріями»  

проведений з урахуванням їх змістовного навантаження (більшість запитань в цих 

шкалах стосуються суб’єктивної оцінки фізичної активності та ураження суглобів), 

а також результатів концептуального аналізу, проведеного на етапі ЛСА у першій 

точці обстеження. 

Між показниками оцінки інтенсивності суглобового болю, отриманими з 

використанням ВАШІБ та TSS «Фізичне здоров`я» у загальній групі обстежених без 

диференціювання за віком та формою захворювання виявлено достовірний, сильний, 

позитивний зв’язок (р<0,00001 при R = 0,912). Тобто, при зростанні показника 

ВАШІБ існує тенденція до зростання значення TSS, що характеризує погіршення 
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ЯЖ у компоненті фізичного здоров’я при посиленні інтенсивності суглобового 

болю. Порівняння показників ВАШІБ і TSS інших шкал не проводилося через їх 

різну змістовну структуру, що унеможливлює побудову відповідної гіпотетичної 

конструкції для характеристики конструктивної валідності. 

При дослідженні КВ методом аналізу кореляційних зв`язків в межах 

структури опитувальника використано як показники ЯЖ, так і дані відповідей на 

додаткові запитання. У даному випадку, гіпотетична конструкція побудована з 

припущенням, що TSS змістовно подібних шкал корелюють між собою сильніше, як 

з іншими шкалами. Структура обстежених відповідала другій точці обстеження. 

Встановлено зв'язок між зЯЖ дітей з сГА та тГА, та їх батьків. При даному 

порівнянні виявлено достовірний, сильний, позитивний зв’язок (р<0,00001 при R = 

0,93). Тобто, при погіршенні ЯЖ у дитини, хворої на гемофілію, також погіршується 

ЯЖ, оцінена її батьками. В даному випадку ми проводили парні порівняння у 

конкретного пацієнта та батьків (одного з батьків). Також нами проведено 

порівняння показників ЯЖ з додатковими запитаннями опитувальника, які 

формують окрему шкалу. Порівнюючи TSS «Загальне здоров’я» та зЯЖ у пацієнтів 

з сГА та тГА встановлено достовірний, прямий, помірний зв’язок (р<0,00001 при R 

= 0,53). Тобто, при наявності більшого значення показника загального здоров’я, що 

характеризує погіршення суб’єктивного відчуття власного здоров’я, погіршується і 

зЯЖ у конкретної дитини. Між значенням показника «Наскільки турбує тебе 

гемофілія» та зЯЖ у дітей із сГА та тГА зв’язку не виявлено (р=0,113 при R = 0,188), 

тоді коли у батьків між аналогічними показниками існує достовірний, прямий, 

помірний зв’язок (р=0,0002 при R = 0,527). З проаналізованих даних можна зробити 

висновок, що версії для батьків володіють достатньою валідністю за критерієм 

валідності з усіма проаналізованими додатковими показниками, тоді коли у версіях 

для дітей валідність виявлена лишень для шкали загального здоров’я. Слід 

наголосити, що ці порівняння проводилися на підставі побудованих гіпотетичних 

конструкцій, а відтак недостатня валідність окремим складових цієї конструкції не 

може характеризувати валідність опитувальника загалом, однак, дає можливість 

рекомендувати при обстеженні ЯЖ з обережністю ставитися до оцінки дитиною 
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того, наскільки сильно її турбує гемофілія, оскільки такі дані не мають достатньої 

кореляції з зЯЖ.  

При аналізі отриманих даних також встановлено зв'язок між TSS  для кожної 

шкали без диференціювання на групи за віком та формою захворювання. Також не 

було поділу на групи батьків та дітей, виходячи з виявленого зв’язку між даними 

версіями О (р<0,00001 при R = 0,93). Встановлено, що TSS шкали «Фізичне 

здоров’я» має найбільший коефіцієнт кореляції з TSS шкал «Спорт та школа» 

(0,822; p<0,01) «Самопочуття» (0,801; p<0,01) та «Відносини» (0,810; p<0,01), з яких, 

беручи до уваги змістовне навантаження відповідних шкал, показники «Спорт та 

школа» та «Самопочуття» є гіпотетично залежними від фізичного здоров’я. У той 

же час, у TSS «Фізичне здоров’я» є значно нижчі коефіцієнти кореляції зі шкалами, 

змістовне навантаження яких стосується соціальних аспектів функціонування, 

зокрема «Друзі» (0,593; p<0,01)  та «Підтримка оточуючих» (0,566; p<0,01). 

Одночасно, TSS шкали «Друзі» має найбільші значення коефіцієнту кореляції зі 

шкалами «Майбутнє» та «Відносини», і це можна обґрунтувати гіпотетичним 

припущенням, що відносини з протилежною статтю та дружні відносини безумовно 

мають суміжну соціально-психологічну основу, а відповідно і сприйняття. 

 Таким чином, отримані результати дослідження КВ опитувальника Haemo-

QoL методами «відомих груп», порівняння з «зовнішніми критеріями» та аналізу 

кореляційних зв’язків в межах структури опитувальника дозволяють нам 

стверджувати, що даний опитувальник володіє достатньою валідністю за критерієм 

конструктивної валідності [40]. ЯЖ у дітей з ГА має достовірну залежність від 

форми тяжкості захворювання: найгіршою вона є у пацієнтів з тяжкою формою та 

найкращою з легкою формою захворювання [237]. 

3.2.2  Надійність української версії опитувальника Haemo-QoL. 

Надійність О характеризує здатність його з відповідною достовірністю у 

кількісному вимірі точно відображати ЯЖ у динаміці захворювання при незмінності 

клінічних характеристик захворювання, які потенційного повинні впливати на ЯЖ 
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та внутрішню узгодженість між окремими пунктами відповідних шкал при 

одноразовому обстеженні. З огляду на це, нами досліджено ВН та Т-РН. 

Рівень ВН (в англомовній літературі «internal consistency» або  «homogeneity») 

УВО Haemo-QoL досліджено за результатами обстеження у другій точці обстеження 

методом обчислення коефіцієнта α, який оцінювався для шкал, у яких було ≥ 50% 

відповідей. ВН опитувальника Haemo-QoL оцінена та продемонстрована в ряді 

досліджень, проведених раніше (M. Bullinger та співавт., 2002; S. von Mackensen та 

співавт., 2004; A. Mercan та співавт., 2010;  A. A. Ferreira та співавт., 2013; A. M. D. 

Espaldon, 2014), частина з яких стала для нас еталонними при оцінці отриманих 

результатів [149, 158, 196, 269, 353]. Значення α було визначено для кожної з шести 

вікових версій О (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5  

Значення α-Кронбаха для відповідних шкал усіх версій Haemo-QoL 

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 8 9 

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) 

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) 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 через 

недостатню к-ть пунктів; «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. 

Як видно з представлених табличних даних, у загальній групі, яку сформували 

усі 106 учасників дослідження, α для більшості шкал оцінюється на рівні «добре» та 

«дуже добре» з найвищими показниками у шкалах «Фізичне здоров’я» та «Сім’я», 

що свідчить про найбільшу внутрішню узгодженість відповідей на запитання за 

цими шкалами.  Коливання показників було від 0,849  у шкалі «Майбутнє» до 0,943 
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у шкалі «Сім’я». У даному випадку, визначення проводилося без диференціювання 

учасників дослідження за відповідними віковими групами та формами 

захворювання. Такий підхід є виправданим і апробованим при подібних 

дослідженнях, оскільки методологія оцінки α передбачає поетапну оцінку в межах 

окремої шкали для кожного респондента [158, 196, 269].  

Оскільки, завданням було оцінити ВН кожної з версій О за критерієм 

внутрішньої узгодженості, нами проведено аналіз α для кожної з 6 груп 

досліджуваних, що відповідають віковим версіям О. З проаналізованих даних стало 

очевидним, що найменші показники α виявлені у групі Iд. Зокрема, значення α < 0,7 

виявлено для чотирьох шкал у даній віковій групі. Якщо внутрішню узгодженість у 

шкалах «Самопочуття» (α=0,609) та «Сім’я» (α=0,622) можна інтерпретувати як 

«сумнівна», то для шкал «Самооцінка» (α=0,536) та «Інші люди» (α=0,374) 

узгодженість між пунктами була «поганою» та «недостатньою» відповідно.  

Для інших вікових версій показники α були значно вищими. Зокрема: для Іб 

від 0,809 (шкала «Лікування») до 0,949 (шкала «Фізичне здоров’я»), для ІІд від 0,850 

(шкала «Друзі») до 0,925 (шкала «Фізичне здоров’я»), для ІІб від 0,836 (шкала 

«Життя з гемофілією») до 0,95 (шкала «Фізичне здоров’я»), для ІІІд від 0,810 (шкала 

«Інші люди») до 0,950 (шкала «Фізичне здоров’я» та «Сім’я») для ІІІб від 0,732 

(шкала «Життя з гемофілією») до 0,938 (шкала «Фізичне здоров’я» та «Сім’я»). 

Отримані показники для даних вікових груп можна інтерпретувати як внутрішню 

узгодженість на рівні «добре» та «дуже добре». 

Отримані результати дослідження ВН дозволили нам стверджувати, що 

внутрішня узгодженість між пунктами опитувальника для усіх вікових груп є 

достатньою для характеристики опитувальника надійним за критерієм внутрішньої 

надійності [325]. 

Дослідження Т-РН полягало у первинному (друга точка обстеження) та 

повторному (третя точка обстеження) обстеженні ЯЖ у 64 респондентів (32 дитини 

та 32 їх батьків) у динаміці захворювання з інтервалом між обстеженнями від 4 до 6 

тижнів. Усі повторно обстежені пацієнти не мали змін клінічних симптомів 

захворювання та не повідомили про психосоціальні фактори, які потенційно могли б 



104 

 

вплинути на об’єктивність ОЯЖ в період між обстеженнями. В якості індикаторів 

змін клінічної симптоматики обрано кількість СК за відповідний період, їх тяжкість, 

оцінена суб’єктивно пацієнтом. Психосоціальні фактори оцінювались як при 

індивідуальному інтерв’юванні, так і методом аналізу відповідей на додаткові 

запитання О. Одночасно, критерієм включення у дослідження Т-РН була 

суб’єктивна відсутність зміни загального стану пацієнтів. 

Результати ОЯЖ при первинному (надалі TSS Н1) та повторному (надалі TSS 

Н2) обстеженні, які відповідають другій та третій точкам обстеження, для усіх 

респондентів без поділу на вікові групи представлені у табл. 3.6.   

Таблиця 3.6  

Показники ЯЖ у другій (TSS Н1 Me) та третій (TSS Н2 Me) точках обстеження 

у дітей з гемофілією А та їх батьків 

Ш
к
ал

а 

N 

TSS  

Н1 

Mean 

(n=64) 

TSS Н1 Me 

(n=64) 

TSS 

Н2 

Mean 

(n=64) 

TSS Н2 Me 

(n=64) 
P₁ , ₂  W 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФЗ 64 36,67 38,39(12,50;56,25) 37,57 38,39(12,50;54,91) 0,18 218,5 

СП 64 23,37 19,79(6,70;39,29) 24,25 21,13(7,29;42,86) 0,10 68,5 

СО 64 24,07 25,00(9,72;31,25) 24,48 25,00(11,80;30,00) 0,80 206 

С 64 44,18 46,88(23,44;65,31) 45,72 50,00(25,00;63,75) 0,014 201 

Д 64 31,91 31,25(12,50;50,00) 31,61 31,25(16,67;50,00) 0,72 126 

ПО 42 27,93 25,00(12,50;43,75) 29,27 25,00(12,50;43,75) 0,063 32 

ІЛ 64 20,38 16,67(0,00;31,25) 22,27 20,83(4,17;29,17) 0,009 53 

СШ 64 40,78 39,76(23,44;58,33) 42,03 43,75(28,13;58,33) 0,16 164 

ЖГ 42 29,29 26,79(14,29;42,86) 30,41 26,79(14,29;42,86) 0,31 77,5 

Л 64 38,72 34,38(17,86;53,57) 37,98 34,38(18,75;53,57) 0,50 70 

М 18 24,77 18,75(12,50;31,32) 24,08 18,75(12,50;31,32) 0,53 13,5 

В 18 18,06 18,75(0,00;25,00) 19,44 12,50(0,00;37,50) 0,46 7 
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Продовження таблиці 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

зЯЖ 64 30,83 32,69(18,01;39,81) 31,68 32,94(19,68;39,68) 0,0013 478 

Примітки: N – к-ть респондентів, у яких обстежена ЯЖ за відповідною 

шкалою; TSS Н1 Ме – медіана балів при первинному анкетуванні; TSS Н2 Ме – 

медіана балів при повторному анкетуванні; P₁ ,₂  – достовірність різниці між «TSS 

Н1 Ме» та «TSS Н2 Ме»; «TSS Н1 Mean» та «TSS Н2 Mean» - середні рівні ЯЖ 

первинного та повторного анкетування; W - непараметричний W критерій 

Вілкоксона; 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. 

Для максимально об’єктивної оцінки здатності даного О відображати точні та 

постійні результати ми намагалися визначати також різниці між показниками та ЕР 

цієї різниці, диференціювали показники за досліджуваними шкалами. Нами оцінено 

різницю між TSS Н1 та  TSS Н2 як по кожній шкалі окремо, так і по зЯЖ. При 

аналізі кореляційного зв’язку показників зЯЖ між первинним та повторним 

обстеженням для усіх учасників дослідження, без диференціювання на вікові групи, 

встановлено, що при первинному обстеженні зЯЖ = 32,69 (18,01; 39,81), а при 

повторному значення даного показника дещо збільшилося до 32,94 (19,68; 39,68). 

При цьому, збільшення показника було СД (р=0,0013, W=478). Враховуючи 

наявність СД різниці показників, також визначено різницю медіан для даних 

показників, яка становила всього 0,25, що є 0,77±1,09% від значення показника TSS 

Н1. Середній абсолютний показник коливання різниці показників зЯЖ мав значення 

1,67±1,51, що становило 5,42±2,83% від значення показника зЯЖ при первинному 

обстеженні, мінімальне значення різниці = 0, максимальне дорівнювало 8,33. 

Показник відношення різниці у кожного пацієнта окремо показника зЯЖ між TSS 

Н1 та  TSS Н2 до показника TSS Н1 («зЯЖрізниця %») дорівнював 4,95 (1,89; 9,46) 

%, а його максимальне значення в окремих випадках становило 66,67%. Враховуючи 
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проведені обрахунки, різницю між показниками зЯЖ між обстеженнями можна 

інтерпретувати як мінімальну, особливо беручи до уваги різницю медіан при 

можливих коливаннях даних показників від 0 до 100.  

При аналізі кореляційного зв’язку показників окремих шкал О між 

обстеженнями (TSS Н1 та  TSS Н2) статистично достовірної різниці не виявлено за 

усіма шкалами, за винятком шкали «Сім’я» (р=0,014, W=201) та «Інші люди» 

(р=0,0097, W=53). У даному випадку ми проводили парні порівняння, без 

диференціації респондентів на групи за віком та версіями О.  

Оцінюючи зв'язок зЯЖ між обстеженнями з диференціацією на відповідні до 

версій О вікові групи (І д/б, II д/б, III д/б) виявлено відсутність СД різниці між TSS 

Н1 та  TSS Н2 у групах І д/б (р=0,085, t=-1,81) та III д/б (р=0,47, t=-0,75), тоді коли в 

групі II д/б даний показника при первинному обстеженні становив 28,98±13,59 та 

при повторному 30,00±13,35, і таке збільшення показників  було СД (р=0,0016, t=-

3,58). У той же час, різниця середніх дорівнювала 1,02 та ЕР сладав всього 0,08. 

Враховуючи різницю середніх, з огляду на можливі коливання показника (від 0 до 

100) та ЕР менше як «мала різниця» показників, такі дані можна інтерпретувати як 

достатня Т-РН за відповідними критеріями порівняння. 

Порівнюючи зв'язок показника зЯЖ версій О для дітей (Ід, ІІд та ІІІд) між 

собою та версій для батьків (Іб, ІІб, ІІІб), встановлено, що надійність версій О для 

батьків є більшою, беручи до уваги відсутність СД різниці між обстеженнями для 

усіх вікових версій (р=0,28, t=-1,1). При цьому зЯЖ у дітей незначно відрізнялася 

між обстеженнями (р=0,0016, t=-3,45). З огляду на таку різницю показників у дітей, 

визначено також різницю середніх та ЕР для даних показників, які становили 1,32 та 

0,08 відповідно, що дозволяє нам інтерпретувати мінімальну різницю між 

обстеженнями, та, за показником ЕР визнати дані версії надійними. Для 

характеристики Т-РН кожної окремої версії О ми порівняли  результати обстеження 

по показнику зЯЖ для кожної з шести версій окремо. Для цього діти та їх батьки 

були розділені на відповідні до версій О вікові групи (6 груп) (табл.3.7). 
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Таблиця 3.7 

Порівняння показника загальної якості життя у первинному та 

повторному обстеженнях у версіях опитувальника для дітей та батьків 

Вікова 

група 
N 

TSS Н1 

Mean (SD) 

TSS Н2 

Mean (SD) 
P1,2 t 

Ід 11 29,83 (20,14) 31,83 (20,16) 0,038 -2,39 

Іб 11 36,87 (21,50) 37,02 (20,01) 0,85 -0,197 

IIд 12 28,81 (14,09) 30,41 (13,71) 0,0022 -3,98 

IIб 12 29,13 (13,70) 29,58 (13,59) 0,23 -1,29 

IIIд 9 29,54 (16,81) 29,64 (17,17) 0,87 -0,17 

IIIб 9 30,95 (15,96) 31,51 (16,01) 0,43 -0,835 

Примітки: N – к-ть обстежених; «TSS Н1» та «TSS Н2» - середні значення 

показників у первинному та повторному обстеженні відповідно. 

Ці дані ілюструють, що результати усіх версій анкети для батьків (Іб, ІІб та 

ІІІб) засвідчили відсутність різниці між показниками первинного та повторного 

анкетування. Різниця середніх у цьому випадку дорівнювала від 0,15 до 0,56. Серед 

результатів ОЯЖ у версіях для дітей, різниці не виявлено тільки у дітей старшої 

вікової групи (версія IIIд), з різницею середніх лишень 0,10. Щодо версій Ід та IIд, 

то достовірна різниця зЯЖ між TSS Н1 та  TSS Н2  була статистично підтверджена. 

