




































ВІДГУК
офіційного опонента доктора медичних наук, старшого наукового 
співробітника Турчиної Світлани Ігорівни на дисертаційну роботу Спринчук 
Наталі Андріївни «Синдром біологічно неактивного гормону росту: клініка, 
особливості патогенезу, діагностика та лікування», представлену до захисту 
у спеціалізовану вчену раду Д26.558.01 з ендокринології в Державній 
установі «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка 
НАМН України» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 
спеціальністю 14.01.14- ендокринологія

1. Актуальність дисертації та зв’язок з державними науковими
програмами.
На сучасному етапі розвитку медицини проблема патології росту 

привертає увагу великого числа вчених і практичних лікарів. Серед 
захворювань в дитячій ендокринології низькорослість є найбільш 
поліетіологічною нозологією. За статистикою відомо, що затримка та 
відставання у рості зустрічається майже у 4,9% серед дитячої популяції. З 
активним розвитком медико-молекулярної генетики та відкриттям багатьох 
нових соматотропін-регулюючих біологічних факторів, погляд на 
етіопатогенез, діагностику та лікування деяких форм низькорослості починає 
змінюватись. Більше того, у структурі патології росту з’являються нові 
нозологічні одиниці, до яких відноситься синдром біологічно неактивного 
гормону росту (СБНГР). На сьогодні дана патологія є найменш дослідженою 
і вивченою серед інших форм. У кінці минулого сторіччя такий діагноз 
взагалі не виставлявся, тому що тільки з 1999 року СБНГР включений до 
міжнародної класифікації низькорослості (Ranke MB.). Тому багато питань, 
пов’язаних з цим захворюванням, не з'ясовано і не висвітлено в світовій 
літературі. Немає даних відносно поширеності та захворюваності СБНГР, 
остаточно не вивченні особливості етіопатогенезу, відсутні чіткі алгоритми 
диференційної діагностики з подібними за клініко-лабораторними проявами 
формами низькорослості, що негативно впливає на точність діагнозу та 
визначення тактики лікування. У зв’язку із вищенаведеним, важливість та 
актуальність теми дисертаційної роботи Спринчук Наталі Андріївни як з 
теоретичної, так і з практичної точок зору не викликає жодних сумнівів.

Дисертаційна робота виконана на базі клінічного відділення відділу 
дитячої ендокринної патології (зав. відділом -  доктор мед. наук, проф. 
О.В. Большова), відділень функціональної діагностики ДУ “Інститут 
ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України”



(директор -  академік НАМН України, член-кор. НАН України, доктор мед. 
наук, проф. М.Д. Тронько), а також на базі відділу загальної та молекулярної 
патофізіології ДУ «Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України» 
(директор - академік НАН України, доктор мед. наук, проф. 0 .0 . Кришталь). 
Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт, затверджених 
МОН України: «Вивчити особливості фізичного та статевого розвитку дітей, 
які страждають на ендокринну патологію, розробити методи ранньої 
діагностики та лікування виявлених порушень» (2004-2006 рр., номер 
державної реєстрації 0104и003605); «Вивчити патогенез впливу 
ендокринопатій на фізичний та статевий розвиток дітей та підлітків, 
розробити нові підходи до діагностики та лікуванні можливих порушень» 
(2007-2009 рр., номер державної реєстрації 0107и000614); «Вивчити 
етіопатогенез та клінічні особливості фізичного та статевого розвитку при 
соматотропін- та гонадотропінзалежних ендокринопатіях у дітей та
підлітків, удосконалити методи діагностики та лікування виявлених 
порушень» (2010-2012 рр., номер державної реєстрації 01 ЮиООІ 190); 
«Вивчити особливості гормонального і мікроелементного станів, ліпідного та 
вуглеводного обмінів при гіпоталамо-гіпофізарній дисфункції в дитячому та 
підлітковому віці, розробити оптимальні алгоритми ранньої діагностики та 
лікування, виявлених порушень» (2013-2015 рр., номер державної реєстрації 
0113и002169); «Наукове обґрунтування та удосконалення діагностики і 
лікування ендокринопатій у дитячому та підлітковому віці на основі 
вивчення пріоритетних етіопатогенетичних факторів» (2016-2018 рр., номер 
державної реєстрації 011611002162).

Науковий консультант роботи -  д. мед. наук, професор Большова Олена 
Василівна.

2. Наукова новизна і практичне значення дослідження та
одержаних результатів.
На підставі комплексних клінічних, лабораторних, генетичних та 

інструментальних методів дослідження дисертантом оіримані нові данні, що 
дозволяють значно розширити наші знання відносно етіології, патогенезу, 
клініки, діагностики та лікування СБНГР.

Вперше в Україні дисертантом було визначено частоту СБНГР серед 
хворих на загальну низькорослість за даними відділення дитячої ендокринної 
патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені 
В.П. Комісаренка НАМН України». На основі загального групового підходу 
описано клінічні прояви та фенотип дітей з даною патологією. Підтверджено, 
що лабораторними критеріями СБНГР є нормальні базальні та стимульовані



показники соматотропного гормону (СТГ) із достовірно зниженими 
значеннями інсуліноподібного фактору росту-1 (ІФР-1).

Спринчук Н.А. було модифіковано і впроваджено в практику 
чотириденну пробу на чутливість до гормону росту (ГР) для підтвердження 
діагнозу СБНГР. На основі здійснених досліджень подальшого розвитку 
набуло застосування тесту на генерацію ІФР-1 до ГР та впроваджено в 
практику алгоритм для диференційної діагностики низькорослості зі 
збереженою соматотропною функцією, а саме чутливої та нечутливої до 
екзогенного ГР форм СБНГР, рецепторної нечутливості до ГР (синдром 
Ларона) та ідіопатичної низькорослості. Доведено, що тест є 
високоінформативним для визначення ефективності лікування окремо 
взятого хворого.

