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Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) у дітей стійко утримують перше місце в 
структурі захворювань інфекційної етіології у всьому світі. Відомо також, що 
серед дітей захворюваність на ГРІ є в 3-4 рази вищою, ніж серед дорослих, що 
зумовлено як анатомо-фізіологічними особливостями дихальних шляхів, так і 
віковою незрілістю імунної системи та зниженою можливістю сформувати 
адекватну імунну відповідь у дітей. Існує прямий зв'язок між сезонним підйомом 
захворюваності на ГРІ і частотою госпіталізацій дітей з приводу гострого 
обструктивного бронхіту (ГОБ).

Діти, які часто хворіють на ГРІ, ускладнені бронхобструктивним синдромом 
(БОС), складають особливо важливу медико-соціальну проблему в педіатрії. 
Рецидивуючі респіраторні інфекції у дітей сприяють гіперпродукції І§Е, 
зниженню синтезу інтерферону, розвитку гіперреактивності бронхів і 
сенсибілізації організму до неінфекційних алергенів. Отримані останніми роками 
дані свідчать про те, що багаторазові атаки вірусів і бактерій при респіраторних 
інфекціях призводять до напруження і виснаження імунної системи, порушення 
міжклітинної кооперації, недостатності компенсаторно-адаптаційних організму і 
зниження імунорезистентності, що, в свою чергу, в подальшому сприяє хронізації 
запального процесу в дихальних шляхах.

Звертає на себе увагу і той факт, що хоча багато питань етіології та патогенезу 

рецидивуючих ГРІ, які супроводжуються БОС, на сьогодні добре вивчені, жодної 

тенденції до зниження частоти цієї патології немає. Отже, потребує нових 

підходів подальший пошук засобів лікування, прогнозування та попередження 

розвитку повторних епізодів цих захворювань. У дітей, схильних до 

рецидивування респіраторних інфекцій, визначається зниження противірусного і 

протимікробного захисту, що в значній мірі зумовлено наявністю
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дизрегуляторних порушень в системі інтерферону (ІРЇчГ). Особливе місце ІРИ в 

антиінфекційній резистентності зумовлено тим, що індукція їх синтезу передує 

формуванню специфічних імунних реакцій, тому їх називають «першою лінією» 

протиінфекційного захисту. У зв’язку з цим вивчення системи інтерферону і 

корекція порушень в цій системі дотепер залишаються актуальними питаннями 

сучасної педіатрії.

Цілком новим напрямком в розв’язанні багатьох невирішених питань гострої 

респіраторної патології є вивчення молекулярно-генетичних механізмів розвитку 

мультифакторіальної патології, до яких відносяться і ГРІ з повторними епізодами 

БОС. Новітні молекулярні дослідження стосуються зокрема визначення 

поліморфних локусів генів, асоційованих із схильністю до повторних епізодів 

БОС, які можуть виступати в ролі маркерів підвищеного ризику розвитку та 

тяжкості перебігу захворювання.

Саме цій актуальній і своєчасній проблемі присвячена дисертаційна робота 

Кенс О.В., метою якої було підвищення ефективності лікування та розробка 

профілактичних заходів при повторних епізодах гострого обструктивного 

бронхіту у дітей на підставі вивчення цитокінового статусу, молекулярно- 

генетичних та біохімічних маркерів і застосування замісної інтерферонотерапії.

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

робота є фрагментом планових комплексних науково-дослідних робіт Державної 

Установи «Інститут спадкової патології НАМН України» «Роль генетичного 

поліморфізму механізмів репарації і метилування ДНК в реалізації клінічного 

поліморфізму захворювань людини та визначенні схильності до виникнення 

соматичних і гермінативних мутацій» (№ держреєстрації 021711003243) та 

«Дослідження генетичних чинників обтяженого клінічного перебігу моногенних і 

мультифакторних захворювань» (№ держреєстрації 0117Ш00685).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Вірогідність основних наукових положень і 

висновків ґрунтується на результатах обстеження 94 дітей з повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту. Усі наукові положення та
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рекомендації чітко сформульовані, підтверджені отриманими результатами. 