При чому, слід зазначити, що різниця середніх для версій Ід та IIд склала тільки 2,00 

та 1,6 відповідно.  

Беручи до уваги вищеописані результати дослідження ВН та Т-РН, ми можемо 

стверджувати, що нами доведено достатню надійність до клінічних змін УВО 

Haemo-QoL [239]. Відтак, УВО може застосовуватися для клінічного моніторингу 

ЯЖ у дітей з ГА в Україні. Варто також зазначити, що у більшості досліджень 

валідації О висновок про міру надійності новостворених версій автори роблять 

виключно на підставі аналізу ВН. На нашу думку, такий висновок може бути 

лишень комплексним, з урахуванням як ВН, так і результатів Т-РН, оскільки такі 

дані взаємодоповнюються.  
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3.2.3. Чутливість до клінічних змін української версії опитувальника 

Haemo-QoL. 

Дослідження Ч проведено на підставі результатів обстеження ЯЖ у другій та 

четвертій точках обстеження (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Показники якості життя (Me) респондентів груп І («погіршення») та ІІ 

(«покращення») у первинному та повторному обстеженні 

Шкала  Група N 
TSS Ч1 

(n=48) 

TSS Ч2 

(n=48) 
P 1,2 W 

1 2 3 4 5 6 7 

ФЗ 
І 

48 
34,82(17,86;43,75) 60,71(46,43;71,43) 0,0001 0 

ІІ 73,22(64,29;78,57) 53,57(43,75;57,14) 0,0017 0 

СП 
І 

48 
17,86(8,33;33,33) 39,29(25,00;50,00) 0,0001 9 

ІІ 43,76(37,50;50,00) 32,29(18,75;40,63) 0,0009 0 

СО 
І 

48 
23,75(12,50;27,50) 36,11(25,00;50,00) 0,0001 0 

ІІ 47,36(35,00;61,11) 33,05(25,00;45,00) 0,028 6 

С 
І 

48 
50,00(37,50;65,00) 57,81(50,00;75,00) 0,0001 8,5 

ІІ 68,75(62,50;75,00) 62,50(50,00;65,63) 0,091 14 

Д 
І 

48 
31,25(18,75;50,00) 50,00(50,00;62,50) 0,0001 0 

ІІ 56,25(50,00;75,00) 43,75(25,00;50,00) 0,012 0 

ПО 
І 

36 
35,41(25,00;56,25) 37,50(31,25;75,00) 0,0005 5,5 

ІІ 46,88(34,38;62,50) 28,13(25,00;62,50) 0,027 0 

ІЛ 
І 

48 
16,67(12,50;25,00) 33,33(25,00;50,00) 0,0001 0 

ІІ 35,41(29,17;41,67) 25,00(16,67;33,33) 0,0034 0 

СШ 
І 

48 
36,11(33,33;46,88) 58,86(50,00;66,67) 0,0001 0 

ІІ 72,22(65,63;80,56) 50,00(41,67;58,33) 0,0014 0 

ЖГ 
І 

36 
30,36(17,86;42,86) 39,29(35,71;60,71) 0,0001 0 

ІІ 57,14(41,07;75,00) 46,43(30,36;53,57) 0,018 0 

 

 



109 

 

Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Л 
І 

48 
28,13(15,63;50,00) 43,30(28,57;54,14) 0,0001 1 

ІІ 65,63(37,50;75,00) 53,57(37,50;75,00) 0,176 6 

М 
І 

6 
28,13(15,63;50,00) 43,30(28,57;54,14) 0,027 0 

ІІ 34,41(18,75;50,00) 12,50(6,25;18,75) 0,027 0 

В 
І 

6 
25,00(12,50;37,50) 68,75(62,50;75,00) 0,028 0 

ІІ 43,75(25,00;75,00) 25,00(25,00;37,50) 0,043 0 

зЯЖ 
І 48 32,35(22,19;36,55) 49,64(44,71; 56,25) 0,0001 0 

ІІ 57,60(52,08;62,73) 43,88(39,46; 49,42) 0,0009 0 

Примітки: N - к-ть респондентів, у яких обстежена ЯЖ за відповідною 

шкалою; P 1, 2 - порівняння показників "TSS Ч1" та "TSS Ч2"; W - непараметричний 

W критерій Вілкоксона для пов’язаних груп; TSS Ч1 – якість життя при 

первинному обстеженні; TSS Ч1 – якість життя при повторному обстеженні; 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. 

При порівнянні показників ЯЖ первинного обстеження (TSS Ч1) та 

повторного (TSS Ч2) пацієнтів з ГА та їх батьків виявлено, що усі показники шкал О 

(Me балів ЯЖ)  у групі І при повторному обстеженні були більшими за показники 

первинного обстеження. Це стосується і показника зЯЖ для відповідних 

обстежених. У всіх показників різниця між повторним та первинним обстеженням 

була статистично достовірною. Таким чином, погіршення ЯЖ спостерігалося за 

усіма шкалами при погіршенні загального стану здоров’я. Такі динамічні зміни 

показників ЯЖ характеризують, перш за все, здатність О та відповідних шкал 

реагувати на зміни клінічного перебігу захворювання та зміну загального 

самопочуття, пов’язаного з захворюванням, вираженого у суб’єктивній його оцінці 

пацієнтом. Щодо аналізу динаміки показників ЯЖ у респондентів ІІ групи 
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обстежених, виявлено, що всі показники TSS для шкал О та зЯЖ при повторному 

анкетуванні були меншими за показники первинного анкетування, що свідчить про 

покращення ЯЖ за відповідними шкалами та зЯЖ. Однак, така різниця не була 

достовірною для шкал «Сім`я» (р=0,091, W=14,0) та «Лікування» (р=0,176, W=6,0).  

Для характеристики Ч кожної з версій О було проведено оцінку амплітуди 

різниці (А) між результатами TSS Ч1 та TSS Ч2, без диференціювання на групи І та 

ІІ (відсутність поділу на групи «покращення» та «погіршення» у даному випадку 

обумовлена методологією оцінки Ч, яка передбачала оцінку амплітуди різниці без 

урахування її напрямку в контексті вище отриманих даних) (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Значення амплітуди різниці (А) між результатами первинного та повторного 

обстеження у різних вікових версіях опитувальника 

Вікова група Ме N 25% 75% 

Іб 21.04 9 14.32 25.58 

Ід 26.04 9 16.41 35.42 

ІІб 15.23 9 10.86 18.3 

ІІд 16.41 9 9.49 18.48 

ІІІб 13.82 6 11.98 17.85 

ІІІд 15.13 6 12.58 19.24 

Примітки: Ме – медіана амплітуди різниці; N – об’єм вибірки; 25% - перший 

квартиль; 75% - третій квартиль. 

Для різних вікових версій А, визначена при первинному та повторному 

анкетуванні, мала максимальне значення у версії Ід, однак достовірною ця різниця 

була лише при порівнянні із групами «ІІб» та «ІІд» (р=0,038 при U=17 в обох 

випадках), порівняння із групами «ІІІб» та «ІІІд» не було СД (р=0,077 при U=12 в 

обох випадках), так само не була СД різниця при порівнянні із групою «Іб» (р=0,145 

при U=24). Слід підкреслити, що відсутність СД обумовлена, очевидно, малим 

об’ємом вибірки для проведення повноцінного аналізу в даних групах. Значення ЕР 

різниці показника А між групами при порівнянні групи «Ід» із групами «ІІб» та 

«ІІд» становило α=0,49, що трактується як «середня різниця». Значення ЕР різниці 

показника А між групами при порівнянні групи «Ід» із групами «ІІІб» та «ІІІ діти» 
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становило α=0,45, що також трактується як «середня різниця», значення ЕР при 

порівнянні групи «Ід» та «Іб» становило α=0,34, що також оцінюється як «середня 

різниця» (ЕР різниці при порівнянні між цими групами вказується попри відсутність 

СД різниці між ними для ознайомлення, з огляду на вищевказану причину 

відсутності такої достовірності). Враховуючи, що версія О «Ід» має максимальне 

значення різниці А показників TSS Ч1 та TSS Ч2 серед усіх версій, це може 

вказувати на найбільшу Ч даної версії О саме для цієї групи пацієнтів. Слід 

наголосити, що обмежена кількість респондентів кожної вікової групи не дозволяє 

інтерпретувати отримані дані показників А як остаточні в контексті порівняння Ч 

даних версій. ЕР для показників зЯЖ для шести версій О становив від α=0,31 до 

α=0,54. Одночасно, отримані показники ЕР дозволяють стверджувати, що усі версії 

О володіють достатньою Ч до змін. Оцінюючи зЯЖ без диференціювання на вікові 

групи встановлено, що між показниками TSS Ч1 (35,13(26,41; 44,53)) та TSS Ч2 

(47,42 (41,29; 52,60)) різниця була СД (р=0,0006, W=249) при значенні α=0,50, що 

дозволяє трактувати різницю між обстеженнями як «велику». 

Отримані результати дослідження чутливості УВО Haemo-QoL дозволяють 

стверджувати, що дана версія є чутливим до змін інструментом для ОЯЖ у пацієнтів 

з ГА та їх батьків, та може достовірно реагувати і відображати зміну ЯЖ у відповідь 

на зміни клінічних симптомів захворювання у пацієнтів з гемофілією, що дозволяє 

використовувати її в якості інструмента для моніторингу ГА у дітей [43].  

Підсумовуючи результати пілотного тестування ПХ опитувальника Haemo-

QoL ми можемо стверджувати, що УВО володіє задовільними психометричними 

характеристиками, що, беручи до уваги результати культурної та лінгвістичної 

адаптації, дозволяє зробити висновок про загальну придатність та легітимність щодо 

застосування у практичній та теоретичній медицині даної версії опитувальника для 

ОЯЖ у дітей з ГА та їх батьків в Україні [39].  
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІЧНА ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ У ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 Беручи до уваги відсутність на даний історичний момент національного 

реєстру хворих на СЗСЗК та, відповідно, достовірних статистичних даних щодо 

клініко-нозологічної структури даної групи захворювань у популяції дітей в Україні, 

одним з завдань даного дослідження було зібрати та проаналізувати такі дані і 

встановити загальнопопуляційні, вікові особливості клінічного перебігу та 

терапевтичного менеджменту тГА у дітей, а також структури спадкових 

коагулопатій в Україні. 

 Згідно даних літератури, загальнопопуляційна поширеність ГА становить 1 

випадок захворювання на 5 тис. чол. населення. Згідно останніх даних WFH (Annual 

Global Survay 2016) в Україні у 2015р. було зареєстровано 2600 пацієнтів з 

гемофілією [292]. Беручи до уваги те, що  ГА становить за різними даними 80-90% 

від загальної кількості усіх хворих на гемофілії [4, 12, 64, 182, 224, 336, с.7;], та те, 

що для гемофілії не характерні расові, географічні чи етнічні особливості 

поширення [360], а також дані Державної Служби Статистики України, згідно яких 

у 2018р. чисельність чоловічого населення в Україні становила 19787,8 тис. чоловік 

[14], теоретична кількість хворих на ГА в Україні повинна б становити близько 3200 

– 3600 хворих. Разом з тим, враховуючи такі дані, поширеність ГА України 

орієнтовно становить 1 випадок захворювання на 8,5-9,5 тис. чол. населення. 

Аналізуючи «Annual Global Survay 2016» ми також встановили, що 

середньопопуляційна діагностована (реальна) поширеність у світі є значно нижчою 

за теоретичну, та становить орієнтовно 1 випадок захворювання на 22 тис. 

чоловічого населення. Це обумовлено, перш за все, різним рівнем діагностики у 

різних країнах. Для порівняння виявлення ГА в Україні та інших країнах з різним 

рівнем економічного розвитку ми проаналізували та визначили реальну поширеність 

захворювання, виходячи з таких даних, як чисельність населення у країні та 

кількість зареєстрованих випадків ГА [292]. Оскільки такі результати 
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представляються для орієнтовного розуміння співвідношення виявлення ГА між 

Україною та різними країнами, в обрахунках кількість чоловічого населення ми 

визначали по модулю: загальна чисельність населення / 2 згідно даних, 

представлених у звіті WFH та представили як 1 випадок захворювання ГА на «n» 

чоловічого населення (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 - Зареєстрована поширеність гемофілії А серед чоловічого 

населення у різних країнах.  

Примітки: WFH – зареєстрована середньопопуляційна поширеність гемофілії 

згідно аналізу Annual Global Survay 2016 [292]. 

 З представлених даних стає очевидно, що у таких розвинених країнах, як 

Франція, Австрія, Швеція та ряді інших, зареєстрована поширеність ГА практично 

відповідає теоретичному середньопопуляційному показнику, тоді коли у країнах з 

відносно низьким рівнем економічного розвитку цей показник є значно більшим, що 

свідчить про низьку діагностику ГА. В Україні показники поширення ГА є дещо 

нижчими за показники розвинених країн, що може вказувати на недостатнє 

виявлення захворювання у національній популяції.   

 Національні дані щодо поширеності СЗСЗК у дітей у процесі виконання 

даного дослідження були отримані від головних спеціалістів областей з напрямку 
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дитячої гематології в електронній формі. Загалом отримано дані з 24 областей 

України, включаючи тимчасово окуповані території, за винятком АР Крим. 

Узагальнені дані представлені у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Структура спадкових захворювань системи згортання крові  

у дітей в Україні станом на 01.01.2017р. 
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70 119 272 26 10 21 39 1 44 11 19   

461  70  74 6 611 

 Встановлено, що структура СЗСЗК у дітей в Україні є наступною: гемофілії 

складають 87% випадків діагностованих СЗСЗК, ХВ – 12,1%, інші СЗСЗК (дефіцит 

V, XI, XII, XIII ФЗК) – 0,9%. Такі дані дещо відрізняються від середньосвітових (113 

країн) даних WFH [292]. Зокрема, порівнюючи структуру СЗСЗК в Україні та 

розвинених європейських країнах, ми встановили, що в Україні є відносно низький 

відсоток діагностики рідкісних СЗСЗК та ХВ (рис.4.2). 

 

 Рисунок 4.2 -  Структура спадкових захворювань системи згортання крові у 

різних країнах у відсотках.  
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 Відмінності від середньопопуляційних показників стосуються і структури 

окремих захворювань. Так, структура ГА в Україні є наступною: лГА – 15,2%, сГА – 

25,8%, тГА – 59%, тоді коли за даними WFH - лГА – 38,7%, сГА – 14,8%, тГА – 

45,6%. Така структура, ймовірно, обумовлена низькою діагностикою легких форм 

захворювання ГА в Україні. ітГА, згідно отриманих даних, мають 9,6% пацієнтів, 

тоді коли середньопопуляціним показником є 25-30% [63, с.13; 34, 165, 163, 55, 224, 

с.24; 264, 211]. Серед гемофілій в Україні, ГА становить 87%, гемофілія Б – 13 %, 

що загалом відповідає середньопопуляційним показникам [4, 12, 224, 292]. 

Структура ХВ серед дітей в Україні характеризується переважанням діагностики І 

Типу ХВ – 59,5% серед хворих на ХВ, 2 Тип – 14,9%, 3 Тип – 25,6%. 

Середньопопуляційні показники є дещо відмінними, з переважанням у більшості 

розвинених країн у структурі ХВ 2 Типу [75].  

 Клініко-вікові особливості та терапевтичний менеджмент тГА в Україні ви 

вивчали на підставі результатів власного обстеження 105 дітей з тГА з різних 

регіонів України (п’ята точка обстеження) (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Клінічна структура обстежених дітей з тяжкою формою гемофілії А в Україні 

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

1 2 3 4 5 

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

К-ть обстежених n (%) 
31 

(29,5%) 

46 

(43,8%) 

28 

(26,7%) 

105 

(100%) 

К-ть СК за місяць 

≥ 1 13 (42%) 30 (65%) 15 (54%) 58 (55%) 

0 18 (58%) 16 (35%) 13 (46%) 47 (45%) 

1-2 11 (35,5%) 14 (30%) 8 (29%) 33 (31%) 

>2 2 (6,5%) 16 (35%) 7 (25%) 25 (24%) 

Сер.к-ть СК/пац./міс. 0,68±0,94 1,74±1,64 1,43±1,57 1,34±1,5 

Носові кровотечі 6 (19%) 19 (41%) 10 (36%) 35 (33%) 

Гематоми м’яких тканин 11 (35%) 25 (54%) 16 (57%) 52 (49,5%) 
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 

Інші крововиливи 4 (13%) 7 (15%) 6 (21%) 17 (16%) 

Інгібіторні антитіла 4 (13%) 11 (24%) 4 (14%) 19 (18%) 

 Примітки: СК – суглобові крововиливи. 

 Більше половини пацієнтів (55%; n=58) з тГА мали хоча б один СК протягом 

місяця. При чому, найбільша частка дітей з СК виявлена у групі пацієнтів 8-12р. 

(65%), тоді коли найменше у наймолодших пацієнтів 4-7р. (42%). Показник 

середньої кількості СК за місяць мав схожі вікові особливості: найбільшим він був у 

дітей 8-12р. (1,74±1,64 СК/міс.) та найменшим у дітей 4-7р. (0,68±0,94 СК/міс.). При 

середньому показнику для дітей усіх вікових груп - 1,34±1,5 СК/міс. Наступним по 

частоті клінічним проявом тГА в Україні були м’якотканинні гематоми (у 49,5% 

пацієнтів (n=52)), які частіше виявлялися у дітей 8-16р. (55,5% пацієнтів), у 

порівнянні з дітьми 4-7р. (35%). Носові кровотечі мали 33% дітей, при чому 

найчастіше вони проявлялися у дітей 8-12р. (41% пацієнтів; n=19). Інші геморагічні 

прояви тГА зареєстровано у 16% (n=17) дітей (шлунково-кишкові, інтракраніальні 

кровотечі, гематурія). 

 Також ми проаналізували лікування, яке отримували пацієнти 6 місяців 

напередодні обстеження (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Терапевтична структура дітей 4-16р. з тГА в Україні 

Критерій Абсолютна к-ть «n» (%) 

1 2 3 4 5 

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

К-ть обстежених «n» 31 46 28 105 

Профі- 

лактичне 

лікування 

Всього 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) 
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 Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 6 

Профі- 

лактчне 

лікування 

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: н/д – немає даних; СК – суглобові крововиливи; пПЛ – первинне 

профілактичне лікування; вПЛ – вторинне профілактичне лікування; ІТІ – індукція 

імунної толерантності; ЛПЗ – лікувально- профілактичний заклад. 