Здійснено дослідження мутації 01120 у дітей України з СБНГР для 
генетичної верифікації гормоночутливої форми СБНГР (синдрому 
Коварськи). Доведено його низька діагностична інформативність за умов 
пошуку певної мутації в гені ГР та обґрунтовано доцільність проведення 
секвенування гена.

Дисертантом вперше виконано комплексне вивчення функціонального 
стану гіпоталамо-гіпофізарної системи в дітей з СБНГР, яке включало 
унікальне дослідження вмісту стимулятора вивілення ГР - греліну. Виявлено 
значний викид греліну у всіх обстежених дітей через 120 хвилин після 
засинання, найбільше підвищення якого відбувалося у дітей із СБНГР. При 
аналізі взаємовідносин між викидом СТГ і рівнем греліну, дисертант 
винайшла сильний прямий кореляційний зв'язок тільки під час нічного 
фізіологічного сну.

Вперше виконано дослідження вмісту есенціальних мікроелементів, 
таких як цинк, селен, марганець, хром, мідь у пацієнтів при різних формах 
низькорослості та доведена їх недостатність при СБНГР. Виявлення дефіциту 
одного або кількох мікроелементів у дітей з відставанням у рості є підставою 
для призначення препаратів з відповідними мікроелементами.

Спринчук Н.А. науково обґрунтовано, що застосування стандартних 
доз препаратів ГР, які використовуються для лікування соматотропної 
недостатності, є малоефективними. Дисертантом визначено, що 
оптимальною дозою рГР для лікування СБНГР є 0,05 мг/кг на добу протягом 
всього періоду лікування. Доведено, що раннє та прискорене статеве 
дозрівання погіршує кінцевий зріст пацієнтів із СБНГР, у зв’язку з чим 
пропонується одночасне застосування аналогів гонадотропін-рилізинг 
гормону (аГРГ) із препаратами рГР.
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Встановлено, що більшість дітей з СБНГР мали схильності до 
депресивних станів, що є підставою до проведення анкетування пацієнтів за 
шкалою депресії з подальшою консультацією у медичного психолога за 
необхідністю.

Результати виконаної роботи є теоретичною базою щодо розробки 
протоколів з діагностики та лікування СБНГР, спрямованих на досягнення 
оптимального кінцевого зрісту, який буде максимально наближений 
генетично прогнозованого, що забезпечить адекватну соціальну адаптацію 
пацієнтів із СБНГР в суспільстві.

3. Ступінь обгрунтованості і достовірності основних наукових
положень, висновків і рекомендацій.
Вивчення матеріалів поданої до захисту дисертаційної роботи справляє 

позитивне враження. Отримані дисертантом результати детально викладені 
та проаналізовані. Висновки відповідають поставленим завданням і 
відображають суть роботи.

Використані автором методи дослідження є сучасними та вірогідними. 
Рівень цих досліджень є достатнім для формування основних наукових 
положень дисертації. Отримані результати переконливі, мають теоретичне і 
практичне значення.

У роботі використані сучасні високоінформативні лабораторні та 
інструментальні методи обстеження достатньої кількості хворих, що 
зумовили високу достовірність отриманих результатів, на підставі яких 
автором обґрунтовано низку положень, висновків та практичних 
рекомендацій.

На захист представлено завершене дослідження, наукова значущість 
якого та фундаментальні висновки, апробовані у доповідях на конференціях 
та форумах, отримали всебічне висвітлення у наукових статтях, 
опублікованих у журналах із високим рейтингом.

4. Повнота викладу результатів в опублікованих працях.
За матеріалами дисертації опубліковано 44 наукові праці, в тому числі 

28 статті у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України (з них -  
1 стаття у іноземному виданні та 16 в журналах, які входять до міжнародних 
наукометричних баз даних), 7 тез у матеріалах з’їздів, конгресів та науково- 
практичних конференцій. Матеріали дисертації використані у 2 колективних 
монографіях. Отримано 2 патенти на корисну модель, видані 1 методичні 
рекомендації, опублікований 1 інформаційний лист.
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5. Оцінка змісту дисертації, її недоліки, дискусійні питання.
Надана дисертація є закінченою науковою роботою, що викладена на 

398 сторінках друкованого тексту і оформлена за традиційною схемою, обсяг 
основного тексту дисертації складає 303 сторінок друкованого тексту.

Робота в повній міри відповідає новим вимогам щодо дисертаційних 
досліджень відповідно Приказу МОН України від 12 січна 2017 № 40 та 
складається із анотацій, списку публікацій здобувана, вступу, огляду 
літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, 4 розділів власних 
досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, 
практичних рекомендацій, списку використаних джерел (461 посилання, що 
складає 46 сторінок), додатків. Дисертацію проілюстровано 31 таблицею і ЗО 
рисунками.

Анотація, яка складена згідно до вимог БАКУ, віддзеркалює найбільш 
вагомі результати, отримані під час виконання дисертаційної роботи на двох 
мовах (державною та англійською).

У вступі, чітко розкрита актуальність теми, сформульовані мета та 
конкретні завдання дисертаційної роботи, висвітлена наукова новизна і 
практична значимість отриманих результатів, особистий внесок автора в 
дослідження, повідомлення про апробації результатів дослідження та 
публікації за темою дисертації.