Дослідження проведені на достатньому клінічному матеріалі з використанням 

сучасних методів дослідження. Висновки логічно обґрунтовані, об’єктивні, 

достовірні. Поставлені завдання дослідження вирішені, проаналізовані на 

сучасному науковому рівні з використанням сучасних методів статистичної 

обробки даних.

Наукова новизна роботи полягає у запропонованому автором комплексному 

підході до дослідження клінічних особливостей, імунологічних та молекулярно- 

генетичних маркерів у дітей з повторними епізодами гострого обструктивного 

бронхіту. Автором отримані нові дані щодо частки генетичної та середовищної 

алергокомпоненти у ґенезі гострого обструктивного бронхіту за моделлю О. О. 

ЕсІшагсГз. В результаті проведеного дослідження автором визначена роль 

поліморфного локусу С-590Т гена ІЬ4 у розвитку повторних епізодів БОС на фоні 

ГРІ. Встановлено взаємозв’язок між схильністю до повторних епізодів ГОБ у 

дітей і асоціацією поліморфних локусів С-590Т, С-ЗЗТ гена ІЬ4 та С-159Т, С- 

260Т гена СБ14, що може слугувати прогностичним критерієм для попередження 

розвитку повторних епізодів хвороби. Отримала подальший розвиток концепція 

ролі дисбалансу цитокінів у розвитку частих ГРІ у дітей. Автором показано, шо 

вміст цитокінів можна застосовувати для контролю перебігу хвороби та 

визначення ефективності імуномодулюючої терапії. Доведена ефективність 

застосування рекомбінантного інтерферону а-2(3 у дітей з повторними епізодами 

ГОБ. Ознаками ефективності інтерферонотерапії були тенденція до нормалізації 

дисбалансу рівня ІПМ-у, ІЬ-4 та ІЬ-1[3 в сироватці дітей та зменшення тривалості 

бронхообструкції при гострому обструктивному бронхіті.

Практичне значення дисертаційного дослідження визначається створенням 

нових підходів до діагностики, прогнозування та лікування повторних епізодів 

гострого обструктивного бронхіту у дітей, що мають обтяжену за атопією 

спадковість. Для прогнозування схильності до розвитку повторних епізодів ГОБ 

у дітей, рекомендовано використовувати в системі медико-генетичного 

консультування сімей інформацію про встановлену значну частку генетичної
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патології для родичів. З урахуванням виявлених в ході дослідження основні 

факторів ризику та доведених патогенетичних взаємозв’язків запропоноваї 

перспективні шляхи профілактики розвитку та рецидивування ГОБ у дітей 

застосуванням ефективної інтерферонотерапії.

Впровадження результатів дослідження у практику. Результат 

дослідження впроваджені у роботу КЗ Львівська обласна дитяча клінічна лікарн 

«ОХМАТДИТ», Міжрегіональний медико-генечний центр ДУ «ІСП НАМ! 

України», КЗ ЛОР Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, 

лікувально-профілактичних закладах м. Львова, Бродівській, Буській, 

Пустомитівській, Яворівській центральних районних лікарнях, КЗ 

Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня №2 (м. Дніпро).

За результатами досліджень розроблено, опубліковано і впроваджено 

інформаційний лист «Спосіб прогнозування схильності дітей до частих гострих 

респіраторних захворювань та розвитку повторних епізодів 

бронхообструктивного синдрому шляхом молекулярно-генетичного тестування 

генотипів СС та СТ поліморфного локусу С-590Т гена ІЬ4».. Положення 

дисертації використовуються у навчальному процесі кафедри пропедевтики 

педіатрії та медичної генетики Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 6 

статей опубліковано у наукових фахових виданнях, які рекомендовані ДАК 

України для публікації результатів дисертаційних робіт, 2 статті у міжнародному 

науковому періодичному виданні України «Цитология и генетика», яке включено 

до наукометричної бази 8сориз та 3 тези у матеріалах конференцій.

Оцінка змісту роботи та її завершеності. Дисертаційну роботу викладено на 

168 сторінках комп’ютерного друку. Вона включає вступ, огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, два розділи власних досліджень, аналіз та 

узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації та
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перелік посилань. Перелік використаних літературних джерел містить 230 

посилань, у тому числі 98 іноземних авторів. Текст дисертації ілюстрований 20 

таблицями та 9 рисунками.