 З аналізу отриманих результатів ми встановили, що ПЛ лікування 

отримували лишень 47% (n=49) пацієнтів, що значно менше від показників 

розвинених країн. Разом з тим, не усі пацієнти отримували стандартне протокольне 

(3 р./тиждень) ПЛ: лишень 22% (n=23) дітей отримували ПЛ 3 р./тиждень (СП) і 

25% (n=26) отримували замісну терапію FVIII 1-2 р./тиждень (ГП). Зменшення 

кратності ПЛ у дітей було асоційоване з більшою кількістю СК, зокрема у дітей, які 

отримували СП суглобові крововиливи за останній місяць мали 22% (n=23) дітей, 

тоді коли у групі дітей з кратністю 1-2 р./на тиждень – 45% (n=26) пацієнтів. При 

цьому середня кількість випадків СК у групі СП становила 0.48±1.08/міс., тоді коли 

у групі ГП – 1.19±1.44/міс., і така різниця була СД (p<0.05). Відрізнялись показники 

кількості СК і в групах пацієнтів, що отримували ПЛ та НВ, зокрема у групі ПЛ 

суглобові крововиливи мали 35% пацієнтів (n=17), тоді коли у групі НВ – 73% 

(n=35), при цьому показник середньої кількості СК/міс. становив 0.86±1.32 та 

1.67±1.46 відповідно, і така різниця була СД (p<0.01).  

 Абсолютна більшість з обстежених нами пацієнтів (91%; n=96) отримували 

замісне лікування в умовах ЛПЗ, і лишень 9% (n=9) у режимі ДЛ. Достовірної 

різниці між кількістю СК у дітей, які отримували ДЛ та лікування в умовах ЛПЗ не 
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встановлено (p>0.05). Терапію ІТІ отримували 8 дітей, тоді коли ІА виявлено у 19 

пацієнтів. З таких даних випливає, що лишень 42% дітей, які мали ІА, отримували 

ІТІ, яка рекомендована авторитетними закордонними організаціями всім пацієнтам 

при виявленні ІА [159]. При цьому, середня кількість СК була більше як у двічі 

більшою у пацієнтів з ітГА, у порівнянні з пацієнтами без ІА: 2.37±1.74 та 1,12±1,36 

відповідно (при р<0.01). 

 Таким чином, структура СЗСЗК в Україні є дещо відмінною від 

середнопопуляційних показників, що, ймовірно, обумовлено недостатньою 

діагностикою рідкісних коагулопатій, підтипів ХВ та клінічно маловиражених форм 

гемофілій [37]. Недостатнім є і виявлення ГА в Україні. СК хоча б раз на місяць 

мають більше половини дітей з тГА, тоді коли повноцінне ПЛ отримують менше 

третини пацієнтів [37]. Відтак, спеціалізована медична допомога дітям з ГА 

потребує суттєвого покращення в Україні. 

Перелік робіт, у яких відображено основні результати даного розділу: 

1. 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. 
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РОЗДІЛ 5 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З 

ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ ГЕМОФІЛІЇ А, У ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

Дослідження ЯЖ відбувалося у відповідності до п’ятої точки обстеження. 

Середній вік обстежених пацієнтів склав 9,7±3,6 років (від 4 до 16р.). Як і при 

валідації О, у цьому дослідженні дітей було поділено на три вікові групи відповідно 

до вікових версій О: Ід (діти віком 4-7р.) – 31 дитина, ІІд (8-12р.)  – 46 дітей, ІІІд (13-

16р.) – 28 дітей. Усі обстежені – хлопчики. Батьків було також поділено на 

аналогічні вікові групи: Іб, ІІб та ІІІб. Середній час, необхідний дітям для 

заповнення бланку О склав 15±7 хв., зокрема найбільше часу знадобилося дітям ІІд 

– 18,2±6,37 хв., менше дітям Ід – 12,9±5,36 хв., та найшвидше, незважаючи на 

найбільший обсяг О, заповнювали найстарші пацієнти 13-16р. – за 12±7,56 хв. 

5.1. Вікові особливості якості життя дітей з тяжкою формою гемофілії А в 

Україні. 

Для ОЯЖ дітей з тГА ми проаналізували результати обстеження 105 пацієнтів 

з використанням валідованої УВО Haemo-QoL. Узагальнені показники ЯЖ подані у 

табл. 5.1. 

Таблиця 5.1  

Показники якості життя, пов’язаної зі здоров’ям,  у дітей  

з тяжкою формою гемофілії А в Україні 

Ш 

к 

а 

л 

а 

N 

Показники якості життя у TSS Me (25%;75%) 

Група Ід 

(n=31) 

Група ІІд 

(n=46) 

Група ІІІд 

(n=28) 

1 2 3 4 5 

ФЗ 105 50,00(37,50;62,50) 64,40(57,14;75,00) 75,00(53,57;83,92) 

СП 105 33,33(16,67;50,00) 42,90(35,71;57,10) 53,13(35,94;62,50) 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 

СО 105 25,00(25,00;50,00) 41,67(30,56;55,56) 52,50(42,50;62,50) 

С 105 62,50(62,50;87,50) 65,00(50,00;80,00) 62,50(40,63;70,31) 

Д 105 50,00(50,00;100,00) 37,50(31,25;56,25) 43,75(31,25;56,27) 

ПО 74 в/ш 50,00(31,25;62,50) 53,13(37,50;68,75) 

ІЛ 105 25,00(25,00;50,00) 37,50(25,00;50,00) 41,67(22,91;58,33) 

СШ 105 50,00(33,33;66,67) 68,75(56,25;75,00) 66,67(55,56;72,22) 

ЖГ 74 в/ш 39,29(28,57;50,00) 50,00(30,36;67,86) 

Л 105 50,00(25,00;75,00) 42,86(32,14;50,00) 37,50(31,25;43,77) 

М 28 в/ш в/ш 43,75(34,38;62,50) 

В 28 в/ш в/ш 62,50(37,50;81,25) 

зЯЖ 105 44,27(36,46;53,65) 49,51(40,87;56,43) 52,85(43,38;62,72) 

Примітки: «в/ш» - відсутня шкала у відповідній версії опитувальника; N – к-

ть обстежених за відповідною шкалою; n – к-ть обстежених відповідної вікової 

групи; 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. 

 Перш за все, було оцінено, у якому сегменті ПФ найгірша ЯЖ у дітей різного 

віку. Виявлено, що у дітей групи Ід найбільші значення TSS були у шкалі «Сім`я» - 

62,5(62,5; 87,5), що свідчить про найгіршу ЯЖ саме у сегменті сімейних відносин у 

дітей 4-7р. Наступними за критерієм найгірших показники ЯЖ виявлені у шкалах, із 

фактично подібними значеннями, «Лікування» 50,00 (25,00; 75,00), «Спорт та 

школа» 50,00 (33,33; 66,67), «Фізичне здоров’я» 50,00(37,50; 62,50) та «Друзі» 

50,00(50,00; 100,00), при чому, за зміщенням квартилей вправо (або збільшенням 

значень квартилей) серед цих ознак дещо гірші значення у шкали «Друзі» (р<0,0001, 

при H = 68,12). Аналогічні рангові показники отримані при аналізі середніх значень 

(такі показники аналізувались з урахуванням того, що розприділення окремих шкал 
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було нормальним), і така різниця значень також була СД (р<0,01). Виходячи зі 

змістовного навантаження даних шкал, такі результати свідчать, що у пацієнтів 4-7р. 

з тГА найгірша ЯЖ спостерігається у сімейних відносинах та у відносинах з 

друзями. У групі ІІд найбільші показники TSS визначено для шкали «Спорт та 

школа» - 68,75(56,25;75,00) та «Сім`я» - 65,00(50,00; 80,00). Також достатньо 

високими були значення шкали «Фізичне здоров’я» 64,40(57,14;75,00). Різниця 

показників значення шкал СД (р<0,0001, при H = 116,78). Такі показники можна 

інтерпретувати, як найгірша ЯЖ у дітей 8-12 р. з тГА у сегменті спорту та школи, 

сімейних відносинах та відношенні до фізичного здоров’я. У групі ІІІд найбільші 

показники мали шкали «Фізичне здоров’я» 75,00(53,57; 83,92) та «Спорт та школа» 

66,67(55,56; 72,22). Відносно високі значення виявлено і у шкалах «Сім`я» - 

62,50(40,63; 70,31) та «Відносини» - 62,50 (37,50; 81,25). Різниця показників 

значення шкал СД (р<0,0001, при H = 47,96). Відтак, найгіршою ЯЖ у дітей з тГА в 

Україні визначено у сегменті сімейних відносин, спорті та школі, фізичному 

функціонуванні.  У той же час, достатньо низькі значення TSS виявлено у сферах 

соціального функціонування (відносини з іншими людьми, самооцінка, відчуття 

підтримки оточуючих), хоча такі значення і мають вікову динамічну залежність.  

 Також, завданням цього дослідження було оцінити залежність зЯЖ у дітей 

різного віку від показників окремих шкал О. Це дало змогу визначити, які сегменти 

ПФ найбільш достовірно впливають на ЯЖ у дітей з тГА. Для цього проведено 

кореляційний аналіз за відповідними критеріями дослідження. У групі Ід найбільші 

показники коефіцієнта рангової кореляції R Спірмена, при виявленні кореляційного 

зв’язку між значенням TSS шкали та зЯЖ, мали наступні шкали: «Друзі» - R=0,69 

при p<0,0001; «Інші люди» - R=0,63 при p<0,0001; «Лікування» - R=0,64 при 

p<0,0001 та «Спорт та школа» - R=0,60 при p=0,0005. Отже, усі вищезазначені 

шкали мали достовірний, прямий, помірний зв’язок із зЯЖ. Тобто, у групі Ід 

встановлено, що найбільше на зЯЖ впивають відносини з друзями, лікування, 

відношення інших людей до захворювання дитини та обмеження можливостей 

дитини у спорті та школі, при найгіршій ЯЖ у сімейних відносинах, як це 

продемонстровано вище. У дітей групи ІІд найбільші показники кореляції мали 
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наступні шкали: «Спорт та школа» - R=0,83 при p<0,0001,  «Самопочуття» - R=0,81 

при p<0,0001, «Друзі» - R=0,81 при p<0,0001; «Фізичне здоров’я» - R=0,73 при 

p<0,0001; «Інші люди» - R=0,74 при p<0,0001; «Сім`я» - R=0,75 при p<0,0001. Отже, 

всі вищезазначені шкали мали достовірний, прямий, сильний зв’язок із зЯЖ. Тобто, 

у дітей віком 8-12р, найбільший вплив на ЯЖ мали активність у школі та обмеження 

у спортивній активності, загальне самопочуття та відносини з друзями. У групі ІIIд 

найбільш виражений  зв'язок з зЯЖ мали наступні шкали: «Фізичне здоров’я» - 

R=0,83 при p<0,0001; «Самооцінка» - R=0,83 при p<0,0001; «Самопочуття» - R=0,82 

при p<0,0001 та «Спорт та школа» - R=0,74 при p<0,0001. Такий зв'язок був 

достовірний, прямий, сильний, що можна інтерпретувати, як найбільший вплив на 

ЯЖ фізичного самопочуття, самооцінки та обмеження у спорті та школі. У дітей 

усіх вікових груп стабільно високе значення коефіцієнта рангової кореляції із зЯЖ 

виявлено для шкали «Спорт та школа», що можна інтерпретувати, як найбільш 

вагомий чинник, що впливає на ЯЖ дітей з гемофілією усіх вікових груп.  

Також було оцінено залежність між ЯЖ в окремих сегментах 

психосоціального функціонування та віком дітей з тГА (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Показники ЯЖ (Ме(25%;75%) дітей з тГА трьох вікових груп у 

різних сегментах психосоціального функціонування.    
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Як видно з проілюстрованих даних, зЯЖ мала з віком тенденцію до 

погіршення, що характеризувалося зростанням відповідних показників: у  групі Ід 

показник зЯЖ (М±SD) становив 45,74±11,75, у групі ІІд - 49,23±13,38 та у ІІІд групі 

пацієнтів 51,57±13,60 (середні значення представленні з урахуванням правильності 

розподілу показника зЯЖ). Хоча така різниця була наочною, однак СД такої різниці 

ми не виявили (р=0,224 при значенні F тесту ANOVA = 1,52). У той же час, у 

найстарших пацієнтів (група ІІІд) зЯЖ була достовірно гіршою за наймолодших (Ід) 

(p=0,0415) (рис 5.2).  

 

Рисунок 5.2 – Показники загальної якості життя у дітей різного віку 

 

Такі результати складно однозначно інтерпретувати через різницю 

змістовного навантаження О для дітей різних вікових груп. Зокрема, ЯЖ за 

критеріями відношення до власного майбутнього/відносин з протилежною статтю 

оцінювалась лишень у дітей 13-16р., а у таких сегментах ПФ як життя з гемофілією 

та підтримка оточуючих у дітей 8-16р. Саме тому, одночасно, ми також оцінювали 

динаміку показників ЯЖ кожної шкали, що характеризує відповідні детермінанти 

ПФ.  

Погіршення ЯЖ з віком, що характеризується зростанням відповідних 

показників,  відзначалося у наступних шкалах: «Фізичне здоров’я», «Інші люди», 

«Життя з гемофілією», «Підтримка оточуючих», «Самооцінка», «Самопочуття». 

Зокрема, погіршення ЯЖ у сегменті фізичного здоров’я та самопочуття є найбільш 

очевидними: зміна показників фізичного здоров’я від 50,00(37,50; 62,50) у дітей 
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групи Ід до 64,40(57,14; 75,00) та 75,00(53,57; 83,92) у групі ІІд та ІІІд відповідно 

(р<0,0001 при значенні H = 21,33) та самопочуття від 33,33(16,67; 50,00) у групі І до 

42,90 (35,71; 57,10) та 53,13(35,94; 62,50) у ІІд та ІІІд групі відповідно (р=0,0048 при 

значенні H = 10,646). Також достовірним було погіршення ЯЖ у сегменті 

самооцінки при гемофілії (р=0,002 при значенні H = 12,398) та відчуття відношення 

інших людей до пацієнта (р=0,049 при значенні H = 6,05). Наочно очевидним є 

погіршення ЯЖ у сегменті життя з гемофілією та відчуття підтримки оточуючих у 

пацієнтів 13-16р. в порівнянні з дітьми 8-12р., однак ми не виявили статистичної 

достовірності такої різниці (р=0,1196 при значенні U = 504,5 та р=0,24 при значенні 

U = 539 відповідно). ЯЖ, пов’язана з сімейними відносинами, при гемофілії є 

стабільно поганою у дітей усіх вікових груп без очевидної вікової залежності. ЯЖ, 

пов’язана зі спортом та активністю у школі, достовірно погіршується у дітей 8-12р. 

у порівнянні з наймолодшими пацієнтами (p<0,001), та надалі не залежить від віку. 

Покращення ЯЖ з віком спостерігалося лишень у сегменті відношення пацієнтів до 

лікування, зокрема, у дітей групи Ід показник відповідної шкали становив 

50,00(25,00; 75,00), тоді коли у групах ІІд та ІІІд - 42,86(32,14; 50,00) та 37,50(31,25; 

43,77) відповідно. Така різниця показників була СД (р=0,044 при значенні H = 

6,243). У сегменті відносин з друзями нами не виявлено значних вікових 

особливостей, хоча наочно найгіршою ЯЖ в цьому сегменті є у наймолодших 

пацієнтів.   

 За даними нашого дослідження інгібіторні антитіла виявлені у 18% 

обстежених (19 пацієнтів). Для характеристики ЯЖ у пацієнтів з ітГА ми порівняли 

загальну ЯЖ у дітей усіх вікових груп з ітГА (n=19) та тГА (n=86) та встановили, що 

у групі дітей з ітГА зЯЖ була достовірно гіршою (p<0,001) як у дітей без ІА з 

показниками TSS=56,22±13,34 та TSS=46,69±10,05 відповідно.  

Таким чином, отримані результати дослідження дозволяють нам 

стверджувати, що у дітей різного віку з тГА в Україні існують різні психосоціальні 

детермінанти формування ЯЖ, пов’язаної з гемофілією [36]. У дітей 4-7р. 

найгіршою ЯЖ є у сегменті сімейних відносин та відносин з друзями [38]. У той же 

час, найбільший вплив на ЯЖ у дітей цього віку мають фактори лікування, 
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відношення інших людей та дружні відносини. У дітей 8-12р. найгіршою ЯЖ є у 

сімейних відносинах, спорті та школі та фізичному здоров’ї; найвагоміший вплив на 

формування ЯЖ чинить обмеження у спортивній активності та школі. У найстарших 

дітей 13-16р. ЯЖ також найгіршою є у спортивній активності та школі, фізичному 

здоров’ї, при чому найвагоміший вплив тГА на ЯЖ у дітей цього віку чинить через 

порушення фізичного здоров’я, самопочуття та самооцінки. Ми також встановили, 

що зЯЖ та більшість сегментів ПФ погіршується з віком у дітей з тГА [36]. 

Особливо погіршується з віком фізичне здоров’я, самопочуття та самооцінка дітей. 

Стабільно поганою у дітей усіх вікових груп є ЯЖ у сегменті сімейних відносин. 

Покращення ЯЖ з віком спостерігається лишень у відношенні пацієнтів до 

лікування.  

5.2  Залежність ЯЖ у дітей з тГА від рівня знань про захворювання. 

Сучасний психосоціальний менеджмент тГА у дітей ґрунтується не лишень на 

моніторингу ЯЖ, психологічному вихованні, реабілітації, практичній допомозі 

(робота з психологами, організація таборів для дітей з гемофілією, батьківські збори, 

допомога в працевлаштуванні, розробка програм індивідуального догляду), але і на 

освітній підтримці (розробка програм навчання, школи гемофілії тощо) [282]. Такі 

підходи, як і ЯЖ, мають етнічно-національні та вікові особливості, оскільки 

розуміння дитиною свого захворювання зазвичай тісно корелює з її пізнавальними 

можливостями в конкретному суспільному середовищі [94, 118, 263]. Тому, 

важливість парадигми розробки та впровадження освітніх програм для дітей з 

гемофілією сьогодні є поза сумнівами. Актуальність такого підходу сьогодні 

підкреслюють ряд досліджень з цієї тематики, наявні спеціальні монографії щодо 

розуміння власного захворювання дітьми [215, 265, 308], адже, за даними одного з 

таких досліджень, лишень 1/3 підлітків з хронічним захворюванням були добре 

обізнані про своє захворювання [118]. У нашому дослідженні ми спробували 

оцінити суб’єктивне відчуття рівня знання про захворювання дітьми з тГА та його 

кореляцію з ЯЖ, вирішивши наступне завдання: дослідити залежність між рівнем 

знань про захворювання та ЯЖ у відповідному сегменті ПФ. Гіпотетичною 
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конструкцією, яка зумовила постановку до виконання даного завдання, була 

наступною: ЯЖ дітей з тГА може залежати від рівня знань про власне 

захворювання. 