Розділ 1- огляд літератури «Сучасний погляд на особливості росту та 
розвитку дитини», складається з 9 підрозділів: «Характерні особливості 
фізичного росту та розвитку дитини», «Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи 
в процесах росту дитини», «Гормон росту та його вплив на ріст і 
життєдіяльність організму дитини», «Грелін -  регулятор секреції гормону 
росту», «Вплив мікроелементів на ріст дитини», «Епідеміологія 
низькорослості в дитячому та підлітковому віці», «Біологічно неактивний 
гормон росту», «Діагностика деяких видів дефіциту гормону росту», 
«Рекомбінантний гормон росту при терапії різних видів низькорослості». 
Грунтовний аналіз даних літератури показав підготовленість автора по 
зазначеним питанням. Всебічний аналіз сучасних літературних джерел 
дозволив дисертанту навести сучасні погляди на проблеми клініко- 
діагностичних аспектів нещодавно відкритої форми низькорослості - 
синдрому біологічно неактивного гормону росту, визначити суперечливі та 
невивчені питання з даної проблеми, і надав можливість сформувати мету та 
завдання наукового дослідження.
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Розділ 2 - «Матеріали та методи». В цьому розділі представлено 
кількість обстежених дітей та підлітків, дизайн дослідження; клінічну 
характеристику і розподіл обстежених осіб на групи; використані методи 
дослідження. Слід зазначити, що вибір матеріалу та методів дослідження 
цілком відповідає меті, завданням роботи та принципам доказової медицини. 
Для оцінки отриманих результатів використані сучасні статистично- 
математичні методи. Даний розділ дає загальне уявлення не тільки про 
достатню кількість досліджень для наукових висновків, а й про методичний 
рівень роботи в цілому.

Розділ 3 -  «Клінічні та діагностичні особливості синдрому 
біологічно неактивного гормону росту». Розділ дисертації складається з 5 
підрозділів, в яких надані результати вивчення клініко-діагностичних 
особливостей СБНГР. В розділі представлені дані щодо частоти СБНГР 
(12,38%) серед пацієнтів з різними формами низькорослості. Описана 
клінічна характеристика хворих на момент постановки діагнозу: це діти 
переважно гірепубертатного періоду з типовим фенотипом. У 36,7% дітей із 
СБНГР спостерігається спадковий фактор -  випадки низькорослості серед 
родичів першої і другої лінії. Патологічний перебіг вагітності у матерів 
визначено в 41,1% випадків. В цьому розділі автором визначені найбільш 
вагомі лабораторно-генетичні критерії СБНГР. Представлено важливі в 
науковому і практичному плані алгоритми діагностики (на основі проби на 
чутливість до ГР) та диференційної діагностики (на основі тесту на 
генерацію 1ФР-1 до ГР) СБНГР з синдром рецепторної нечутливості до ГР та 
ідіопатичною низькорослістю. Науково доведено, що тест на генерацію ІФР- 
1 до ГР є високоефективним критерієм для призначення патогенетичного 
лікування хворих на низькорослість із збереженою соматотропною 
функцією.

Розділ 4 -  «Стан гіпоталамо-гіпофізарної системи дітей із
синдромом біологічно неактивного гормону росту» складається з 4 
підрозділів, в яких дисертантом наведені дані про рівень гормонів 
аденогіпофізу у пацієнтів із СБНГР. При дослідженні соматотропної функції 
підтверджено, що стимуляційна проба з клонідином є більш інформативною 
та безпечною, ніж з інсуліном як у пацієнтів із СБНГР, так і в здорових 
дітей. Надана характеристика функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної 
та гіпофізарно-надниркової систем при первинному обстеженні та під час 
лікування рГР. Встановлено, що під час лікування препаратами рГР у хворих 
на СБНГР зберігаються адекватні адаптаційні механізми, про що свідчить 
активація зазначених систем при стимуляції процесів росту. В цьому розділі
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наведено данні щодо рівня та характеру статевого розвитку пацієнтів із 
СБНГР та їх вплив на кінцевий зріст при лікуванні препаратами рГР. 
Дисертантом зроблено висновок, що у пацієнтів з активним статевим 
розвитком прогнозується більш низький кінцевий зріст в порівнянні з 
хворими без пубертатної маніфестації (р<0,01).

В розділі 4 представлені новітні данні щодо визначення ролі нещодавно 
відкритого фактору греліну в регуляції процесів зросту. Отримані результати 
свідчать про сильний прямий кореляційний зв’язок між підйомом греліну і 
СТГ на 120 хвилині нічного фізіологічного сну як в дітей з СБНГР, так і у 
хворих на соматотропну недостатність та здорових осіб. Залежності між 
підйомом ГР на тлі фармакологічних стимуляцій та греліном не визначено. 
Також не визначено взаємозв’язку між греліном та ІФР-1.

Розділ 5 - «Вміст есенціальних мікроелементів а організмі дітей із 
синдромом біологічно неактивного гормону росту» складається з 4 
підрозділів, в яких представлені дані щодо визначення мікроелементів, 
необхідних для нормального росту і розвитку організму. Визначено, що для 
пацієнтів із СБНГР характерним є достовірне зниження рівнів цинку, селену, 
хрому та міді у плазмі крові та волоссі, але більш суттєвим відзначено 
зниження цинку (р<0,01). Дисертаном доведено, що застосування препаратів 
цинку в комплексній терапії дітей із СБНГР сприяє достовірному 
прискоренню швидкості росту, зменшенню ступеня відставання росту та 
кісткового віку. Поліпшення показників росту корелює із статистично 
значущим збільшенням рівня 1ФР-1 у плазмі крові. Наведені рекомендовані 
дози цинку сульфату, які складають для дітей від 4 до 10 років - 124 мг/добу, 
від 10 до 18 років -  248-372 мг/добу.