Анотація за змістом і об'ємом цілком відповідає сучасним вимогам ДАК 

України.

У вступі автором чітко викладено актуальність проблеми, сформульовані мета 

та завдання дослідження, визначені об’єкт та предмет дослідження, описана 

гіовизна отриманих результатів дослідження та їх науково-практичне значення. Всі 

підрозділи вступу викладені згідно сучасних вимог. Слід зауважити, що у новизні 

бажано було конкретизувати окремі положення і навести цифровий матеріал, який 

відображає тенденцію тих чи інших змін.

Перший розділ дисертації присвячений аналізу основних наукових публікацій 

про сучасний стан проблеми виникнення повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту у дітей в сучасних умовах з використанням вітчизняних 

та іноземних джерел, переважно останніх років. В даному розділі дисертантом 

викладено сучасний погляд на епідеміологічні аспекти та патогенетичні 

особливості формування гострого обструктивного бронхіту у дітей Автором 

акцентована роль цитокінів у функціонуванні імунної системи у дітей і, зокрема, 

вплив на часту респіраторну захворюваність. Показана роль поліморфних 

варіантів гена протизапального цитокіну ІЬ4 та гена рецептора моноцитів СБ14 у 

формуванні мультифакторних захворювань за даними літератури. Загалом, в 

огляді літератури автор показала ерудицію, глибоке знання та розуміння 

проблеми з точки зору клініциста, перспективи та шляхи її вирішення, тим самим 

обґрунтовуючи вибір теми дослідження.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» дисертант наводить 

загальну характеристику обстежених хворих, чітко відображає розподіл на 

групи, показує сучасні критерії верифікації гострого обструктивного бронхіту в 

педіатричній практиці. Представлена характеристика основних клініко- 

лабораторних, генетичних та імунологічних методів дослідження, які були 

застосовані у обстеженого контингенту хворих. Використані методи адекватні
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меті та завданням дисертаційної роботи. Автор ретельно вивчала алергологічний 

та генеалогічний анамнез у дітей, аналізувала інформацію щодо анте- та 

перинатального анамнезу, професійні та побутові шкідливості батьків, характер 

житлово-побутових умов, соціальні аспекти проживання дитини у сім’ї. Особливої 

уваги заслуговують методи генетичного обстеження по визначенню особливостей 

розподілу серед дітей поліморфних варіантів генів ІЬ4 та СИ14, які можуть виступати 

предикторами схильності до повторних БОС на фоні ГРІ. Для статистичної обробки 

результатів використано сучасне програмне забезпечення.

Розділ третій присвячений обговоренню результатів комплексного клінічного 

та генетичного обстеження дітей з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту. В даному розділі чітко описані найбільш важливі 

фактори ризику формування цієї патології в дитячому віці. Зокрема, доведено 

прямий взаємозв'язок між частотою повторних епізодів ГОБ та частотою 

алергічних захворювань серед родичів І ступеня спорідненості. Важливими є 

отримані автором дані щодо частки генетичної та середовищної компоненти у 

ґенезі ГОБ та гострого бронхіту без ознак БОС за моделлю О. ЕсЬуагсГз. Доведено, 

що у сім’ях дітей з ГОБ, ризик генетичної схильності до алергічних захворювань 

у другої дитини є дуже високим (75,15%). Цікаві і нові дані отримані автором за 

результатами молекулярно-генетичного дослідження. Показано, що у дітей з 

повторними епізодами ГОБ достовірно вища частота генотипу СТ поліморфного 

локусу С-ЗЗТ гена ІЬ4 (63,0% проти 38,0% у здорових осіб). Доведено, що 

наявність у дитини генотипу 590СТ поліморфного локусу С-590Т гена ІЬ4 

збільшує ризик виникнення повторних епізодів ГОБ в дитини у 4 рази, а наявність 

генотипу 590ТТ поліморфного локусу С-590Т гена ІЬ4 збільшує ризик 

формування у дітей повторних епізодів ГОБ у 7 разів. Разом з тим, не виявлено 

достовірно вищої частоти генотипів СС, СТ поліморфного локусу С-159Т гена 

СОЇ4 в порівнянні з дітьми з гострим бронхітом без БОС та здоровими дітьми.