Структура пацієнтів відповідала п’ятій точці обстеження. Було оцінено ЯЖ 74 

пацієнтів з тГА віком від 8 до 16 років (середній вік = 11,5±2,7 років) та 74 їх батьків 

(одного з батьків). Оцінка рівня знань про захворювання проведена методом 

підрахунку балів відповіді на відповідне запитання О, сформульоване наступним 

чином:  «… я відчував, що достатньо багато знаю про гемофілію» з варіантами 

відповіді у форматі 5-пунктової шкали Лайкерта від «ніколи» (5 балів) до «завжди» 

(1 бал).  Враховуючи, що змістовне навантаження даного О формують різні шкали, 

які відповідають  різним компонентам ПФ, такий зв'язок встановлювався у 

відповідній  концептуальній площині шкали О, а саме «Життя з гемофілією». Оцінка 

ЯЖ та знань  про захворювання (надалі у даному розділі «З») проводилася у двох 

групах пацієнтів: ІІд (n=46); та група ІІІд (n=28); а також у групах батьків ІІб (n=46) 

та ІІІб (n=28). 

Встановили, що у дітей групи ІІд виявлено достовірний, прямий, сильний 

зв’язок між показником «З» та ЯЖ (R=0,82, p<0,0001). Тобто, при більшому 

значенні «З» існує тенденція до наявності кращої ЯЖ. Подібні дані, з дещо 

відмінними значеннями, отримані і у групі ІІІд (R=0,93, p<0,0001).  

Аналізуючи різницю між показниками дітей різного віку, ми встановили, що 

середній бал оцінки знань про захворювання у групі ІІд становив 2,96±1,25, у групі 

ІІІд вже 3,25±1,51, що свідчить про суб’єктивно вищий рівень знання про власне 

захворювання у молодших дітей. Батьки, оцінюючи рівень знань про захворювання 

своїх дітей, давали нижчі бали, які становили у групі ІІб - 2,37±1,16 та у групі ІІІб - 

2,96±1,17. Порівнюючи дані ІІд та ІІб ми встановили, що  діти давали достовірно 

вищі показники «З» (р<0,05). Така різниця свідчить, що батьки схильні 

переоцінювати рівень знань про захворювання своїх дітей. У групі ІІІд/б також 

оцінили «З» вищими показниками за батьків, що свідчить про нижчий рівень «З», 

однак така різниця не була СД  (р>0,05). Оцінюючи загальні дані дітей та батьків 

усіх вікових груп (8-16р.), ми виявили аналогічну залежність (у групі дітей середній 
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показник становив 3,1±1.35; батьків - 2,6±1.19) з достовірною різницею таких 

показників (p<0.05). У міру відсутності подібних за дизайном досліджень у світовій 

практиці ми не змогли провести компаративний аналіз з аналогічними 

дослідженнями. 

Таким чином, отримані результати дозволяють нам стверджувати, що знання 

про власне захворювання у дітей впливає на якість їхнього життя, яка є кращою у 

тих пацієнтів, які відчувають кращу обізнаність про власне захворювання [7]. Такі 

дані демонструють важливість розробки та впровадження освітніх програм стосовно 

навчання дітей з тГА в Україні. Разом з тим, батьки схильні переоцінювати знання 

своїх дітей про захворювання.   

5.3 Диференційно-вікові особливості оцінки якості життя дітьми з тГА та 

їх батьками. 

На даному етапі дослідження ми поставили до вирішення наступне завдання: 

визначити об’єктивність оцінки батьками ЯЖ своїх дітей, хворих на тГА та 

встановити вікові особливості такої залежності.  Для виконання поставленого 

завдання ми порівняли ЯЖ дітей та їх батьків (одного з батьків) за результатами 

п’ятої точки обстеження. Групи порівняння відповідали віковим версіям О (Ід, ІІд, 

ІІІд, Іб, ІІб, ІІІб). Графічне зображення отриманих нами результатів зЯЖ у батьків та 

дітей у вигляді гістограми представлено на рис. 5.3.  

 

Рисунок 5.3 – Порівняння показників загальної якості життя дітей з тяжкою 

формою гемофілії А за результатами оцінки самими дітьми та їх батьками. 
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Як видно з представлених результатів, у групі Ід та Іб показники зЯЖ були 

45,74±11,75 та 48,04±10,08 відповідно. Хоча у даній віковій групі батьки оцінили 

зЯЖ свої дітей гірше за самих дітей, однак така різниця не була СД (р=0,41 при t=-

0,82). Практично однакові показники зЯЖ виявлені у старших дітей та їх батьків: у 

групі ІІд - 49,23±13,38 та ІІб - 49,96±12,82; групі ІІІд - 51,57±13,60 та ІІІб - 

51,25±12,41. Достовірної різниці при порівняння показників у цих групах також не 

виявлено (р=0,789 при t=-0,27; та р=0,929 при t=0,089 у ІІб/д та ІІІб/д групах 

відповідно). Оскільки поняття ЯЖ є багатокомпонентною та чутливою 

конструкцією, ми також визначали відмінності в окремих сегментах ПФ між дітьми 

та їх батьками. У групі Ід відмінності у ЯЖ виявлені лишень у таких сегментах ПФ, 

як самопочуття ( р<0,05 при значені U = 349,5 ), самооцінка ( р>0,05 при значені U = 

445.5) та відношення інших людей ( р<0,05 при значені U = 400.5), у яких батьки 

гірше оцінюють ЯЖ своїх дітей. Однак, достовірною відмінність була лишень у 

сегменті самопочуття, що свідчить про те, що батьки оцінюють самопочуття свої 

дітей гірше за самих дітей 4-7р. Разом з тим, медіана показників для усіх інших 

шкал виявилася однаковою (рис. 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Порівняння показників якості життя дітей 4-7р. з тяжкою 

формою гемофілії А в окремих сегментах психосоціального функціонування  за 

результатами оцінки дітьми та їх батьками (Ме). 
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Аналізуючи показники ЯЖ у групах ІІд та ІІб виявлено, що у більшості 

сегментів ПФ ЯЖ дітей та батьків є однаковими або незначно відрізняються, однак 

така різниця не була достовірною у жодній зі шкал (р>0,05) (рис.5.5).  

 

Рисунок 5.5 – Порівняння показників якості життя дітей 8-12р. з тяжкою 

формою гемофілії А в окремих сегментах психосоціального функціонування  за 

результатами оцінки дітьми та їх батьками (Ме). 

 У найстарших дітей 13-16р. (група ІІІд) для абсолютної більшості шкал 

батьки та діти також давали схожі оцінки ЯЖ (рис.5.6).  

 

Рисунок 5.6 – Порівняння показників якості життя дітей 13-16р. з тяжкою 

формою гемофілії А в окремих сегментах психосоціального функціонування  за 

результатами оцінки дітьми та їх батьками (Ме). 
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Достовірно ЯЖ відрізнялася між оцінками дітей та батьків у шкалі 

«Відносини» з показниками у групі ІІІд - 62,50 (37,50;81,25) та 37,50 (25,00;68,75) у 

групі ІІІб ( р<0,05 при значенні U = 276 ). Такі дані демонструють, що батьки значно 

недооцінюють вплив гемофілії на відносини з протилежною статтю своїх дітей.    

Таким чином, доведено, що батьки можуть об’єктивно оцінювати зЯЖ своїх 

дітей, хворих на тГА [41]. Аналізуючи особливості відношення до ЯЖ у дітей та 

батьків у різних сферах ПФ ми виявили, що в абсолютній більшості сегментів ПФ 

батьки об’єктивно оцінюють ЯЖ своїх дітей, за винятком оцінки у дітей 4-7р., де 

батьки достовірно переоцінюють порушення самопочуття та  недооцінюють 

порушення ЯЖ у відносинах з протилежною статтю у дітей 13-16р. [41]. Отримані 

результати дослідження будуть корисними як у практичному менеджменті, так і в 

популяційних дослідженнях, зосереджених на характеристиці ЯЖ у дітей з тГА. 

5.4 Аналіз окремих суб’єктивних характеристик психосоціального 

функціонування дітей з тГА в Україні. 

Окрім оцінки ЯЖ ми також зробили спробу дослідити особливості таких 

складових перебігу тГА у дітей як дивні відчуття у суглобах перед СК (ДВ); 

поведінку дітей при виникненні випадків СК та частоту інформування про такі 

випадки батьків. Вибірка відповідала п`ятій точці обстеження. Визначали, наскільки 

часто діти здатні відчувати такі ДВ. Аналіз проведено на підставі відповідей 58 

пацієнтів, які мали СК на наступне запитання опитувальника: «Чи мав ти дивні 

відчуття у суглобах перед кровотечею?», з варіантами відповідей для групи ІІд та 

ІІІд: «ніколи», «рідко», «інколи», «часто», «завжди» та для групи Ід – «ніколи», 

«інколи», «завжди». Аналізуючи отримані результати ми виявили, що серед 

пацієнтів, які мали СК (n=58) ДВ у суглобах хоча б «рідко» (діти 8-16р.) або 

«інколи» (4-7р.) мали 72% пацієнтів (n=42): серед Ід групи – це 77%, ІІд – 73%, та 

ІІІд – 67% дітей. При чому завжди ДВ перед СК мали 26% (n=15) дітей. 28% дітей 

(n=16) зазначили, що ніколи не мали ДВ, серед яких у групі Ід – це 3 пацієнтів 

(23%), ІІд – 8 (27%), ІІІд – 5 (33%). Таким чином, найчастіше ДВ у суглобах 

відчували наймолодші пацієнти (77% серед усіх дітей 4-7р. які мали СК), тоді коли 
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найстарші діти найчастіше «ніколи» не мали ДВ перед СК у порівнянні з дітьми 

іншого віку (33% серед усіх дітей 13-16р., які мали СК). Ми виявили також 

залежність між ДВ та суб’єктивною тяжкістю СК. Так, більшість пацієнтів (88%), 

які не мали ДВ зазначили суб’єктивну тяжкість СК, як «легку»/середню» і тільки 

12% (2 дітей) мали тяжкі СК. Дещо відмінним було співвідношення суб’єктивної 

тяжкості СК та ДВ у групі дітей, які мали ДВ (n=42): 55% (n=23) мали 

«легку»/середню» тяжкість СК та 45% (n=19 дітей) «тяжку»/»дуже тяжку». Серед 

пацієнтів, які зазначили тяжкість СК як «тяжку»/»дуже тяжку» (n=21) – 90% мали 

ДВ, тоді коли серед пацієнтів з «легку»/середню» (n=37) – 62%.  

Поведінка дітей при виникненні СК вивчалась на підставі аналізу відповідей 

на відповідні запитання в опитувальнику. Встановлено, що завжди у стані спокої 

після виникнення СК залишалися лишень 29% дітей (n=17), часто – 19% (n=11), 

інколи – 31% (n=19), рідко – 9 % (n=5), та ніколи – 12% (n=7)  дітей. При цьому, діти 

не завжди одразу повідомляли батьків про епізод виникнення СК, зокрема: тільки 

35% дітей зазначили, що завжди повідомляли своїх батьків, тоді коли 5% ніколи 

одразу не повідомляли. Хоча б «інколи» повідомляли 95% дітей з тГА.  

Таким чином, ДВ у суглобах є частим клінічним предиктором  СК у дітей з 

тГА, а їх частота співвідноситься з суб’єктивною його тяжкістю: при тяжких 

суглобових крововиливах ДВ діти відчувають частіше, як при легших. При чому, 

діти 4-7р. частіше мають ДВ за найстарших дітей (13-16р.). Це обґрунтовує 

необхідність розробки програм навчання раннього виявлення СК на підставі 

суб’єктивних відчуттів дитини.  

5.5  Компаративний аналіз якості життя, пов’язаної з гемофілією А, у 

дітей в Україні та європейських країнах.  

З аналізу численних досліджень, проведених у різних країнах світу протягом 

останніх років, ми виявили значні міжнаціональні відмінності як у зЯЖ, так і у 

психосоціальних предикторах перебігу тГА [136, 149, 184, 191, 290, 326]. Очевидно, 

що відмінності у якості та обсязі медичної допомоги, її організаційні особливості, 

національні економічні характеристики країни, культурні та етнічні особливості, 
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соціальні стандарти та ряд інших характеристик впливають не лишень на 

формування клінічних характеристик захворювання, але і психосоціальних [1, 138, 

195]. Саме тому, сьогодні у світі немає єдиних стандартів психосоціального 

менеджменту таких пацієнтів, оскільки такий менеджмент повинен бути 

максимально персоніфікованим як в індивідуальній площині (конкретного пацієнта), 

так і у груповій (система організації медичної допомоги). В контексті такого підходу 

ми проаналізували ЯЖ дітей з тГА у різних країнах світу та провели компаративний 

аналіз з результатами нашого дослідження, також встановили вікові особливості 

міжнаціональних відмінностей даних показників у різних сферах ПФ дітей. Хочемо 

також зазначити, що відмінності між ЯЖ пацієнтів з тГА у державах з різним рівнем 

економічного розвитку слід розглядати як своєрідний індикатор для порівняння. 

Якщо загальний показник ЯЖ дає в контексті такого порівняння інтегральну 

інформацію, то виявлення відмінностей в окремих аспектах ПФ дозволяє виявити 

«слабкі місця» у системі надання психосоціальної підтримки у національних 

умовах. Дані нашого дослідження представлені за результатами п’ятої точки 

обстеження. 

Враховуючи, що різні інструменти для ОЯЖ у пацієнтів з ГА мають різні ПХ 

у цільовій популяції, для можливості порівняння отриманих нами результатів ми 

проаналізували подібні дослідження, проведені в інших країнах, в яких використано 

саме опитувальника Haemo-QoL. Провівши пошук актуальних досліджень у таких 

пошукових наукометричних базах, як Medline, Google Scoolar, Embase, Cinahl та 

PsycINFO, ми виявили, що серед таких досліджень на сьогоднішній день найбільш 

масштабним у дітей з тГА виявилося дослідження  Gringeri A. та співавт., проведене 

у 2004 р. у 20 центрах лікування гемофілії шести європейських країнах (Німеччина, 

Італія, Франція, Іспанія, Великобританія та Нідерланди) [184]. У дослідження 

Gringeri A. та співавт. було включено 318 пацієнтів з тГА трьох вікових груп від 4 до 

16 років.  Разом з тим, дизайн даного дослідження по вікових (пацієнти 4-16р.) та 

клінічних характеристиках (тГА, відсутність інгібіторних антитіл у обстежених) 

найбільше схожий з нашим дослідженням. Також аналіз літератури засвідчив, що 

саме дослідження Gringeri A. та співавт. найбільш часто використовують в останні 
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роки у своїх роботах автори з інших країн в якості індикатора для порівняння 

отриманих результатів (A. Mercan та співавт., 2010; A.A. Tantawy   та співавт., 2011; 

S. Bagheri та співавт., 2013; ) [191, 196, 326]. 

У групу порівняння з дослідженням у європейських країнах (ЄК) включені 

дані ЯЖ 94 дітей в Україні за результатами нашого дослідження з наступними 

критеріями включення: тГА, вік від 4 до 16р., рівень ІА до FVIII  < 0,6 БО/мл, 

відсутність терапії ІТІ протягом останнього року, відсутність тяжких психічних або 

неврологічних захворювань. Групи порівняння відповідали віковим версіям 

опитувальника. Хоча, розприділення абсолютної більшості показників у нашому 

дослідженні відрізнялося від нормального, ми все ж представили результати у формі 

середніх значень (M±SD), оскільки саме у такому вигляді представлені дані у 

цільовому (у контексті порівняння) дослідженні Gringeri A. та співавт. [184]. 

Узагальнені результати ЯЖ дітей з тГА за результатами нашого дослідження та 

дослідження Gringeri A. та співавт. у ЄК представлені у табл. 5.2.  

Таблиця 5.2 

Показники якості життя дітей з тГА в Україні та країнах західної Європи 

Ш 

к 

а 

л 

а 

Бали якості життя дітей трьох вікових груп 

4-7р.  

У 

(n=29) 

4-7р. 

ЄК 

(n=95) 

 

8-12р. 

У 

(n=39) 

8-12р. 

ЄК 

(n=118) 

13-16р. 

У 

(n=26) 

13-16р. 

ЄК 

(n=105) 

1 2 3 4 5 6 7 

ФЗ 44.64 18.26 60.64 15.92 67.17 19.85 

СП 33.33 17.58 43.13 8.71 48.32 11.10 

СО 33.62 19.89 40.96 15.63 49.42 20.67 

С 68.1 34.38 61.03 20.78 57.58 17.92 

Д 51.72 18.48 41.03 43.34 47.36 46.13 

ПО в/ш в/ш 45.52 49.88 51.68 54.55 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 

ІЛ 25.87 22.22 36.32 10.36 39.59 12.76 

СШ 45.98 19.48 64.1 23.38 61.64 28.26 

ЖГ в/ш в/ш 37.82 33.76 48.63 31.94 

Л 50 25.00 40.94 18.25 38.86 23.20 

М в/ш в/ш в/ш в/ш 44.47 29.14 

В в/ш в/ш в/ш в/ш 55.29 9.41 

зЯЖ 44,21 21.46 47.15 20.59 50.83 24.03 

Примітки: У – якість життя за результатами нашого дослідження; ЄК – 

якість життя дітей за результатами дослідження Gringeri A. та співавт..; n-

кількість обстежених; в/ш – відсутня шкала в опитувальнику; 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. 