Розділ 6 -  «Лікування дітей із синдромом біологічно неактивного 
гормону росту», який складається в 2 підрозділів, де автор проводить 
диференційний методологічний підхід до патогенетичного лікування дітей з 
СБНГР в залежності від рівня їхнього статевого дозрівання. В першому 
підрозділі дисертантом визначено, що пацієнти із СБНГР мають достовірно 
нижчу чутливість до рГР в порівнянні з дітьми, хворими на соматотропну 
недостатність (р<0,05), та науково обгрунтовано, що оптимальною стартовою 
дозою препаратів рГР є 0,035 мг/кг на добу з поступовим титруванням дози 
до 0,05 мг/кг на добу за умов незадовільного ростового ефекту. Автором 
запропоновано комплексне застосування препаратів рГР із 
гонадосупресивною терапією при лікуванні пацієнтів з СБНГР, які мають 
прискорені та нормальні показники статевого розвитку за умов 
незадовільного прогнозу кінцевого зросту.
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Під час динамічного спостереження встановлено, що комбінована 
терапія препаратами рГР та аГРГ призводить до вірогідного збільшення 
кінцевого зросту, ніж монотерапія препаратами рГР. В якості побажання, 
хотілось би рекомендувати продовжити спостереження за хворими, які 
отримували комбіновану терапію аГРГ та РГР, з метою вивчення її впливу на 
становлення репродуктивної системи у віддаленому катамнезі.

Не можна не відмітити і психологічний аспект даної дисертаційної 
роботи. Автором встановлено, що більшість дітей із СБНГР при первинному 
обстежені мали низьку самооцінку зі схильністю до депресивних станів. 
Проте під час лікування відбувалось покращення ауксологічних показників 
хворих, суттєво збільшується рівень їхньої самооцінки, що має не тільки 
важливе медичне, але й соціальне значення.

В розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 
дає оцінку проведеному власному дослідженню на підставі грунтовного 
аналізу виконаних клінічних, лабораторних та інших методів дослідження, 
що дозволило зробити крок до розв'язання проблем етіопатогенезу, 
вдосконалення методів діагностики та лікування хворих на СБНГР, що є 
актуальним і важливим як у науковому, так і в практичному значенні. Адже, 
досягнення оптимального кінцевого зросту в межах генетично 
прогнозованого є одним з головних факторів у нормалізації психологічного 
стану пацієнтів, що в результаті, забезпечить їхню адекватну соціальну 
адаптацію в суспільстві.

Висновки логічно витікають з матеріалів дисертації, є обґрунтованими, 
конкретними, підкреслюють клінічно-діагностичне значення роботи, 
визначають новизну одержаних результатів і повністю відображають 
виконання поставлених завдань.

Результати дослідження дозволили авторові сформулювати практичні 
рекомендації, які є конкретними, ясно обгрунтованими і можуть бути 
застосовані в умовах лікувально-профілактичних закладів та впроваджені у 
педагогічний процес в навчальних медичних установах.

Матеріали дисертаційної роботи повною мірою викладено в 
авторефераті, стиль написання якого та форма подання відповідають 
загальним вимогам, докладно та об'єктивно віддзеркалює зміст і головні 
результати дисертаційної роботи.

У структурному й змістовому відношенні дисертація та автореферат 
Спринчук Н.А. відповідають існуючим вимогам атестаційної комісії МОН 
України до дисертаційних робіт. Принципових недоліків і зауважень до 
дисертаційної роботи немає.
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Після детального ознайомлення з дисертаційною роботою Спринчук
H. А. виникли деякі запитання.
I. Що Ви маєте на увазі, коли говорите про нормальний але прискорений 

статевий розвиток?
2. Чи проводили Ви аналіз стану гіпофізарно-гонадної системи з 

урахуванням перебігу пубертату?
3. Чим Ви можете пояснити прямий кореляційний зв’язок між рівнем греліну 

та СТГ тільки під час нічного сну як в дітей з низькорослістю, так і у 
здорових осіб?

4. Чи застосовували Ви препарати йодиду калію та левотироксину при 
лікуванні хворих із СБНГР?

6. Висновок про відповідність дисертації встановленим

Дисертаційна робота Спринчук Наталі Андріївни «Синдром біологічно 
неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та 
лікування» є завершеною науково-дослідною працею, в якій отримані нові 
обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову та 
медико-соціальну проблему дитячої ендокринології -  підвищення 
ефективності медичної допомоги дітям із синдромом біологічно неактивного 
гормону росту на основі вивчення динаміки їхніх клініко-лабораторних 
показників. За своєю актуальністю, методичним рівнем проведеного 
дослідження, отриманими переконливими результатами робота Спринчук 
Наталі Андріївни повністю відповідає вимогам п.10 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 
24 липня 2013 року № 567 (із змінами та доповненнями, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 року), а її автор 
заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора медичних наук за 
спеціальністю 14.01.14 -  ендокринологія.

« о / 3 » у  >_____  __ 2019 року

доктор медичних наук, 
старший науковий співробітник,

вимогам.