Дисертантом продемонстровано, що у дітей з повторними епізодами ГОБ, 

спостерігається дисбаланс цитокінового статусу, проявами якого є підвищення 

рівня прозапального інтерлейкіну-1 [З і зниження вмісту у-інтерферону та
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інтерлейкіну-4 в сироватці крові порівняно з показниками у дітей контрольної 

групи дітей та дітей з гострим бронхітом без проявів БОС. В роботі доведена 

інформативність рівня цитокінів для оцінки перебігу хвороби і можливість 

застосування цих показників в якості як діагностичних, так і прогностичних 

маркерів у дітей з повторними епізодами ГОБ.

Розділ четвертий дисертаційної роботи присвячений вивченню ефективності 

включення в комплекс лікування дітей з повторними епізодами ГОБ 

рекомбінантного інтерферону а-2(3. В даному розділі дисертант наводить 

результати цитокінового статусу у дітей з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту під впливом інтерферонотерапії. Доведено, що під 

впливом запропонованого лікування вміст у-інтерферону у дітей з повторними 

епізодами ГОБ достовірно підвищився до рівня показників у здорових дітей у 

переважної більшості обстежених дітей (у 77,0%). Тим часом, у дітей, які не 

отримували інтерферонотерапії, вміст у-інтерферону у динаміці лікування 

залишався достовірно зниженим у 71,0% дітей. Рівень інтерлейкіну-4 у дітей з 

повторними епізодами ГОБ після проведеного лікування також достовірно зріс у 

63,0%, а концентрація ІЬ-1(3 достовірно знижувалась у 40,0% пацієнтів. У дітей, 

які не отримували рекомбінантний інтерферон а-2(3, вміст інтерлейкіну-1(3 

залишався достовірно підвищеним практично у всіх дітей. Щодо рівня 

інтерлейкіну-4 у дітей з повторними епізодами ГОБ, то під впливом 

інтерферонотерапії він достовірно зріс у 63,0% з них. Тим часом, у 92,0% дітей, 

які не отримували рекомбінантний інтерферон а-2(3, вміст ІЬ-4 у динаміці 

лікування залишався достовірно зниженим. Отримані автором результати 

переконливо свідчать про ефективність імунотерапії рекомбінантним 

інтерфероном а-2(3. Розділ добре ілюстрований Позитивним здобутком даного 

розділу, безперечно, є наявність кількох клінічних прикладів із історій хвороб 

пролікованих дітей, які переконливо підтверджують отримані дані.

В аналізі і узагальненні результатів дослідження дисертант проводить 

глибокий аналіз власних досліджень та науково обґрунтовує новий підхід до 

ранньої діагностики і прогнозування розвитку повторних епізодів ГОБ. Вважаю,
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що розділ дещо розтягнутий за рахунок повторювання результатів, які 

представлені у відповідних розділах. Слід було більше уваги приділити 

порівняльній оцінці результатів власних досліджень і даних інших авторів.

Висновки дисертаційної роботи логічно випливають зі змісту роботи і 

узагальнюють новизну, теоретичне і практичне значення проведеного дослідження. 

Вважаю, що вони переобтяжені цифровим матеріалом, який досить добре 

представлений в розділах дисертації і не потребує дублювання.

В практичних рекомендації представлена розроблена автором комплексна 

програма діагностики і прогнозування, лікування та профілактики повторних 

епізодів ГОБ. Запропоновано автором алгоритм медико-генетичного 

консультування сімей з обтяженим сімейним алергоанамнезом, у котрих є діти з 

повторними епізодами ГОБ.

Список використаних літературних джерел оформлений у відповідності до 

сучасних вимог, містить літературні джерела переважно останніх років.

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертації, зауважень до змісту та 

оформлення автореферату немає.