 Як видно з представлених даних, ЯЖ дітей з тГА в Україні (У) значно 

відрізняється від такого ж показника у ЄК. Зокрема, аналізуючи дані показники у 

групі Ід стає очевидним, що в У  ЯЖ є гіршою абсолютно в усіх сферах ПФ (p<0.01) 

та у зЯЖ у порівнянні з даними ЄК. Зокрема, вдвічі та більше є гіршими показники 

ЯЖ у таких сферах ПФ, як фізичне здоров’я, сімейні відносини, відносини з 

друзями, спорт та школа, відношення до лікування та зЯЖ. У групі ІІд більшість 

показників в У є також значно вищими за європейські дані (p<0.01), що свідчить про 

гіршу ЯЖ, за винятком лишень таких сфер, як відносини з друзями та підтримка 

оточуючих, де виявлені схожі показники. У ІІІд порівняльний аналіз засвідчив 

схожу картину з гіршими показниками ЯЖ в У в усіх сферах ПФ за винятком лише 

сфери підтримка оточуючих. зЯЖ в У є гіршою у дітей усіх вікових груп приблизно 

у два рази. Узагальнені дані різниці у кількісному еквіваленті між показниками ЯЖ 

у нашому дослідженні та ЄК ми представили у табл. 5.3. Для зручності сприйняття 
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ми представили ці дані не у вигляді величини різниці середніх, а у її кратності 

(наприклад, показник «-2,4» означає гіршу ЯЖ в У у 2,4 рази в порівнянні з ЄК). 

Таблиця 5.3  

Кратність різниці у показниках ЯЖ між Україною та країнами Європи 

Ш 

к 

а 

л 

а 

Вікові групи  

4-7р. 8-12р. 13-16р. 

Середні 

значення 

різниці 

4-16р. 

ФЗ - 2,4 - 3,8 - 3,4 - 3,2 

СП - 1,9 - 5 - 4,4 - 3,8 

СО -  1,7 - 2,6 - 2,4 - 2,3 

С - 2 - 2,9 - 3,2 - 2,7 

Д - 2,8 + 1,05 - 1,03 - 1,3 

ПО в/ш + 1,1 + 1,06 + 1,08 

ІЛ - 1,2 - 3,5 - 3,1 - 2,6 

СШ - 2,4 - 2,7 - 2,2 - 2,4 

ЖГ в/ш - 1,1 - 1,5 - 1,3 

Л - 2 - 2,2 - 1,7 - 2 

М в/ш в/ш - 1,5 - 1,5 

В в/ш в/ш - 5,9 - 5,9 

зЯЖ - 2,1 - 2,3 - 2,1 - 2,2 

 Примітки: значення «-» перед цифровим значенням означає, що ЯЖ в Україні є у 

«n» разів гіршою, як у країнах Європи; значення «+» перед цифровим значенням 

означає, що ЯЖ в Україні є у «n» разів кращою за показники країн Європи; в/ш- 

відсутня шкала в опитувальнику; ФЗ – фізичне здоров’я, СП – самопочуття; СО – 

самооцінка; С – сім’я; Д – друзі; ПО – підтримка оточуючих; ІЛ – інші люди; СШ – 
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спорт та школа; ЖГ – життя з гемофілією; Л – лікування; М – майбутнє; В – 

відносини; зЯЖ – загальна якість життя. 

 З узагальнених даних стає очевидним, що найбільше ЯЖ дітей усіх вікових груп 

в У у сторону гіршої, у порівнянні з ЄК, є у фізичних аспектах функціонування, а 

саме фізичному здоров’ї та загальному самопочутті. Особливу увагу слід звернути 

на значні відмінності у найстарших пацієнтів у контексті впливу тГА на відносини з 

протилежною статтю. В ЄК цей показник був у 5,9 разів кращим за показник нашого 

дослідження. Якщо ЯЖ в У у контексті відносин з друзями у групі ІІд практично не 

відрізняється від ЄК, то у наймолодших дітей в У цей показник є гіршим у 2,8 разів 

та загалом найбільше відрізняється у дітей Ід у порівнянні з ЄК.  Одним із завдань 

даного дослідження було також проаналізувати показники ЯЖ у країнах з різним 

рівнем економічного розвитку та порівняти такі дані з даними нашого дослідження. 

Однак, враховуючи значні відмінності у дизайні подібних досліджень, ми 

представили для порівняння лишень дані загального показника ЯЖ у 8 

дослідженнях, де використано О Haemo-QoL у таких країнах, як Єгипет, Іран, 

Туреччина, США, Філіппіни, ЄК та за результатами мультинаціонального 

дослідження E. Santagostino та співавт.  [91, 149, 184, 191, 195, 196, 326] (рис 5.7).  

 

Рисунок 5.7 – Якість життя у дітей 4-16 років з гемофілією А у різних країнах.

 Примітки: * - показники ЯЖ за даними мультинаціонального дослідження 

(Америка, Азія, Європа) E. Santagostino та співавт. [91]; ** - показники ЯЖ у 

країнах західної Європи за даними дослідження Gringeri A. та співавт. [184]. 
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 З проілюстрованих даних очевидно, що зЯЖ значно відрізняється у різних 

країнах. зЯЖ українських дітей 4-16р. з тГА (TSS=47,4) є кращою за аналогічні 

показники у Єгипті (TSS=61,1) та Ірані (TSS=54,3), однак значно гіршими за 

показники таких країн, як Туреччина (TSS=38,8), Філіппіни (TSS=28,4) чи США 

(TSS=34,2). Також значно гіршими є показники ЯЖ в порівнянні з 

мультинаціональним дослідженням E. Santagostino та співавт. (2014р.), в якому 

дослідники обстежили ЯЖ 64 дітей з тГА у країнах трьох континентів [91]. Ще 

більші відмінності у ЯЖ помітні при порівнянні з британським дослідженням «The 

SO-FIT study» (2017р.), де автори показали, що найгіршою ЯЖ дітей (n=127, вік 8-

17р.) у Великобританії у таких сферах ПФ як «Друзі» (28.81±30.5) та «Спорт та 

школа» (26.14±25.1) [310]. За даними нашого дослідження, в Україні навіть у тих 

сферах ПФ, де виявлено найкращу ЯЖ у дітей 8-16р.  ( TSS «Інші люди» - 

38,22±15,60), вона виявилась значно гіршою за найгірші показники у 

Великобританії. Такі міжнаціональні відмінності ЯЖ у дітей з ГА обумовлені 

низкою чинників, серед яких, ймовірно, основним є якість медичної допомоги як в 

організаційному, так у матеріальному аспектах. На жаль, ґрунтовних досліджень, які 

б вивчали вплив медичних, економічних, соціальних та інших чинників на 

міжнаціональні відмінності в показниках ЯЖ дітей з тГА,  на сьогоднішній день в 

доступній літературі нами не знайдено. Подібні дослідження ми вважаємо вкрай 

перспективними для розуміння ролі окремих детермінант у формуванні ЯЖ та 

визначення психосоціальних стандартів на міжнаціональному рівні. 

 Таким чином, ЯЖ дітей з тГА в Україні є значно гіршою, як у країнах 

західної Європи. Це стосується як загальної ЯЖ, так і абсолютної більшості 

детермінант психосоціального розвитку.  Враховуючи, що ЯЖ в ЄК є однією з 

найкращих у світі, такі показники на даному історичному етапі можна вважати 

«еталонними» для України, а виявлені вікові відмінності показників ЯЖ в окремих 

сегментах ПФ слід використовувати для розробки програм психосоціальної 

реабілітації та підтримки дітей з тГА в Україні [240].     

Перелік робіт, у яких відображено основні результати даного розділу: 
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РОЗДІЛ 6. 

ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ 

ГЕМОФІЛІЇ А, У ДІТЕЙ ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ ТА МЕТОДАХ 

ЛІКУВАННЯ 

6.1. Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, у дітей з тяжкою формою 

гемофілії А в Україні: вікові особливості впливу методів замісного лікування. 

Для дослідження впливу різних методів замісного лікування на ЯЖ дітей з тГА 

ми проаналізували дані 105 обстежених нами дітей за результатами п’ятої точки 

обстеження. У залежності від методу лікування, який отримував пацієнт 6 місяців 

напередодні обстеження, пацієнтів поділено на три клінічні групи: група «ПЛ» 

(n=49) - діти, які отримували регулярне ПЛ концентратом FVIII згортання крові у 

режимі щонайменше 1 р/тиждень. Тут слід зазначити, що згідно протоколу МОЗ 

України «Уніфікований клінічний протокол екстренної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям, 

хворим на гемофілію А, гемофілію Б, хворобу Віллебранда» та таких 

загальноприйнятих сьогодні протоколів менеджменту тГА, як  протоколи Malmo та 

Utrecht, рекомендованих до використання WFH, кратність проведення ПЛ становить 

3 р./тиждень [68, с.14-15; 336, с.9]. Однак, на сьогоднішній день альтернативним 

режимом ПЛ залишається схема з кратністю введення 1 р./тиждень [277]. Так, згідно 

рекомендацій MASAC оптимальним режимом ПЛ є режим фармакокінетичного 

моніторингу рівня FVIII між введеннями > 1% без визначення стандартної кратності 

такого режиму [250]. Разом з тим, недостатнє матеріальне забезпечення в Україні 

призвело до ситуації, в якій частина дітей отримують ПЛ з меншою тижневою 

кратністю введення (1-2 р./тиждень), однак регулярно, що протокольно не 

відповідає жодному з режимів лікування тГА. Зокрема, з обстежених нами дітей, які 

отримували регулярне ПЛ, більше половини (53%) пацієнтів отримували у режимі 

1-2 р./тиждень. Саме тому в групу дітей «ПЛ» ми включили усіх пацієнтів, які 

отримували регулярне ПЛ щонайменше 1 р./тиждень  у дозуванні не менше 15 

МО/кг. Другу клінічну групу «НВ» сформували 48 пацієнтів, які отримували 
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лікування у режимі на вимогу. Критерієм включення до групи НВ було отримання 

замісного лікування тільки у випадку виникнення кровотечі чи профілактично перед 

потенційно небезпечними процедурами (операційні втручання). Третю клінічну 

групу «ІТІ» сформували 8 пацієнтів, які отримували лікування у режимі ІТІ, з 

наступними критеріями включення: замісна терапія концентратом FVIII у дозуванні 

≥ 50 МО/кг не рідше як кожен другий день, тривалістю не менше 6 міс. незалежно 

від історичного пікового рівня ІА. Пацієнтів Ід та ІІд вікових груп, які отримували 

ПЛ, було також поділено на групу «пПЛ» (n=15) - пацієнти, які отримували 

первинну профілактику (початок ПЛ до 3 років/до другого крововиливу у суглоб) та 

групу «вПЛ» (n=21) - пацієнти, які отримували вторинну профілактику (початок ПЛ 

після 3 років/другого крововиливу у суглоб). Нижче, у табл. 6.1, ми представили 

загальні показники ЯЖ обстежених пацієнтів групах ПЛ та НВ.  

Таблиця 6.1 

Якість життя  дітей, які отримували  

профілактичне лікування та лікування на вимогу 
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TSS груп дослідження (M±σ) 

Профілактичне лікування Лікування на вимогу 

Iд 

(4-7 р.) 

IIд 

(8-12 р.) 

IIIд 

(13-16 р.) 

Iд 

(4-7 р.) 

IIд 

(8-12 р.) 

IIIд 

(13-16 р.) 

1 2 3 4 5 6 7 

ФЗ 48,3±13,3 61,8±16,7 61,5±29,1 42±14,4 59,9±20,9 73,8±17,3 

СП 34,4±18,7 40,0±14,7 43,8±19,9 34,5±17,4 46,4±13,6 54,2±19,4 

СО 39,1±20,3 42,1±15,1 46,9±18,1 28,6±16,6 39,9±16,4 53,8±20,6 

С 75,8±13,3 58,5±21,1 56,7±14,6 58,9±7,7 63,4±17,3 60,2±17,2 

Д 59,4±27,2 37,8±16,2 45,2±23,6 46,4±36,4 44,6±17,6 50±24,9 

ПО в/ш 45±16,9 46,6±21,3 в/ш 47,7±14,2 59,4±18,8 

ІЛ 26,7±23,2 38,1±15 37,5±20,3 26,8±15,4 35,4±15,8 44,1±22,6 
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Продовження таблиці 6.1 

СШ 47,9±25 63,4±16,9 60,9±17,9 46,4±20,9 64,3±15,11 63±16,6 

ЖГ в/ш 35,7±14,7 45,6±24,8 в/ш 37,5±17,2 52,4±26,2 

Л 53,13±27,2 41,1±17,9 37,1±15,8 48,2±18,3 40,8±13,4 41,4±19,5 

М в/ш в/ш 43,7±24,3 в/ш в/ш 45,8±15,8 

В в/ш в/ш 49±32,9 в/ш в/ш 63,5±26,4 

зЯЖ 48,13±11,8 46,4±11,9 47,9±14,8 41,4±10,1 48±11,2 55,1±12,3 

Примітки: в/ш – відсутня шкала в опитувальнику; 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. 

Виявлено, що у дітей Ід, які отримували ПЛ, зЯЖ була гіршою за дітей, які 

отримували лікування НВ, при значенні показників TSS = 48,13±10 та 41,48±11,79 

відповідно. Однак, така різниця не була статистично достовірною (р=0,107, t = -

1,665) при різниці середніх (рс) всього 6,65 (7%). Що стосується окремих сегментів 

ПФ, то значні відмінності у показниках ЯЖ між ПЛ та НВ виявлені у наступних 

шкалах з кращою ЯЖ при НВ: «Самооцінка» (рс = 10,5 (27%) при р=0,065), «Сім`я» 

(рс = 16,9 (22%) при р<0.001), «Лікування» (рс = 10,9 (18%) при p=0,28), «Друзі» (рс 

= 13 (22%) при р=0,14). Однак, СД така різниця виявлена лишень для шкали 

«Сім`я», що свідчить про достовірно гірші показники ЯЖ у сегменті сімейних 

відносин при застосування ПЛ у порівнянні з НВ. Для інших шкал різниця була 

недостовірною з різницею середніх ≤ 13% між групами ПЛ та НВ. 

У групі ІІд нами також не виявлено СД різниці зЯЖ між групами ПЛ та НВ 

(р=0,647 при t=0,461) при різниці середніх усього 1,64 у сторону кращої зЯЖ при 

ПЛ. Відмінності в окремих шкалах ПФ між групами хоч і були, але такі відмінності 

були незначними (рс ≤ 15%) та статистично недостовірними (p>0.05). 

 У найстарших дітей ІІІд групи, які отримували ПЛ, наочно зЯЖ була кращою 

за дітей групи НВ при значенні TSS=47,86±14,82 та TSS=55,13±12,26 відповідно. 

Однак така різниця показників не була статистично достовірною (р=0,198 при 
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t=1,325). Одночасно, вищі показники ЯЖ при лікуванні НВ виявлені в абсолютній 

більшості шкал, що свідчить про гіршу ЯЖ у порівнянні з групою дітей на ПЛ, 

однак СД така різниця не була (при значенні p від 0,06 до 0,4).  

Показовими виявилися вікові динамічні зміни у дітей різних вікових груп 

показників ЯЖ у тих сегментах ПФ, які виявилися кращими при лікуванні НВ у 

наймолодших пацієнтів (Ід), та були гіршими у найстарших пацієнтів (ІІІд). 

Зокрема, як видно з представлених даних, динаміка показників ЯЖ у сегменті 

відношення до лікування у групі ПЛ з віком достовірно покращується (від  

53,13±27,2 у групі Ід до 37,1±15,8  у групі ІІІд при р<0.05), тоді коли у групі НВ 

покращується, однак без СД різниці таких показників (від  48,2±18,3 у групі Ід до 

41,4±19,5  у групі ІІІд при p=0.19) (Рис.6.1). 

 

Рисунок 6.1 – Динаміка показників якості життя у сегменті «Лікування» 

 У шкалі «Самооцінка» при ПЛ та НВ з віком ЯЖ погіршується, однак 

достовірними такі зміни є лишень у групі НВ (від  28,6±16,6 у групі Ід до 53,8±20,6  

у групі ІІІд при p<0.01) (рис. 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Динаміка показників якості життя у сегменті «Самооцінка» 

У шкалі «Друзі» при ПЛ ЯЖ покращилась зі зростанням віку (від  59,4±27,2 у 

групі І до 45,2±23,6  у групі ІІІ при p>0.05), тоді коли при лікуванні НВ погіршилась 

(p>0.05) (рис. 6.3). 

 

Рисунок 6.3 – Динаміка показників якості життя у сегменті «Друзі» 
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коли у групі ПЛ покращилась від TSS=75,8±13,3 у групі Ід до TSS=56,7±14,6 у групі 

ІІІд (p<0.001) (рис.6.4).  
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Рисунок 6.4 – Динаміка показників якості життя у сегменті «Сім’я» 

В усіх наведених шкалах ЯЖ у пацієнтів 4-7р. була гіршою при ПЛ та стала 

кращою у дітей 13-16р. у порівнянні з лікуванням НВ. Варто зазначити, що вікові 

особливості в даних сегментах ПФ спостерігаються незалежно від методу лікування 

[36]. Таке наочне та статистичне порівняння ми провели і представили у даній 

роботі для того, щоб продемонструвати динаміку таких змін при обох методах 

лікування, яка має своєрідний «перехрест» з віком, що характеризує потенційний 

позитивний вплив ПЛ на ЯЖ. Поряд з цим, перевага ПЛ є очевидною у сегменті 

фізичного здоров’я (рис.6.5).  

 

Рисунок 6.5 – Динаміка показників якості життя у сегменті «Фізичне 

здоров’я» 
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Зокрема, ЯЖ у відповідній шкалі з віком погіршується, однак, якщо у 

наймолодших пацієнтів 4-7р. цей показник є кращим у групі НВ (TSS=42±14,4), то у 

найстарших пацієнтів 13-16р. у групі НВ (TSS=73,8±17,3) він є достовірно гіршим 

(р<0.05) з очевидним, близьким до прямолінійного погіршенням з віком. Водночас, 

у групі ПЛ хоч з віком ЯЖ у даному сегменті ПФ погіршується, однак така різниця 

не була СД (p=0.06). 

Аналізуючи динаміку зЯЖ на ПЛ ми виявили, що з віком ЯЖ залишається 

стабільною, без вираженої динаміки (достовірність різниці між показниками 

p>0.05). У той же час у групі НВ достовірно погіршується з віком, від показника у 

групі Ід TSS=41,48±11,79 у наймолодших пацієнтів до TSS=55,13±12,26 (р=0,0074) у 

ІІІд віковій групі (рис. 6.6). 

Рисунок 6.6 – Динаміка загальної ЯЖ у дітей 4-16р., які отримували 

профілактичне лікування та лікування на вимогу. 