завідувач відділення ендокринологи 
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей 
підлітків НАМИ України»



ВІДГУК 
офіційного опонента академіка НАМН України, доктора медичних наук, 
професора Майданника Віталія Григоровича на дисертаційну роботу 
Спринчук Наталі Андріївни «Синдром біологічно неактивного гормону 
росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування» 
представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду Д26.558.01 з 
ендокринології в Державній установі «Інститут ендокринології та обміну 
речовин імені В.П, Комісаренка НАМН України» на здобуття наукового 
ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.14 -
ендокринологія 

Актуальність теми дослідження. Кожен рік у світі виявляють майже 

150 000 низькорослих дітей. Причинами затримки росту можуть бути 

різноманітні хронічні системні захворювання, ендокринопатії, недостатність 

харчування, хромосомні та генетичні зміни, серед яких особливе значення 

має недостатність гормону росту (ГР). В залежності від застосування 

діагностичних критеріїв, частота низькорослості, зумовленої дефіцитом ГР, 

складає 1:4000 - 10 000 дітей та підлітків. Синдром біологічно неактивного 

гормону росту (СБНГР) відноситься до нової генетичної патології, 

розповсюдженість якої невідома, а діагностика викликає певні труднощі. 

Вони пов'язані з тим, що лабораторно при даному захворюванні 

соматотропна функція не порушена, а за класифікацією СБНГР відноситься 

до патології з недостатністю ГР. А невчасна і запізня терапія низькорослості 

спричиняє медичні та соціальні проблеми, які потребують колосальних 

витрат на лікування і на психологічну реабілітацію хворих. Не дивлячись на 

те, що вирішення багатьох проблем з патології росту є необхідними, на 

сьогоднішній день існують тільки поодинокі закордонні роботи, присвячені 

СБЕГР. Все вищенаведене вимагає необхідності поглибленого досконалого 

вивчення етіології, пошуку нових патогенетично обґрунтованих шляхів 

діагностики та лікування захворювання і, безперечно, зумовлює актуальність 

роботи Спринчук Наталі Андріївни. 

Дисертант об'ємно і точно сформулювала мету роботи, якою було 

комплексне клініко-лабораторне визначення закономірностей перебігу та 
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особливостей патогенезу синдрому біологічно неактивного гормону росту в 

дітей та підлітків, розробка науково обґрунтованих критеріїв його 

діагностики та оптимізація лікування цієї категорії пацієнтів на підставі 

вивчення динаміки клінічних і гормональних показників. Для досягнення 

мети роботи автором були сформульовані 10 чітких завдань. 

Зв'язок з державними науковими програмами, темами та 

особистий внесок здобувана. Дисертаційна робота є фрагментом п'яти НДР 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 

України», що виконувались у відділі дитячої ендокринної патології під 

керівництвом проф. О.В. Большової з 2004 по 2018 роки. Робота має тісний 

зв'язок з їх науковою спрямованістю щодо вивчення патології росту за умов 

різної ендокринної патології, зокрема СБНГР, з метою встановлення 

залежності механізмів розвитку різних видів низькорослості від динамічних 

клінічних та гормональних показників. 

Автором самостійно вибрано тему та напрямок наукового дослідження, 

визначена основна наукова ідея, проаналізовано сучасну наукову літературу, 

проведено обстеження пацієнтів згідно розробленої дисертантом тематичної 

карти. Виконані основні лабораторні дослідження та статистична обробка 

результатів. 

Наукова та практична новизна роботи. Новизна дисертаційної 

роботи полягає у тому, що вперше було виконано довготривале 

спостереження тривалістю понад 10 років, яке дозволило вивчити СБНГР у 

пацієнтів від його виявлення і постановки діагнозу до отримання кінцевих 

результатів лікування. Протягом цього періоду Спринчук Н.А. вивчала 

частоту захворюваності, уточнювали клініку та патогенез, визначала 

особливості діагностики та розробляла нові підходи до методів лікування 

дітей із СБНГР. В межах дисертаційної роботи вперше виконано комплексне 

дослідження динамічного фізичного і гормонального стану дітей та підлітків, 

хворих на СБНГР. Дисертантом відзначена важлива роль спадкового фактору 

у виникненні даної патології. Вперше в Україні було проведено медико-



генетичне дослідження для підтвердження СББОГР. Але подібні методики є 

дороговартісними та малодоступними для більшості нашого населення. Тому 

дисертантом, на основі групового підходу, з урахуванням особливостей 

етіопатогенезу, вперше розроблений та впроваджений в практику алгоритм 

діагностики даного синдрому. Ключовими моментами алгоритму є 

гормональні критерії та застосування чотириденної проби на чутливість до 

ГР, яка модифікована і вперше застосована в Україні. Дисертантом 

визначено і підтверджено, що нормальні базальні та стимульовані показники 

соматотропного гормону (СТГ) із асоційованими достовірно зниженими 

значеннями інсуліноподібного фактору росту-1 (ІФР-1) є лабораторними 

критеріями СБНГР. Подальшого розвитку набуло застосування тесту на 

генерацію ІФР-1 до ГР для диференційної діагностики та визначення 

патогенетичного лікування різних форм патології росту, схожих за 

клінічними і гормональними показниками. Цей тест активно 

використовується у клінічній практиці лікарів-ендокринологів. 

Дисертантом проведено комплексне дослідження гіпоталамо-

гіпофізарної системи серед хворих на СБНГР, а саме, визначення стану 

адаптаційних механізмів організму на основі досконалого вивчення 

тиреотропної та адренокортикотропної функцій на тлі тривалого 

застосування препаратів ГР. 

Нещодавно відкритий новий стимулятор вивільнення ГР - грелін, і 

Н.А. провела унікальне дослідження, вона вперше визначила вміст греліну у 

дітей з СБНГР в порівнянні з пацієнтами, хворими на гіпофізарний нанізм та 

здоровими особами і визначила співвідношення грелін/ГР/ІФР-1 у груп даної 

категорії. Дисертант довела, що рівень греліну значно підвищується на 

початку фізіологічного нічного сну у всіх обстежених осіб, не залежно від 

їхнього стану соматотропної функції. В цей період визначений сильний 

прямий кореляційний зв'язок між рівнями СТГ і греліну. Залежності між 

показниками ІФР-1 та греліном не знайдено. Це дослідження є єдиним 



порівняльним, що проводилось серед представлених категорій дітей і, 

обов'язково, повинно набути подальшого розвитку. 