 При порівнянні показників ЯЖ між групами НВ, ПЛ та ІТІ ми враховували 
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пацієнт).  Ми виявили, що зЯЖ у дітей 4-16р. на ПЛ була на рівні 47,34±11,98, при 

лікуванні НВ - 47,88±12,47, тоді коли при лікуванні ІТІ показник зЯЖ був 

достовірно найвищим і становив 63,58±15,36 (р=0,003 при F=6,08).  Варто 

зазначити, що тенденція зЯЖ при НВ та ПЛ була наступною: у дітей 4-7р. при 
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лікуванні НВ зЯЖ була дещо кращою за ПЛ, у дітей віком 8-12р. практично не 

відрізняється, тоді коли у найстарших пацієнтів 13-16 років кращою є при ПЛ, однак 

у жодній з вікових груп така залежність не була СД. 

 Аналізуючи переваги раннього та пізнього початку ПЛ з позиції впливу на ЯЖ 

у пацієнтів 4-12р., ми порівняли показники у відповідних групах пацієнтів (група 

пПЛ (n=15) та вПЛ (n=21)) і виявили, що у наймолодших пацієнтів 4-7р. при 

ранньому початку ПЛ ЯЖ є гіршою за пацієнтів, які отримували вПЛ зі значеннями 

відповідних показників TSS=53,17±9,83 та TSS=46,51±11,10 відповідно.  Однак, нам 

не вдалося виявити достовірної різниці таких показників (р=0,2224 при t= -1,273), 

що, в даному випадку, на нашу думку обумовлена багатовимірністю поняття ЯЖ та 

її чутливістю до різних психосоціальних чинників. Зокрема, кращою ЯЖ була при 

застосування пПЛ у шкалі ФЗ, у порівнянні з групою вПЛ, при значенні показників 

відповідної шкали TSS= 43,75±13,11 та  TSS=53,75±14,49 відповідно (р=0,09), тоді 

коли у сегменті відношення до лікування при пПЛ ЯЖ є достовірно гіршою (p<0,05) 

за групу дітей вПЛ при значеннях відповідних показників TSS=67,86±23,78 та 

TSS=45±25,82 відповідно. У групі ІІд ми не виявили СД різниці у показниках зЯЖ  

пПЛ (TSS=49,79±9,2) та вПЛ (TSS=46,74±13,8) (р=0,867 при t=0,17), як і для 

абсолютної більшості шкал. 

Таким чином, аналізуючи отримані дані, ми можемо стверджувати, що ЯЖ у 

дітей з тГА є залежною від методу замісного лікування. Найгіршою ЯЖ є у 

пацієнтів, які отримували ІТІ. Також виявлено відмінності у ЯЖ між ПЛ та НВ і, 

хоча,  статистичні дані не дозволяють нам стверджувати про достовірну перевагу 

того чи іншого методу лікування у контексті впливу на зЯЖ.  Беручи до уваги те, що 

ЯЖ має вікові тенденції незалежно від методу лікування (дані розділу 4)  та 

виявлені динамічні зміни ЯЖ з віком у дітей при різних методах лікування  

(достовірне погіршення зЯЖ при НВ та стабільну зЯЖ при ПЛ; зміни у сторону 

покращення при ПЛ зі зростанням віку у тих сегментах ПФ, які були гіршими у 

наймолодших дітей), ми можемо стверджувати, що профілактичне лікування є 

потенційним фактором покращення ЯЖ у дітей з тГА з урахуванням наступних 

особливостей: ПЛ у дітей 4-7р найбільш негативно впливає на такі сфери ПФ, як 
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сімейні відносини, відношення до лікування та самооцінцу у порівнянні з 

лікуванням НВ, що варто брати до уваги при розробці програм психосоціальної 

підтримки у цій віковій групі [238].   

Раннє ПЛ негативно впливає на зЯЖ у порівнянні з вторинною профілактикою 

у дітей 4-7р, особливо у сегменті відношення до лікування, тоді коли у старших 

дітей 8-12р. таких відмінностей ми не виявили [238]. Такі дані ще раз 

підтверджують значний негативний вплив на ЯЖ у сегменті відношення до 

лікування, що диктує необхідність диференційованого підходу до психосоціальної 

підтримки дітей на ПЛ 4-7р. з урахуванням вищезазначених даних.   

6.2  Залежність якості життя у пацієнтів з тяжкою формою гемофілії А на 

профілактичному лікуванні від кратності замісної терапії. 

Переваги ПЛ з позиції впливу на ЯЖ та визначення фактору відношення 

пацієнтів  до лікування, як одного з найвагоміших у формуванні ЯЖ, визначили 

постановку до вирішення ще одного завдання даного дослідження: з’ясувати 

відмінності у ЯЖ пацієнтів на ПЛ, які отримували замісну терапію з різною 

кратністю введення. Такий гіпотетичний підхід був обґрунтований і рядом інших 

фактів. Зокрема, в Україні матеріальне забезпечення пацієнтів з тГА не дозволяє 

проводити ПЛ у 100% пацієнтів у протокольному режимі (тричі на тиждень). 

Сьогодні існує ряд досліджень, спрямованих на обґрунтування зменшення кратності 

ПЛ. Це, для прикладу, дослідження R. Furlan та співавт. (2015), проведене в Канаді, 

США та Австралії, де  автори показали психосоціальні переваги для пацієнтів при 

зниженні частоти введення препаратів при ПЛ [168]. Відомі дослідники гемофілії 

R.D. Herbert та співавт.  (2018) вдало зазначили, що: «…режим профілактики, який 

мінімізує ризик кровотеч, залежить від особливостей фізичної активності людини і 

може сильно відрізнятися від режимів профілактики, які оптимізують 

фармакокінетичні параметри» [197], а дослідники M.L. Simpson та співавт. (2012) 

стверджували, що «сучасні підходи до менеджменту тГА, такі як, скажімо, ПЛ один 

раз на тиждень, є актуальними для подальших багатоцентрових міжнародних 

проспективних досліджень» [232]. Поряд з цим, слід зазначити, що тяжкість ГА у 
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відповідності до класифікації за рівнем дефіцитного ФЗК далеко не в абсолютній 

більшості випадків співпадає з клінічною тяжкістю захворювання, що обґрунтоване 

таким поняттям, як «геморагічний фенотип». За нашим багаторічним 

спостереженням, зокрема і пацієнтів, обстежених у даному дослідженні, частина 

пацієнтів з тГА можуть не мати геморагічних проявів тривалий час навіть без 

замісного лікування.  

Для виконання поставленого завдання ми дослідили та проаналізували дані 

ЯЖ 49 дітей віком 4-16р. з тГА, які регулярно отримували ПЛ не менше як 6 міс. 

перед обстеженням у дозуванні 15-50 МО/кг. не рідше як 1 р./тиждень. У залежності 

від кратності введення препарату пацієнтів було поділено на дві групи: група дітей, 

які отримували стандартну протокольну профілактику 3 р./тиждень, - «СП»; та 

групу   пацієнтів, які отримували ПЛ у меншій кратності, але не рідше 1 р./тиждень 

у своєрідному гібридному режимі - «ГП». Структура обстежених відповідала п’ятій 

точці обстеження. Критеріями включення у дане дослідження на цьому етапі були 

наступні: рівень FVIII < 1 МО/дл, вік від 4 до 16р., рівень ІА до FVIII згортання 

крові < 0,6 БО/мл, ПЛ не менше як 6 місяців напередодні обстеження ЯЖ та не 

рідше 1 р./тиждень за цей період, відсутність тяжких психічних чи неврологічних 

захворювань. Загальні дані ЯЖ у режимі СП та ГП представлені на рис.6.7. 

 

Рисунок 6.7 – Показники загальної якості життя у групах стандартної та 

гібридної профілактики. 
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Аналізуючи отримані результати, ми встановили, що у групі Ід не виявлено 

СД різниці між показниками зЯЖ у режимі СП та ГП з показниками 48,94±11,44 та 

46,36±7,03 відповідно (р=0,652 при t= -0,461). У групі ІІд  також не виявлено різниці 

(р=0,747 при t= 0,327) між зЯЖ у режимі СП та ГП (45,02±6,17 та 47,25±14,78 

відповідно). У найстарших дітей 13-16р. (групі ІІІд) при ГП зЯЖ була дещо кращою 

з показником  45,16±13,33 у порівнянні з СП (54,02±18,22), однак, така різниця в 

показниках також не була СД (р=0,341 при t= -0,995). При порівнянні показників 

зЯЖ без поділу на вікові групи в усіх пацієнтів також не виявлено достовірної 

різниці при СП та ГЛ (р=0,548 при t= -0,605) при різниці середніх усього 3,1.  

Аналізуючи отримані результати дослідження, ми хочемо взяти до уваги дані 

одного з наших попередніх досліджень, де ми продемонстрували достовірне 

погіршення зЯЖ при збільшенні кількості СК (р=0,0009 при W=0) та прямий 

сильний зв’язок між даними показниками (р<0,00001 при показнику R Спірмена 

0,778) [43]; меншу кількість СК при застосуванні СП у порівнянні з ГП. Без 

застосування методів статистичного аналізу здавалося б, що з урахуванням таких 

дослідницьких даних, використовуючи метод компаративного прогнозування, у 

пацієнтів на СП ЯЖ повинна б бути кращою в порівнянні з ГП. Однак, отримані 

дані дослідження демонструють відсутність такої залежності. На нашу думку, такий 

результат можна обґрунтувати багатокомпонентністю поняття ЯЖ у дітей з тГА, 

зокрема у даному випадку, збільшення частоти лікування при СП компенсаторно 

погіршує ЯЖ у сегменті лікування, покращуючи у сегменті фізичної активності. 

Саме тому, ймовірно, такої достовірності нами і не виявлено. Враховуючи це, та 

намагаючись максимально стандартизувати за критеріями порівняння пацієнтів у 

досліджуваних групах, ми провели порівняння ЯЖ між групами СП та ГП дітей, які 

не мали СК протягом місяця перед обстеженням. Групу порівняння у даному 

випадку склали  32 пацієнти. Показники зЯЖ у пацієнтів на СП (n=18) склали 

48,11±11.85, тоді коли у групі ГП (n=14) зЯЖ була достовірно кращою, з 

показником TSS=40,04±20.19 (при p<0.05). Разом з тим, у пацієнтів групи ГП, які 

мали ≥ 1 СК (n=12) зЯЖ була гіршою, ніж у пацієнтів, що отримували СП (n=5) з 

показниками 53,72±8.16 та 49,71±9.94 відповідно, однак така різниця не була 
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статистично достовірною (p=0,199). Отримані дані демонструють, що при 

відсутності об’єктивних маркерів перебігу захворювання (крововиливи у суглоби) 

ЯЖ є достовірно кращою при застосуванні ГП. Однак, в такому випадку не 

з’ясованим залишається ризик виникнення кровотеч, який, ймовірно, може бути 

вищим у групі ГП. 

Таким чином, зменшення частоти ПЛ (1-2 р./тиждень) асоційоване з більшою 

кількістю СК, у порівняння зі стандартним режимом ПЛ (3 р./тиждень). У той же 

час при відсутності СК діти з тГА  мають кращі показники ЯЖ при зменшенні 

частоти введення препарату. Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що ПЛ з 

меншою кратністю введення препарату (1-2 р./тиждень) доцільно застосовувати у 

дітей з відсутністю СК та низьким ризиком їх виникнення [35]. Відповідно, вкрай 

перспективним для подальших досліджень залишається визначення прогностичних 

маркерів ризику виникнення СК у пацієнтів з тГА.  

6.3 Якість життя у пацієнтів з тяжкою формою гемофілії А на домашньому 

лікуванні. 

 Для характеристики ЯЖ дітей з тГА на домашньому лікуванні (ДЛ) ми 

провели порівняльний аналіз за результатами п’ятої точки обстеження пацієнтів, які 

отримували регулярне замісне лікування в умовах ЛПЗ та у домашніх умовах. До 

групи ДЛ були включені пацієнти, які отримували замісну терапію в амбулаторних 

умовах не менше, як 1 місяць напередодні обстеження та не рідше 1 р./місяць Групу 

порівняння склали діти, які отримували замісне ПЛ у стаціонарних умовах (СЛ). У 

групу СЛ ми включили виключно пацієнтів, які отримували ПЛ з урахуванням того, 

що абсолютна більшість пацієнтів групи ДЛ (7 з 9) також отримували ПЛ. 

Структура пацієнтів відповідала п’ятій точці обстеження. Загальні результати ЯЖ у 

дітей у групах ДЛ та СЛ представлені на рис.6.8. 
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Рисунок 6.8 – Порівняння ЯЖ у дітей, які отримували домашнє та стаціонарне 

лікування. 

Аналізуючи отримані результати, встановлено, що зЯЖ у групі СЛ була дещо 

гіршою від аналогічного показника у групі ДЛ та становила TSS=47,70±12,79 та 

TSS=42,38±6,43 відповідно. Такі дані можна характеризувати як краща зЯЖ у 

пацієнтів на ДЛ в порівнянні з пацієнтами на СЛ, однак така різниця отриманих 

показників не була СД (р=0,23 при t= -1,208). Аналізуючи показники ЯЖ у окремих 

сегментах ПФ ми встановили, що у групі СЛ виявлені нижчі показники ЯЖ, що 

характеризують кращу ЯЖ, лишень у двох шкалах («Самооцінка» та «Відносини»), 

але ця різниця не була статистично достовірною (р >0,05 при значенні U = 180 та 

19,5 відповідно для обох шкал). У той же час, для більшості шкал  у групі СЛ були 

вищі показники ЯЖ, які характеризують гіршу ЯЖ в порівнянні з групою ДЛ. 

Зокрема, краща ЯЖ у пацієнтів на ДЛ виявлена за показниками шкали 

«Самопочуття», «Сім`я» (р >0,05 при значенні U = 156), «Друзі» (р >0,05 при 

значенні U = 141), «Інші люди» (р >0,05 при значенні U = 158), «Спорт та школа» (р 

>0,05 при значенні U = 165,5), «Життя з гемофілією» (р >0,05 при значенні U = 

71,5), «Лікування» відповідно (р ≤ 0,05 при значенні U = 116,5), «Майбутнє» (р 

>0,05 при значенні U = 14,5).  Однак, СД така різниця виявлена лишень у сегменті 

«Лікування», де показники ЯЖ становили для групи ДЛ та СЛ: 32,14 (25;39,29) та 
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42,86 (32,81;52,68). Слід зазначити, що до отриманих статистичних результатів 

дослідження слід ставитися з обережністю,  враховуючи малу групу спостереження 

пацієнтів на ДЛ (9 дітей), що, ймовірно, могло вплинути на відсутність СД різниці в 

окремих порівняннях. Разом з тим, наявна психосоціально достовірна різниця 

показників зЯЖ та більшості психосоціальних детермінант у досліджуваних групах, 

дозволяє нам стверджувати про перевагу ДЛ в порівнянні зі СЛ в контексті 

покращення ЯЖ, особливо у сегменті відношення до лікування [45].   

Перелік робіт, у яких відображено основні результати даного розділу: 

1. Markin A. I. Health–Related Quality of Life in Children with Severe Hemophilia A 
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Methods / A. I. Markin L. Ya. Dubey // International Academy Journal. Web of 

Scholar. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2018. – Vol. 2, No. 7(25). – P.15–19. 

2. Маркин А. И. Зависимость качества жизни, связанного с тяжелой формой 

гемофилии А, у детей от режима профилактического лечения /  А. И. Маркин, 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Початок ХХІ ст. ознаменувався стрімкою зміною парадигми медицини від 

біомедичної до біопсихосоціальної, згідно якої вивчення та моніторинг ЯЖ при 

хронічних захворюваннях стало настільки ж важливою складовою наукової та 

практичної діяльності, як і клінічних аспектів [258], а наукові та практичні розробки 

стосовно питань ЯЖ на сьогоднішній день залишаються одним з пріоритетних 

напрямків сучасної медицини [29, 87, 92, 161, 281]. ГА, як найтяжче та найбільш 

поширене СЗСЗК у дітей, чинить значний вплив на ЯЖ через високий рівень 

інвалідизації, потребу в регулярній та дороговартісній терапії, розвитком емоційно-

поведінкових розладів, порушенням когнітивних функцій, фізичного та 

психосоціального функціонування. Саме тому ОЯЖ на даному історичному етапі є 

невід’ємною складовою сучасного менеджменту пацієнтів з ГА. Відсутність в 

Україні національних версій хсО для дітей з ГА унеможливлює їх використання у 

практичній та науковій діяльності, що, у свою чергу, обмежує ведення дітей з цим 

захворюванням згідно міжнародних стандартів та обґрунтовує актуальність їх 

створення. В останнє десятиріччя проведена значна кількість досліджень, 

присвячених вивченню ЯЖ у дітей з ГА, у низці з яких виявлено, що психосоціальні 

предиктори захворювання відрізняються у різних країнах і впливають на зміну 

клінічних характеристик захворювання. Також в Україні відсутні ґрунтовні дані 

щодо ПФ дітей з ГА, що додатково свідчить про актуальність дослідження  

національних особливостей ЯЖ [1, 88, 103, 104, 136, 138, 149, 160, 184, 195, 196, 

191, 290, 326]. Разом з тим, доволі обмеженими залишаються світові дані щодо 

вікових особливостей ЯЖ та окремих детермінант ПФ у дітей з тГА. 

Неоднозначною сьогодні є і позиція сучасної науки щодо початку ПЛ та його 

частоти, особливо вікові особливості замісного лікування у таких пацієнтів [144, 

168, 247]. 

У зв’язку з цим, метою дослідження стало удосконалення системи ОЯЖ, 

пов’язаної зі здоров’ям, дітей, хворих на тГА в Україні, на підставі вивчення їх 

фізичної, психічної та соціальної функцій. Для реалізації поставленої мети було 
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виконано лінгвістичну та соціокультурну адаптацію хсО Haemo-QoL для ОЯЖ 

дітей, хворих на ГА, до національних умов, відповідно до міжнародних стандартів 

валідації О до умов нового ЕЛС; проведено його пілотне дослідження з оцінкою 

валідності, надійності та чутливості до клінічних змін; вивчено клінічні та 

епідеміологічні характеристики ГА та інших СЗСЗК у дітей різних вікових груп в 

Україні; досліджено вікові особливості ЯЖ та окремих детермінант ПФ у дітей з 

тГА в Україні; встановлено вплив методів та режимів замісного лікування на ЯЖ 

дітей з тГА та вивчено можливість їх вибору з позиції оцінки ЯЖ; проведено 

порівняння ЯЖ дітей, хворих на тГА, в Україні та європейських країнах. 