Дисертантом науково обґрунтовано необхідність дослідження 

показників вмісту ЕМ у сироватці крові дітей із СБНГР з метою ранньої 

діагностики порушень мікроелементного забезпечення і визначено 

доцільність застосування цинку для підвищення рівня ІФР-1 при 

комбінованій терапії з препаратами рекомбінантного ГР (рГР) у дітей із 

СБНГР. 

Вперше доведено, що чутливість до препаратів рГР в дітей із СБНГР є 

гіршою, ніж у пацієнтів із соматотропною недостатністю. Сьогодні лікування 

дітей з СБНГР призначається згідно з рекомендаціями, які викладені у 

протоколах МОЗ України щодо лікування хворих на гіпофізарний нанізм, 

тому дисертантом доведено, що застосування препаратів рГР у пацієнтів з 

СБНГР потрібно починати з більших доз, ніж рекомендовано. 

Відомо, що статевий розвиток приймає участь у визначенні кінцевого 

зросту дітей. Дисертантом була приділена велика увага до вивчення 

статевого дозрівання пацієнтів із СБНГР. Визначено достовірну різницю між 

показниками прогнозованого зросту дітей без статевого розвитку і за його 

наявності. У зв'язку з цим, автором вперше вдосконалено показання і 

визначено віддалені результати одночасного застосування гонадотропін-

супресивної терапії з препаратами рГР у пацієнтів із СБНГР. Статистично 

доведено, що різниця у рості між кінцевим та прогнозованим зростом серед 

пацієнтів, які одночасно отримували комбіноване лікування препаратами рГР 

та аналогами гонадотропін-рилізинг-гормону, має значні відмінності у 

порівнянні з показниками хворих, які отримували терапію тільки рГР. 

В роботі встановлено достовірно позитивний вплив застосування 

специфічного рістстимулюючого лікування на психосоціальний стан 

пацієнтів з СБНГР та рекомендовано, за умов схильності до депресивних 

станів, проводити консультацію психолога. 
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Дисертаційна робота Спринчук Н.А. має безперечно велике як наукове, 

так і практичне значення. Результати виконаного дослідження дозволять 

розробити протоколи з діагностики та лікування СБНГР, що допоможе 

хворим досягнути оптимального кінцевого зросту та наблизитися до 

генетично прогнозованого. Це є одним з головних чинників у нормалізації 

психологічного стану та життєвого тонусу пацієнтів, що, в результаті, 

забезпечить адекватну соціальну адаптацію їх в суспільстві. 

Апробація результатів та публікації за темою дисертації 

Основні положення роботи було оприлюднено та обговорено на 21 

науково-практичних форумах різного рівня. За матеріалами дисертації 

опубліковано 44 наукові праці, в тому числі 28 статті у фахових наукових 

виданнях, затверджених МОН України (з них - 1 стаття у іноземному 

виданні та 16 в журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз 

даних), 7 тез у матеріалах з'їздів, конгресів та науково-практичних 

конференцій. Матеріали дисертації використані у 2 колективних монографіях 

та захищені 2 патентами на^корисну модель. 

Об'єм і структура дисертації Дисертація викладена на 398 

сторінках друкованого тексту і складається із анотації українською та 

англійською мовами, вступу, огляду літератури, клінічної характеристики 

обстежених та методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаної наукової літератури, якій містить 461 джерело (з яких 

97 - Україно- та російськомовні, інші 364 - англомовні) та додатків. 

Цифровий матеріал представлено в 31 таблицях, робота ілюстрована ЗО 

рисунками. 

Розділ 1, присвячений огляду літератури «Сучасний погляд на 

особливості росту та розвитку дитини», викладений на 57 сторінках 

машинописного тексту, який складається з 9 підрозділів, що підпорядковані 

основному напрямку роботи. Цей розділ свідчить про високу ерудицію 

автора з питань дитячої та підліткової патології росту і дає цілісну картину 



сучасних уявлень про етіологію та патогенез, стадії розвитку і принципи 

терапії різних форм низькорослості серед дітей. 

Кожний підрозділ дисертант закінчує висновком, в якому підсумовує 

світові досягнення з питань розповсюдженості, етіології, патогенезу, клініки 

та лікування СБНГР. Автор робить акцент на невирішених та дискусійних 

питаннях, що і визначало вибір завдань, підлеглих представленому 

дослідженню. В масштабах України (деякі-які і в світових масштабах), такі 

дослідження досі не проводились, що і стало основою проведення 

дисертаційної роботи. 

Розділ 2 «Матеріал і методи» складається з трьох підрозділів: «Етичні 

аспекти дослідження», «Клінічна характеристика хворих» та «Методи 

дослідження», які повністю підтверджують ступінь обгрунтованості 

наукових та практичних положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Клінічне обстеження було деталізовано згідно спеціальної карти, що 

була розроблена автором самостійно. Це дало змогу одержати всю необхідну 

для ендокринолога інформацію про пацієнтів. Матеріали отримані в 

результаті обстеження 646 осіб віком від З до 17 років, серед них 519 дітей 

(166 дівчат та 353 хлопців) з основними формами низькорослості, серед яких 

СБНГР, ідіопатична низькорослість, соматотропна недостатність, синдром 

Ларона, генетично-детермінована низькорослість. Контрольну групу склали 

127 здорових дітей віком від 5 до 16 років. Дітей з підтвердженим СБНГР за 

весь період обстеження знаходилось 158 осіб з середнім віком 7,83±1,23 

років. 

Дослідження було виконано за допомогою загально-клінічних, 

функціональних, біохімічних, гормональних, медико-генетичних, 

радіологічних та статистичних методів. Отримані показники оцінено згідно з 

відповідними міжнародними критеріями. 

Використані методики є сучасними і відповідають поставленим 

завданням роботи. 
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Власні дослідження представлені автором у розділах 3-6. 

Розділ З «Клінічні та діагностичні особливості синдрому біологічно 

неактивного гормону росту», який складається з 5 підрозділів, можна 

вважати ключовим у вирішенні основних питань з діагностики СБНГР. У 

розділі наведено співвідношення основних форм низькорослості та 

визначено місце СБНГР серед них. За даними анамнезу встановлено, що у 

36,7% дітей із СБНГР спостерігалися випадки низькорослості серед родичів 

першої та другої лінії. В цьому розділі дисертантом детально представлений 

фенотип дітей із СБНГР - у 82% осіб спостерігалися такі особливі риси 

обличчя, як виступаюче чоло й сідлоподібний ніс, близько посаджені очі та 

гіпоплазія нижньої щелепи, у багатьох дітей були відстовбурчені вуха, 

будова тіла була пропорційною. У розділі всеоб'ємно представлені 

патогенетичні критерії діагностики, які включають гормональне дослідження 

з проведенням фармакологічних стимуляційних проб як для викиду СТГ, так 

і для визначення чутливості до ГР, а також проведення медико-генетичного 

дослідження для верифікації СБНГР. 

Визначено, що для пацієнтів із СБНГР, за даними радіоімунологічного 

та імуноферментного аналізу, характерним є нормальний рівень ГР з 

низькою концентрацію ІФР-1, відставання якого в цілому по групі складало 

мінус 1,90±0,18 8В, в той час як у здорових аналогічний показник відставав 

на мінус 0,21 ±0,03 8В. Після призначення препаратів рГР ІФР-1 значно 

збільшувався. В розділі досконало, чітко і послідовно представлені проба на 

чутливість до ГР та тест на генерацію ІФР-1 до ГР, а також доведена їх 

необхідність в механізмах діагностики та визначенні ефективного 

патогенетичного лікування пацієнтів з патологією росту зі збереженою 

соматотропною функцією, до яких відносяться хворі на СБНГР. 

Логічним фіналом проведеного широкомасштабного дослідження є, 

представлені переконливо і зрозуміло, алгоритм діагностики СБНГР та 

алгоритм його диференційної діагностики серед подібних форм 

низькорослості. 
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Розділ 4 «Стан гіпоталамо-гіпофізарної системи дітей із синдромом 

біологічно неактивного гормону росту» включає в себе 4 підрозділи. В цьому 

розділі дисертантом представлені результати комплексного обстеження 

функції аденогіпофізу і визначена його роль у формуванні адаптаційних 

механізмів на основі оцінки системи гіпофіз-щитоподібна залоза та гіпофіз-

надниркові залози в пацієнтів із СБНГР на тлі застосування препаратів рГР. 

Доведено, що показники тиреотропного гормону та тироксину вільного мали 

коливання, але залишалися в межах референтних значень, це свідчить про те, 

що в дітей із СБНГР порушень функції щитоподібної залози не відбувалось, а 

гормональні зміни були компенсаторними. Вісь гіпофіз-надниркові залози 

оцінювали за показниками адренокортикотропного гормону та кортизолу в 

сироватці крові. Протягом лікування вищезазначені показники також не 

виходили за межі нормальних значень і не потребували медикаментозної 

корекції. У одному з підрозділів автором досконало представлений аналіз 

статевого дозрівання хворих із СБНГР. На основі кореляційного аналізу 

залежності затримки кісткового віку від паспортного, доведено їхній високий 

зворотний зв'язок зі ступенем кореляції ґ= мінус 0,96. Тобто, чим старші 

хворі і вища стадія пубертатного розвитку, тим на менший термін відстає 

кістковий вік від хронологічного (паспортного) віку. Дисертантом 

встановлено, що пацієнти, в яких вже розпочався статевий розвиток, мають 

значно гірший прогнозований зріст, ніж хворі, що знаходяться в 

препубертатному стані. 

Один з підрозділів роботи присвячений оригінальному дослідженню -

визначенню рівня ґреліна у пацієнтів із СБНГР в порівнянні з даними хворих 

на соматотропну недостатність та здоровими дітьми. Дослідження рівня 

греліна проводили паралельно з вивченням рівня СТГ та ІФР-1 протягом 

доби в базальній точці, під час стимуляції клонідином та в період нічного 

сну. Дисертант спостерігала значний достовірний викид ґреліна у всіх 

обстежених через 120 хвилин після засинання в порівнянні з базальним 

рівнем (р<0,05), але найбільшим він був у дітей із СБНГР. Вперше визначено 
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підвищення нічного рівня ґреліна в пацієнтів із СБНГР і в осіб нормального 

росту контрольної групи, що асоціюється з підвищенням рівня ГР. 