Відсутність національних хсО для ОЯЖ у дітей з гемофілією обумовило 

необхідність виконання даної роботи у два основні етапи та обстежувати 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 з застосуванням 

методів соціологічного анкетування з КД, загальноклінічного обстеження, 

концептуального, компаративного, психодіагностичного та лінгвістичного аналізу. 

У першій точці було обстежено 29 дітей з діагнозом ГА та їх батьки (завданням було 

виконати ЛСА). У другій точці обстежено 53 дитини з ГА та їх батьки з метою 

дослідження валідності та ВН опитувальника. У третій (ОЯЖ у 32 пацієнтів з ГА та 

їх батьків в інтервалі 4-6 тиж. після другої точки) та четвертій (ОЯЖ у 24 пацієнтів з 

ГА та їх батьків в інтервалі 4-16 тиж. після другої точки) точках обстеження було 

повторно проведено ОЯЖ у пацієнтів, обстежених у другій точці, які за період між 

обстеженнями не мали (третя точка) або мали (четверта точка) зміни симптоматики 

захворювання (суглобові крововиливи, суб’єктивні зміни загального здоров’я) з 

метою дослідження надійності та чутливості О до клінічних змін. Після 

підтвердження достатніх ПХ УВО  було проведено другий етап роботи - 

дослідження ЯЖ дітей з тГА, особливостей епідеміологічних та клінічних 

характеристик СЗСЗК, який відповідав п’ятій 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), 
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УЗД уражених суглобів (n=53), збір та аналіз даних від обласних спеціалістів в 

галузі дитячої гематології щодо поширеності СЗСЗК). Для підсумування інформації 

на другому етапі обстеження отримані дані вносилися до ІКП.  Розподіл на групи 

порівняння на усіх етапах дослідження відповідав віковим версіям О: група Ід – діти 

віком 4-7р., 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.  

Дозвіл на валідацію та первинні оригінальні англомовні версії  О Haemo-QoL 

були отримані від представника робочої групи Haemo-QoL project, координатора S. 

von Mackensen. Першим кроком валідації О до національних умов було проведення 

ЛСА, яка складалась з декількох послідовних етапів. Слід зазначити, що перелік 

етапів ЛСА не є чітко стандартизованим у сучасній науці і ми орієнтувалися на 

рекомендації розробників О та D.E. Beaton та співавт. [126, 177, 334]. Системний, 

концептуальний та компаративний аналіз оригінальних версій засвідчив, що версії О 

для дітей та батьків є змістовно еквівалентними, назви шкал О цілком задовільняють 

семантичне розуміння їх змісту та відображають ПФ у відповідному до назви шкали 

сегменті життя. Виявлена концептуальна структура О обґрунтувала відсутність 

необхідності проведення в подальшому факторного аналізу. Концептуальна 

відповідність адаптованої версії оригіналу має надзвичайно важливе значення, 

оскільки навіть незначні відхилення у змістовному тлумаченні можуть призвести до 

змін у сприйнятті матеріалу та концептуальної невідповідності, яка не завжди легко 

виявляється, особливо, коли між обома мовними групами існують значні культурні 

відмінності [179, 226]. Наступним кроком ЛСА став прямий переклад О на 

українську мову, який виконано двома перекладачами-білінгвістами. Якісний 

переклад PRO-інструментів передбачає комплексний підхід: паралельне виконання 

симетричного перекладу, зосередженого на збереженні не тільки змісту тверджень, 

але і звичного розмовного стилю, притаманному тому чи іншому ЕЛС, та 

асиметричного, який дозволяє зберегти вірність конкретній мові, зазвичай мові 

оригіналу, орієнтуючись на максимальну точність змісту та дослівність [5, с.137; 

56]. В абсолютній більшості адаптаційних процесів перекладачі використовують 
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лишень метод асиметричного перекладу, який за твердженням Бурлачук Л.Ф., 

скоріше спрямований на розуміння потенційним респондентом змісту тверджень, як 

на діагностику відповідних особистісних характеристик [5, с.137]. Саме тому, в 

подібних дослідженнях найбільш раціональним є метод комплексного перекладу з 

застосуванням як симетричного, так і асиметричного перекладів, що сприяє 

збереженню не лишень літературної, але і концептуальної еквівалентності оригіналу 

та допомагає уникнути як концептуальних, так і семантичних проблем. Перший 

перекладач оцінив складність перекладу за шкалою Thurstone на рівні 5,5 ± 1,6 балів,  

другий - на 4,4 ± 1,6 балів. Доволі низькі бали обґрунтували відсутність необхідності 

повторного детального аналізу якості прямого перекладу. На основі двох прямих 

перекладів було створено попередню 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» 

[141]. 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. Методологія досягнення 

консенсусу експертами та перекладачами в процесі перекладу з приводу 

суперечливості літературної та/чи концептуальної доцільності тлумачення пунктів 

перекладу рідко описується у ЛСА дослідженнях, оскільки носить в основному 

довільний характер [335]. За результатами експертизи було здійснено низку  

лексико-граматичних трансформацій, а саме: заміна лексичних та граматичних 

одиниць, їх додавань та опущень, перестановки мовних елементів. Загалом, не 

виявлено значних змістовних розбіжностей між попередньою УВО та оригінальною, 

зворотні переклади визначені концептуально та семантично еквівалентними до 

версії оригіналу.  

Таким чином, була створена тест-версія О, яка була досліджена на 

зрозумілість та етичну прийнятність методом соціологічного анкетування 

відповідно до першої точки обстеження. Для залучення до обстеження респондентів, 

які проживали у гіпотетично відмінних лінгвістичних середовищах, анкетування 
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проведено у Львівській (n=18) та Чернігівській (n=11) областях. На цьому етапі 

проведено індивідуальне інтерв’ювання з КД, що дало змогу визначити ступінь 

зрозумілості перекладу цільовою групою.  Про важливість застосування КД в 

процесі створення нового чи адаптації існуючого інструменту ОЯЖ підкреслює у 

своєму дослідження M. Talbert та співавт. (2015), вказуючи на те, що КД дає 

можливість виявити більше незрозумілих запитань в порівнянні з самостійним 

заповненням анкет респондентами, а відтак збільшити варіанти зрозуміліших 

слів/тверджень перекладу [312]. Важливість проведення КД при виконання ЛСА 

випливає з дослідження M. Bullinger та співавт., де показано, що у різних 

європейських країнах виявлено різний ступінь розуміння запитань/тверджень 

пацієнтами з ГА, які відрізнялися навіть за типом отримуваного лікування [269]. 

Хоча застосування КД в процесі адаптації О і не є обов’язковим етапом, він широко 

застосовується в таких процесах, що і обумовило обрання цього методу у даному 

дослідженні на етапі ЛСА [111, 210, 241, 269]. Незважаючи на те, що в абсолютній 

більшості процесів валідації перевірка на зрозумілість, доступність та етичність О 

відбувається на етапі пілотного тестування, допустимим також є виконання 

розділеного тестування: перевірка основних критеріїв сприйняття адаптованої версії 

цільовою групою з внесенням відповідних поправок до тест-версії на основі 

виявлених зауважень та, в подальшому, пілотним дослідженням адаптованої 

цільовою групою тест-версії з перевіркою ПХ [13, 301, 348]. Такий процес, 

безперечно, є значно складніший та триваліший, однак дав можливість виконати 

адаптацію з урахуванням критеріїв сприйняття цільовою групою та досягти 

повнішої ідіоматичної, семантичної, експериментальної та концептуальної 

рівнозначності перекладів, що і було основним завданням ЛСА. Отримані 

результати дозволили внести відповідні виправлення до змісту О та визнати його 

лінгвістично та соціокультурно адаптованим.  

Для оцінки ПХ УВО Haemo-QoL було проведено пілотне дослідження, яке 

відповідало другій, третій та четвертій точкам обстеження. За результатами 

пілотного тестування було оцінено валідність, надійність та чутливість О до 

клінічних змін.  Валідність (ЗоВ, ЗмВ та КВ) досліджено за результатами другої 
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точки обстеження. Часто в подібних дослідженнях автори оцінюють також і 

критеріальну валідність (КрВ), яку ми не досліджували через низку причин. Так, 

згідно даних літератури, дослідження КрВ (вона у свою чергу умовно поділяється на 

поточну (ПоВ) та прогностичну (ПрВ)) передбачає два ключові моменти: для 

дослідження ПоВ необхідним є наявність так званого «золотого стандарту» з 

доведеною раніше валідністю в даній групі респондентів, тоді коли дослідження 

ПрВ передбачає тривалу динамічну ОЯЖ. З доступної літератури нами не знайдено 

такого «золотого стандарту» для дітей з ГА. Безперечно, «золотий стандарт» є 

необхідним для дослідження міри впливу при порівнянні експериментальної та 

контрольної груп дослідження, однак, на думку B. Middel та E. van Sonderen для 

інструментів оцінки функціонального статусу, пов’язаного зі здоров’ям, такого 

«золотого стандарту» бути не може, і, як своєрідний замінник, використовують 

відомі «зовнішні критерії впливу», які ми оцінили в процесі визначення КВ [246]. 

ПрВ визначає, наскільки прогностично значущою може бути поточна ОЯЖ у 

перспективному перебігу захворювання, тобто, вона залишається не доведеною до 

настання певного часового проміжку.  Одночасно, ПрВ не може бути мірою 

критичного визначення валідності адаптованого інструмента при задовільних 

показниках ЗмВ та КВ, на відміну від створення нового. Враховуючи це, а також 

беручи до уваги відсутність необхідності застосовувати ПрВ в адаптаційних 

процесах, ми не проводили дану оцінку. 

Оцінюючи ЗоВ та ЗмВ, встановлено, що зі сторони респондентів не було 

жодного зауваження (письмового та усного) щодо змісту О, 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. Ставлення до О, тобто те, наскільки він сподобався, діти 

оцінили на 83 (±24,5) бали (за 100 бальною шкалою), що загалом характеризує 

позитивне ставлення та є вищою оцінкою за аналогічні дослідження в інших 

європейських країнах [269]. Для абсолютної більшості шкал в усіх версіях О було 

зареєстровано ≤ 5% запитань без відповідей. Детальний аналіз сучасної літератури 

засвідчив, що зміст О цілком відображає основні клінічні та психосоціальні аспекти 
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ГА у дітей. Середній час, необхідний для заповнення бланку О, становив 10,94 ± 4,2 

хвилин. Загальноприйнятих норм щодо тривалості заповнення О, яка б вважалася 

достатньою для констатації валідності задовільною за даним критерієм, немає, але 

на думку Бурлачук Л.Ф. заповнення повинно займати не більше 10 хв. [5, с.167]. 

Разом з тим, отримані результати дозволили нам стверджувати, що УВО є валідною 

за критеріями ЗмВ та ЗоВ. 

Для дослідження КВ було сформульовано гіпотетичні припущення, базовані 

на проведених раніше у світовій практиці дослідженнях, які підтверджувались в 

ході роботи. Така методологія оцінки КВ є загальноприйнятою [324]. Застосовано 

три основні методи оцінки КВ: 

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

тяжкості захворювання: лГА (n=16), сГА (n=36) та тГА (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 захворювання; 

батьки оцінюють ЯЖ дітей гірше за самих дітей.  За результатами дослідження 

встановлено, що зЯЖ була СД найгіршою у дітей з тГА та найкращою при лГА 

(р<0,00001; H= 30,63). Аналогічна залежність встановлена для абсолютної більшості 

шкал О (p<0,05 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. Однак, ця 

різниця не була СД (р=0,498; U=1845,5). Отримані результати були схожими з 

результатами інших дослідників, які демонструють залежність ЯЖ від форми 

тяжкості гемофілії в інших країнах [149, 158, 191, 196], а також гіршу ЯЖ за 

оцінками батьків [137, 140, 265]; 

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

таких критерії обрано СК та інтенсивність суглобового болю. Для цього в усіх 

обстежених зібрані анамнестичні дані стосовно наявності та кількості СК, а також 

роздано для заповнення ВАШІБ Вонга-Бейкера. За результатами обстеження 

встановлено, що при збільшенні кількості СК у дітей існує тенденція до погіршення 

як загальної ЯЖ (р<0,00001; R = 0,778), так і ЯЖ у шкалах, гіпотетично чутливих до 
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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 шкалі «Фізичне здоров’я» (р<0,00001 при R = 0,912). Такі 

результати достовірно підтвердили гіпотетичні припущення, ґрунтовані на 

результатах попередніх досліджень [82, 103, 149, 232, 270, 299, 311, 326];  

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

коефіцієнти рангової кореляції між змістовно подібними шкалами О та встановили, 

що між концептуально схожими шкалами (такі шкали були визначені методом 

експлікації концептів на етапі ЛСА) були вищі коефіцієнти кореляції, в порівнянні з 

іншими шкалами. Для прикладу, для шкали «Фізичне здоров’я» кореляція зі 

шкалами, гіпотетично залежними від фізичної активності, була більшою 

(«Самопочуття» (p<0,01; R=0,801) та «Спорт та школа» (p<0,01; R=0,822)) у 

порівнянні зі шкалами, які відповідають за соціальне функціонування дітей («Друзі» 

(p<0,01); R=0,59 та «Підтримка оточуючих» (p<0,01); R=0,56). Отримані результати 

КВ засвідчили достатню валідність УВО за відповідним критерієм оцінки. 

Наступним кроком у дослідженні валідності УВО стала оцінка ВН за 

результатами другої точки обстеження. Було визначено коефіцієнт α – Кронбаха як 

у загальній групі для кожної шкали без диференціювання на вікові версії О (n=106), 

так і для кожної шкали усіх шести версій О. Для групових досліджень рівень ВН 

вважається достатнім (задовільним), якщо коефіцієнт α становить ≥ 0,70, для 

індивідуальної оцінки ≥ 0,9 [13, 50, 65, 127, 222, с.60; 273, 278, 338]. Тут слід 

зазначити, що такі норми є доволі умовними. Так, за твердженням Мітіної О.В.: 

«….не існує однозначно визначених меж, яким повинен відповідати коефіцієнт α-

Кронбаха. Слід керуватися рекомендаціями та здоровим глуздом: неправомірно 

очікувати від шкали, призначеної для діагностики мотивів та емоцій, які самі собою 

доволі динамічні, високої узгодженості відповідей на пункти, призначені для оцінки 

даних конструктів…» [47]. Автор вважає, що у такому випадку α, рівний 0,6, буде 

хорошим показником ВН. Для повноти огляду методів дослідження ВН слід також 

додати, що деякі дослідники скептично ставляться до використання α в 

інтерпретації ВН [100, 109]. У той же час, даний метод залишається 
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найпоширенішим при дослідженні ВН [47, 65, 128, 130, 217, 279, 280, 283, 291, 318, 

329, 334, 346, 348]. За результатами нашого дослідження встановлено, що у 

загальній групі для усіх шкал α був > 0.8, що слід інтерпретувати як достатня 

внутрішня узгодженість між пунктами анкети. Разом з тим, отримані доволі високі 

показники α в окремих шкалах (>0.9) у загальній групі слід аналізувати з певною 

обережністю, оскільки у дослідження включені пацієнти з різними формами 

тяжкості ГА. Так, пацієнти з лГА у більшості випадків давали однакові відповіді на 

пункти О відповідних шкал через фактичну відсутність клінічних проявів 

захворювання. Наприклад, шкала «Фізичне здоров’я» передбачає оцінку 

суб’єктивного відношення респондента до основних клінічних проявів 

захворювання (наскільки турбували болі у суглобах, їх припухлість та обмеження 

мобільності тощо). Відтак, відсутність подібних клінічних проявів у пацієнтів з лГА 

обумовила більшість відповідей «ніколи» та, відповідно узгодженість між пунктами 

за показником α близькому до «1». Разом з тим, це лишень підтверджує високу 

узгодженість між пунктами О і не суперечить загальним методологічним підходам 

щодо оцінки ВН. При аналізі окремих версій О для більшості шкал внутрішня 

узгодженість 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. Окрім цього, слід зазначити, що у рамках 

пілотного тестування оригінальної версії О Haemo-QoL, проведеному у 

Великобританії, Італії, Німеччині, Франції, Нідерландах та Іспанії [54], визначення 

ВН проведено лише у версіях для дітей від 8 до 16р. Ймовірно, виключення дітей 4-

7р. з дослідження ВН у європейському дослідженні обумовлене малою кількістю 

пунктів О для відповідного аналізу. Однак, ми представили отримані результати ВН 

у групі Ід, перш за все, для наочного порівняння з показниками інших вікових груп 

та спроби їх аналізу за наявної кількості отриманих відповідей. Результати оцінки 

ВН УВО Haemo-QoL були схожими з даними аналогічних досліджень, проведених в 
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інших країнах. Так, дослідження A. Mercan та співавт. у Туреччині також 

демонструє найменшу узгодженість за α для версії Ід [196]. У дослідженні M. 

Bullinger та співавт. продемонстровано, що найвищі показники α у загальній групі 

обстежених (77 дітей віком 8-16р.) виявлені у шкалі «Фізичне здоров’я» 0,84 [269]. 

У нашому дослідженні внутрішня узгодженість цієї шкали виявилась вищою 

(α=0,94), що можна обґрунтувати відсутністю включення наймолодших пацієнтів (4-

7р.) у дослідження M. Bullinger та співавторів. 