Розділ 5 «Вміст есенціальних мікроелементів в організмі дітей із 

синдромом біологічно неактивного гормону росту». Дисертантом вперше 

проведена оцінка мікроелементного статусу дітей із СБНГР шляхом 

визначення рівнів цинку, селену, марганцю, хрому і міді у волоссі та плазмі 

крові методом рентгено-флуоресцентної спектрометрії. Цікавим не тільки 

для ендокринологів, але й педіатрів є те, що у розділі представлена 

порівняльна характеристика мікроелементного стану в організмі дітей з 

різними видами низькорослості і доведено, що є зниження всіх 

досліджуваних есенціальних мікроелементів, але найбільш значущою була 

недостатність цинку в плазмі крові та волоссі дітей (р<0,001). Переконливо 

представлена доцільність одночасного застосування препаратів сульфату 

цинку та рГР в дітей із СБНГР. Важливим є те, що в роботі вказані дози 

сульфату цинку в залежності від віку пацієнтів, що має велике практичне 

значення. 

Розділ б «Лікування дітей із синдромом біологічно неактивного 

гормону росту» включає 2 підрозділи. Перший присвячений результатам 

довготривалого патогенетичного лікування пацієнтів з СБНГР. Дисертантом 

визначено, що при застосуванні препаратів рГР в дозі 0,03 мг/кг на добу 

спостерігається менший ростовий ефект з незадовільною швидкістю росту 

ніж за умов призначення препаратів рГР в дозі 0,035 мг/кг на добу та 

0,05 мг/кг на добу. В другому підрозділі дисертантом вперше було 

запропоновано одночасне застосування аналогів гонадотропін-рилізинг 

гормону та препаратів рГР в дітей з початком статевого розвитку для 

покращення їхнього кінцевого зросту. Критерієм для призначення такої 

схеми лікування був підтверджений швидкий прогрес статевого дозрівання за 

клініко-гормональними показниками з незадовільним прогнозованим 

зростом і пов'язаними з цим психосоціальними проблемами. В роботі 

представлено, що різниця у рості між кінцевим та прогнозованим зростом 
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серед пацієнтів, які отримували одночасне лікування препаратами рГР та 

аналогів гонадотропін-рилізинг гормону була суттєво кращою (р<0,01) у 

порівнянні з хворими, які отримували тільки терапію препаратами рГР. 

Також в розділі наведені важливі результати відносно позитивного 

впливу лікування на психологічний стан пацієнтів. 

В кінці кожного розділу дисертант робила підсумки відносно 

наукового і практичного значення проведеного дослідження. 

Резюмуючи вищенаведене, можна визначити фундаментальний 

характер проведених досліджень, які за своїм спектром, диференційованою 

оцінкою одержаних результатів виконані вперше і є цінним внеском в 

сучасну дитячу ендокринологію. Послідовне та логічне викладення матеріалу 

свідчить про високий науковий потенціал дослідника, аналітичний підхід до 

результатів роботи, вміння представити наукову концепцію патогенезу, 

діагностики та лікування СБНГР. 

Принципових зауважень до розділів власних досліджень немає. 

Розділ 7 «Узагальнення та аналіз результатів дослідження» демонструє 

вміння автора до систематизації отриманих даних, аналіз результатів 

проведено у співставленні з даними літератури. Дисертантом 

продемонстрована здатність глибокого наукового мислення та обґрунтування 

представлених наукових положень. Ілюстративний матеріал старанно 

продуманий та інформативний. 

Автореферат за змістом відповідає основним положенням 

дисертаційної роботи. 

Публікації Спринчук Н.А. в повному обсязі відображають суть роботи і 

представляють результати дослідження згідно поставленим завданням. 

Робота апробована на репрезентативних конференціях, з'їздах, конгресах. 

Зауваження та дискусійні питання. Принципових зауважень до 

дисертації немає, проте виникли наступні питання, що мають дискусійний 

характер. 
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1. Чому Ви проводили визначення рівня греліна та СТГ в усіх точках 

дослідження (базальний стан, стимуляційна проба, фізіологічний нічний сон), 

а рівень ІФР-1 визначали тільки під час базального стану? 

2. Поясніть, будь ласка, чому Ви вважаєте, що діти з СБНГР за масою тіла 

не відстають від норми, якщо їхній індекс маси тіла менше як від 

нормативних фізіологічних показників, так і дітей групи контролю? 

3. Скажіть, будь ласка, якщо Ви включали у дослідження дітей з 

відставанням у рості більше мінус 2 8В, чому в де-яких групах обстежених 

середній зріст був менше мінус 2 8В? 

4. Які саме препарати рГР Ви застосовували у Ваших пацієнтів, чи 

зареєстровані вони в Україні? 

5. За Вашим алгоритмом діагностики СБНГР проводити медико-

генетичне дослідження гена ГР не обов'язково, на Вапіу думку, в яких 

випадках це необхідно робити? 

Висновок 

Дисертаційна робота Спринчук Наталі Андріївни «Синдром біологічно 

неактивного гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та 

лікування» є завершеною науковою працею, в якій вирішена актуальна 

науково-практична проблема діагностики та лікування синдрому біологічно 

неактивного гормону росту у дітей. За актуальністю, науковою новизною, 

фундаментальністю та сучасністю рівня проведених досліджень, 

теоретичною і практичною значимістю одержаних результатів для сучасної 

ендокринології і медицини взагалі, перспективністю використання 

отриманих результатів у практичній педіатричній службі, дисертаційна 

робота Спринчук Наталі Андріївни «Синдром біологічно неактивного 

гормону росту: клініка, особливості патогенезу, діагностика та лікування» 

відповідає вимогам п.Ю «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 
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року № 567 (із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 року), які ставляться до 

докторських дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокринологія. 

Доктор медичних наук, професор, 
академік НАМН України, 
завідувач кафедри педіатрії №4 
Національного медичного університ 
імені О.О. Богомольця МОЗ України В.Г. Майданник 