Для оцінки Т-РН було визначено достовірність різниці ОЯЖ та ЕР r Кохена 

між результатами первинного (друга точка) та повторного (третя точка) анкетування 

як для загальної групи респондентів без поділу на вікові групи (n=106), так і для 

кожної з шести версій О. У загальній групі виявлена СД між обстеженнями у зЯЖ 

(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 групі не 

виявлено СД між обстеженнями, за винятком шкал «Сім’я» (р=0,014, W=201) та 

«ІЛ» (р=0,0097, W=53). Наявність СД різниці, ймовірно, у більшій мірі може 

свідчити про високу чутливість даних шкал до факторів, які не враховані (та 

відповідно не виключені) у дослідженні, або про низьку надійність до критеріїв 

включення, які використані у даному дослідженні. Загалом, враховуючи розмір 

різниці медіан даних показників (3,12 та 4,16), Т-РН можна інтерпретувати як 

достатню за усіма шкалами О. У версіях О для батьків встановлено відсутність 

значущої різниці зЯЖ 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 були 

схожі з результатами дослідження E. Pollak та співавт. [323], в якому 

продемонстровано вищу надійність батьківських форм О, однак висновок зроблено 

виключно на підставі аналізу ВН. Дослідження Т-РН авторами проведене лишень у 

вікових групах ІІ та ІІІ, де продемонстровано нижчий внутрішньокласовий 
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коефіцієнт кореляції у версіях для батьків між обстеженнями. У той же час, у 

нашому дослідженні версії для дітей засвідчили меншу надійність (за винятком 

версії ІІІд, де статистичної різниці між обстеженнями не виявлено), однак, 

мінімальна різниця середніх між обстеженнями та «мала різниця» за  ЕР дозволила 

нам стверджувати, що в цих групах отримані показники є подібними. Провести 

порівняння отриманих результатів з відомими дослідженнями було складно через 

низку причин, зокрема, через різницю вікових груп, включених у дослідження, 

використаних методів оцінки різниці показників. Разом з тим, аналізуючи 

результати дослідження Т-РН, слід також зазначити наступне: на сьогодні немає 

єдиних загальноприйнятих критеріїв оцінки Т-РН. Це, ймовірно, можна 

обґрунтувати тим, що досліджуваний психологічний компонент гемофілії та його 

вплив на відчуття власного благополуччя сам по собі динамічний та лабільний, і 

виключити усі фактори, які можуть на нього впливати, є неможливим, а, відповідно, 

і повністю ізолювати результати первинного та повторного анкетування за 

критеріями включення. Відтак, наявна різниця між обстеженнями не завжди 

свідчить про недостатню Т-РН. Вплив може мати і своєрідна «залишкова» 

чутливість О до факторів, які не виключені, чи не враховані у дослідженні. Тому 

висновок про міру надійності О робиться методом комплексного аналізу отриманих 

даних, включаючи також результати дослідження ВН. Важливим фактором при 

аналізі даних у подібних дослідженнях є також інтервали між обстеженнями. Так, у 

дослідженні Т-РН S. von Mackensen та співавт. [353], при розробці та впровадженні 

О Haemo-QoL, інтервал між обстеженнями склав 1 тиждень, у дослідженні E. Pollak  

та співавт. [323] 1-2 тижні,  тоді коли у нашому дослідженні - від 4 до 6 тижнів. 

Часові інтервали між обстеженнями слід завжди враховувати та аналізувати, 

формуючи висновки про надійність О, через так званий «ефект пам’яті». При 

дослідженні Т-РН, як вдало зазначив Oladimeji A Bolarinwa, - «…період між 

обстеженнями повинен бути достатньо тривалим, щоб спогади респондентів про 

відповіді на тести первинного анкетування не впливали на їх відповіді при 

повторному анкетуванні…» [273]. У той же час, такий інтервал повинен бути 

максимально коротким з точки зору динаміки клінічних проявів захворювання та 
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інших психосоціальних факторів. Разом з цим, загальноприйнятих оптимальних 

часових інтервалів між обстеженнями для визначення надійності у часі сьогодні 

немає, як і рекомендацій щодо аналізу та обґрунтування результатів з урахуванням 

відповідних інтервалів.  

Результати дослідження Ч засвідчили, що у загальній групі обстежених, які 

мали зміни клінічних характеристик захворювання між обстеженнями, виявлено СД 

різницю між показниками зЯЖ (р=0,0006, W=249) та для абсолютної більшості 

шкал О, за винятком «Сім’я» (р=0,091, W=14,0) та «Лікування» (р=0,176, W=6,0). 

Відсутність СД різниці для даних шкал можна обґрунтувати, перш за все, їх 

змістовним навантаженням. Так, у шкалі «Сім’я» ОЯЖ ґрунтується на оцінці 

фізичних та психологічних взаємовідносин батьків та дітей (наприклад, запитання 

«мої батьки критикували мене, коли я поранився…», чи «моя мама занадто сильно 

піклувалась про мене…»). Очевидно, що в даній групі респондентів покращення 

загального самопочуття протягом останнього місяця та відсутність СК не 

призводить до різкої зміни взаємовідносин та ступеня турботи батьків про дитину 

через «ефект пам’яті» попередніх СК, та розуміння їх ризику і потенційних 

ускладнень. Безсумнівно, таке обґрунтування не може мати в даний момент 

доказової основи в міру відсутності подібних досліджень у світовій практиці, які б 

описували взаємозв’язок динаміки такого «ефекту пам’яті» та показників 

відповідної шкали у пацієнтів з ГА. Відтак, відсутність покращення ЯЖ у шкалі 

«Сім’я» можна вважати допустимим у пацієнтів даної групи. Щодо шкали 

«Лікування», то у ній ОЯЖ ґрунтується на оцінці відношення дитини та батьків до 

відповідних установ, де надається медична допомога, медичного персоналу та 

медичних втручань. Варто зазначити, що у частини дітей у даній групі відсутність 

СК обумовлена зміною режиму лікування, у тому числі збільшення частоти ін’єкцій, 

що, безсумнівно, могло мати вплив на відношення дитини та її батьків до лікування 

загалом та вплинути на зміну в оцінці ЯЖ у сегменті лікування навіть без зміни 

загального самопочуття. Таким чином, УВО Haemo-QoL є чутливим інструментом 

для ОЯЖ у пацієнтів з гемофілією як при покращенні, так і при погіршенні 

загального стану. 
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Підсумовуючи результати пілотного тестування ПХ опитувальника Haemo-

QoL, ми можемо стверджувати, що УВО володіє задовільними ПХ, що, беручи до 

уваги результати ЛСА, дозволяє зробити висновок про загальну придатність та 

легітимність щодо застосування у практичній та теоретичній медицині даної версії 

опитувальника для ОЯЖ у дітей з ГА та їх батьків в Україні [39]. 

Другий етап дослідження було проведено з використанням валідованої УВО 

Haemo-QoL за результатами п’ятої точки обстеження. Доведено, що у загальній 

групі дітей (4-16р., n=105) зі зростанням віку достовірно погіршується як зЯЖ 

(p=0,0415), так і ЯЖ у більшості сфер ПФ, тоді коли покращення виявлено лишень у 

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

обґрунтувати психологічною адаптацією дітей до лікування. Погіршення ЯЖ з віком 

у дітей з гемофілією продемонстрували також у нещодавньому дослідженні 

індійські дослідники, описавши, що найвагоміший вплив захворювання чинить на 

сімейні відносини, фізичне здоров’я та активність дітей у спорті та шкільному 

житті, а ЯЖ погіршується зі зростанням віку [233]. 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 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 зЯЖ та окремими сегментами ПФ для 

того, щоб визначити, які з них мають найбільший вплив на відчуття загального 

здоров’я. У дітей 4-7р. найбільш негативний влив на ЯЖ мали фактори лікування 

(p<0,0001, R = 0,64), відношення інших людей (p<0,0001, R = 0,63) 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 найстарших дітей 

(13-16р.) порушення фізичного здоров’я (p<0,0001, R = 0,83), самопочуття 

(p<0,0001, R = 0,82) та самооцінки (p<0,0001, R = 0,83). Отримані результати були 

схожі з даними ОЯЖ в інших країнах. Зокрема, A.M. Espaldon та співавт. у своєму 

дослідженні у Філіппінах продемонстрували, що ЯЖ дітей 4-7р. з гемофілією  є 
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найгіршою у сімейних відносинах, тоді коли у дітей 8-16р. обмеження у спорті та 

школі є найвагомішою негативною детермінантою, що впливає на ЯЖ [149]. 

Найгірша ЯЖ у наймолодших дітей з ГА у сегменті сімейних відносин також 

продемонстровано у найбільшому у Європі дослідженні A. Gringeri та співавт. у 

шести європейських країнах [184]. У той же час, A.A. Tantawy  та співавт. виявили, 

що у дітей 4-7р. з гемофілією у Єгипті найбільш виражене порушення ЯЖ 

спостерігається у сегменті відношення до лікування, тоді коли у старших пацієнтів 

8-16р. – у сприйнятті власного майбутнього [191]. M. De Koven та співавт., 

досліджуючи ЯЖ у дітей з інгібіторною формою гемофілії у США, описали, що 

відношення до фізичного здоров’я є найвагомішим чинником порушення ЯЖ у 

таких пацієнтів [136]. Відтак, ЯЖ у дітей з гемофілією є відмінною у різних країнах, 

що обґрунтовує, при розробці в Україні програм реабілітації та психосоціальної 

підтримки для дітей з тГА, використовувати отримані у нашому дослідженні 

національні дані. 

Оскільки не існує єдиних алгоритмів стратифікації та оцінки ЯЖ, було 

проведено кількісне порівняння ЯЖ дітей з тГА в Україні з результатами відомих 

досліджень, серед яких наймасштабнішим виявилося дослідження A. Gringeri та 

співавт.. Виявлено, що зЯЖ дітей з тГА в Україні є у 2,2 рази, а в окремих сферах 

ЯЖ, 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 [184]. Такі відмінності кількісно демонструють дефекти якості 

медичної допомоги дітям з тГА в Україні як в клінічному аспекті, так і в аспекті 

психосоціальної підтримки та реабілітації. Якщо гіршу ЯЖ у сферах суто 

соціального функціонування (сімейні відносини, відносини з друзями, самооцінка 

пацієнтів) можливо покращити розробкою та впровадженням якісних психо-

реабілітаційних програм, то значні відмінності у суб’єктивному відношенні до 

клінічних характеристик (відношення до лікування, фізичного здоров’я, загальне 

самопочуття пацієнтів) демонструють недоліки саме якості спеціалізованої медичної 

допомоги таким пацієнтам, оскільки такі показники мають виражену кореляцію з 

клінічними характеристиками захворювання (СК). Враховуючи, що ЯЖ в ЄК є 
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однією з найкращих у світі, такі показники на даному історичному етапі можна 

вважати еталонними для України, а виявлені вікові відмінності ЯЖ в окремих 

сегментах ПФ слід використовувати для розробки програм психосоціальної 

реабілітації та підтримки дітей з тГА в Україні [240].     

Враховуючи, що основною метою ОЯЖ 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. Для цього ми провели 

порівняння ОЯЖ дітьми та їх батьками, та встановили, що батьки можуть 

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

відсутності достовірної різниці між зЯЖ у дітей та батьків (достовірність різниці 

між  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 СД, за винятком 

оцінки у дітей 4-7р., де батьки достовірно переоцінюють порушення самопочуття 

своїх дітей (р<0,05, U = 349,5) та недооцінюють вплив ГА на відносини з 

протилежною статтю у дітей 13-16р. (р<0,05, U = 276). Про актуальність 

дослідження ЯЖ батьками дітей з гемофілією наголошували ряд відомих 

дослідників у свої працях (C.S. Bradley та співавт., 2006; A.M. Espaldon та співавт., 

2014; A. Phillott, 2014; D.P. Deshbhratar, 2016; V.K. Williams та співавт., 2016) [114, 

137, 149, 259, 267]. Сприйняття батьками ЯЖ власних дітей змінюється з віком 

дитини, що ґрунтується на вікових змінах сприйняття власного захворювання та 

адаптаційних можливостях [137]. Однак, такі вікові особливості сьогодні практично 

не досліджені у пацієнтів з тГА. У більшості випадків лікар спілкується з батьками 

пацієнтів та отримує від них інформацію про ПФ дитини. За таких умов важливо 

розуміти, наскільки об’єктивно батьки здатні оцінити суб’єктивну складову 

гемофілії своїх дітей як загалом, так і в окремих сегментах ПФ. Подібне порівняння 

ми провели в процесі виконання валідації даного О [40]. Однак, при валідації О ми 

обстежували пацієнтів з різним ступенем тяжкості захворювання з метою 

визначення КВ, обґрунтовуючи актуальність завдання наступною гіпотетичною 

конструкцією: батьки гірше оцінюють ЯЖ своїх дітей. Подібні дослідження були 

проведені в інших країнах світу, хоча кількість їх є незначною. Для прикладу, A.M. 
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Espaldon та F.G. Hernandez (2014), оцінюючи ЯЖ у 51 дитини з сГА та тГА у 

Філіппінах, не виявили достовірної різниці між оцінками батьків та дітей у жодному 

сегменті ПФ, хоча загалом батьки гірше оцінювали ЯЖ [149].  Індійські дослідники 

S. Phadnis та  A. Kar (2017) продемонстрували також гіршу оцінку батьками ЯЖ у 

порівнянні з дітьми [265]. У порівнянні з нашим дослідженням, очевидними є 

відмінності у тих сферах ПФ, у яких виявлено різницю в оцінках дітей та батьків. У 

індійському дослідженні порівняння у дітей 8-12р. та їх батьків показало достовірні 

відмінності у сегменті сімейних відносин та доволі значні у відношенні до лікування 

(р=0,054). У нашому дослідженні у даних сферах функціонування батьки та діти 

оцінили ЯЖ однаково, при відмінностях у самооцінці, відносинах з друзями та 

самопочутті. У Філіппінах недостовірні відмінності виявлені у дітей 8-12р. у таких 

сферах як сімейні відносини, підтримка оточуючих та лікування. 

Також виявлено особливості окремих суб’єктивних характеристик ПФ дітей з 

тГА в Україні. Для цього визначено кореляційний зв'язок між суб’єктивним 

відчуттям обізнаності про власне захворювання пацієнтами (оцінювалась у балах 

при аналізі відповідей на відповідне запитання) та ЯЖ у відповідній сфері ПФ. 

Зокрема, встановлено, що покращення обізнаності про власне захворювання у дітей 

з тГА 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.). Отримані результати 

можна інтерпретувати у двох контекстах: по-перше, такі дані свідчать про достатню 

КВ шкали «Життя з гемофілією» УВО Haemo-QoL, оскільки запитання про рівень 

знань включено до даної шкали, формуючи загальний бал за відповідною шкалою та 

корелює з ним; по-друге: це доводить чутливість ЯЖ у дітей відповідних вікових 

груп до відчуття ними рівня знань про захворювання з наступною залежністю: при 

зменшенні суб’єктивного відчуття рівня знань про гемофілію існує тенденція до 

гіршої ЯЖ. Встановлено, що ДВ у суглобах є частим предиктором СК у дітей з тГА 

(хоча б «інколи» або «рідко» ДВ перед СК мали 72% дітей і 28% «ніколи»), а їх 

частота співвідноситься з суб’єктивною тяжкістю СК: при тяжких СК ДВ діти 

відчувають частіше, як при легших, при чому, діти 4-7р. частіше мають ДВ, ніж діти 

старшої вікової групи (13-16р.). Такі вікові особливості, на нашу думку, можна 
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обґрунтувати двома основними факторами: 1) зі зростанням віку діти можуть 

об’єктивніше диференціювати ДВ від набряку та болю у суглобах та об’єктивніше 

відповідати на зазначене запитання; 2) вікові зміни структури суглоба та його 

іннервації при ГАП у дітей супроводжуються швидшим фізичним відчуттям 

основних клінічних проявів – набряк та біль, у порівнянні з наймолодшими 

пацієнтами, які мають менш виражені ознаки ГАП та порушення іннервації 

суглобової поверхні. 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 [53]. 

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

12,1%, інші СЗСЗК – 0,9%; структура ГА в Україні є наступною: лГА – 15,2%, сГА – 

25,8%, тГА – 59%. ітГА 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% 

пацієнтів). Достовірно частіше СК мали пацієнти, які отримували лікування 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. Для прикладу, у таких країнах як Данія, 

Німеччина, Естонія, Австрія, Бельгія  ПЛ у протокольному режимі (СП) забезпечено 

більше 90% пацієнтів з тГА до 18 років [292]. Серед пацієнтів з ітГА терапію ІТІ 

отримували тільки 42% дітей.  

Для встановлення впливу методів замісного лікування на ЯЖ, дітей з тГА 

було поділено на дві групи порівняння: група «ПЛ» (n=49), -  пацієнти, які 

отримували ПЛ не менше 6 міс. напередодні обстеження, та «НВ» (n=48) – 

лікування у режимі на вимогу. За показником зЯЖ проведено також порівняння 

груп НВ, ПЛ з групою дітей, які отримували ІТІ. У даному випадку ми не 

диференціювали обстежених за віковими групами через недостатню для 
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достовірного аналізу кількість спостережень пацієнтів з ІА (у групі Ід це тільки один 

пацієнт). Встановлено, що у жодній віковій групі не виявлено СД між групами ПЛ 

та НВ, хоча у дітей Ід дещо кращою зЯЖ була у групі НВ,  тоді коли у старших 

дітей (ІІд та ІІІд) навпаки, – кращою зЯЖ була у групі 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 зЯЖ є саме 

фактор лікування (одні з найбільших значень кореляції шкал О з зЯЖ виявлені якраз 

у шкали «Л» зі значенням R = 0,64 при p<0,0001). Відсутність СД різниці між 

групами НВ та ПЛ виявлена в абсолютній більшості сегментів ПФ. Зробивши 

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

вплинути на відсутність СД 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 Ід та ІІІд. 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: ПЛ у дітей 4-7р 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. Серед 

застосовуваних в Україні методів лікування тГА найгіршою ЯЖ була при 

застосуванні ІТІ (р=0,003; F =6,08).  

Для оцінки впливу ПЛ на ЯЖ у залежності від його початку (проведено 

порівняння ЯЖ у групі пПЛ (початок ПЛ до 3 років/другого СК) та вПЛ (після 3 

років/другого СК) у дітей 4-12р.)) та кратності введення (порівняння ЯЖ у групах 

СП (замісне лікування 3 р./тиждень) та ГП (1-2 р./тиждень). Встановлено, що ранній 

початок ПЛ (група пПЛ) негативно впливає на ЯЖ у порівнянні з вторинною 

профілактикою (група вПЛ) у дітей 4-7р, особливо у сегменті відношення до 

лікування (p<0,05), тоді коли у дітей 8-12р. таких відмінностей не виявлено 
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(р=0,867, t=0,17). Режим ПЛ з меншою кратністю замісної терапії (1-2 р./тиждень) 

асоційований з більшою кількістю СК, у порівняння зі стандартним режимом ПЛ (3 

рази/тиж.) (p<0.05). У той же час при відсутності СК діти з тГА мали кращі 

показники ЯЖ при зменшенні частоти введення препарату (p<0.05).  

Для обґрунтування доцільності проведення домашнього лікування тГА ми 

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

замісне лікування у домашніх умовах) та СЛ (в умовах ЛПЗ) та визначили 

достовірність відмінностей ЯЖ між групами порівняння.  Встановлено, що при 

домашньому лікуванні тГА ЯЖ є кращою у порівнянні з ПЛ в умовах лікувально-

профілактичного закладу, 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.  
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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 
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(р<0,0001, при H = 68,12); у дітей 8-12р. найгіршою у сімейних відносинах, 

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, повязаної з 

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

психосоціального функціонування. 
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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». 

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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