Аналіз дисертаційної роботи і автореферату Кенс О.В. дає підставу вважати, 

що задачі дослідження вирішені, а мета наукової роботи досягнута. Суттєвих 

зауважень до дисертаційної роботи немає. В плані дискусії хочу висловити деякі 

побажання, які виникали в процесі її рецензування. Не зовсім зрозуміло, чому 

автор відносить ІЬ-4 до протизапальних цитокінів. Відома досить активна участь 

цього інтерлейкіну в індукції алергічного запалення в бронхах, розвитку 

гіперреактивності бронхів та ініціації інших ТЬ2-опосередкованих реакцій. Хоча 

на мою думку, поділ цитокінів на про- і протизапальні є досить умовним. На 

кожному з етапів імунної відповіді окремі прозапальні цитокіни ініціюють 

активацію протизапальних і, тим самим, відіграють імунозахисну функцію. Ми в 

клініці, на жаль, не маємо такої можливості проводити багатоетапний моніторинг 

вмісту багатьох цитокінів в динаміці хвороби і тому користуємось загально 

прийнятими трактуваннями їхньої функції. На мою думку, в дисертації не 

знайшла відображення проблема ймовірності трансформації повторних епізодів
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ГОБ в бронхіальну астму і необхідності подальшого алергологічного обстеження 

дітей групи ризику. В деякій мірі це суперечить доведеному автором високому 

ризику генетичної схильності до алергічних захворювань за моделлю О. ЕсКуагсРз 

та результатам молекулярно-генетичного дослідження у цієї групи дітей. 

Висловлені вище побажання, окремі стилістичні та технічні неточності не є 

принциповими, мають здебільшого дискусійний та рекомендаційний характер. 

Вони не зменшують теоретичного значення, наукової та практичної цінності 

дисертації і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

У процесі рецензування дисертаційної роботи виникло ряд запитань, на які 

бажано отримати відповідь.

1. Поясніть, будь ласка, чому для молекулярно-генетичного тестування дітей з 

повторними епізодами гострого обструктивного бронхіту в якості вірогідної 

генетичної детермінанти розвитку цієї патології Ви обрали саме генотипи гена 

СОЇ4 і поліморфного локусу С-590Т гена ІЬ4?

2. Ви встановили, що вміст інтерлейкіну-4 у дітей з повторними епізодами 

гострого обструктивного бронхіту був зниженим до лікування і підвищувався 

під впливом інтерферонотерапії. Які патогенетичні механізми, на Вашу думку, 

лежать в основі такої динаміки цього показника, беручи до уваги роль 

інтерлейкіну-4 як індуктора алергічних реакцій, схильність до яких доведена у 

Вашій роботі у більшості обстежених пацієнтів?

3. Згідно результатів Вашого дослідження більшість пацієнтів з повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту мають в сімейному анамнезі 

обтяжену спадковість по алергічній патології і високий ризик генетичної 

схильності до алергічних захворювань за моделлю О. ЕсЬуагсГз. Чи не було серед 

обстежених Вами пацієнтів тих, які потребували консультації алерголога і 

подальшого алергологічного обстеження?

4. Уточніть, будь-ласка, чи застосовували Ви профілактичні курси 

рекомбінантного інтерферону а-2|3 у дітей з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту, необхідність котрих логічно обґрунтована у Вашій 

роботі? Якщо так, то чому це не відображено в практичних рекомендаціях?
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висновок
Дисертаційна робота Кенс Олени Володимирівни на тему «Діагностична та 

прогностична значущість маркерів схильності до повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту» є закінченою науково-дослідною роботою і містить 

нове вирішення актуальної науково-практичної задачі сучасної педіатрії -  

підвищення ефективності лікування та розробка профілактичних заходів при 

повторних епізодах гострого обструктивного бронхіту у дітей. Дисертаційна 

робота Кенс О.В. за актуальністю, новизною отриманих результатів дослідження 

і їх практичним та теоретичним значенням, рівнем методичного вирішення 

поставлених завдань повністю відповідає вимогам п. 11 "Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника", затвердженим Постановою кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. №567 зі змінами та доповненнями, внесеними згідно Постанови 

Кабінету Міністрів від 19.08.2015 р. №656, які пред'являються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.10 -  педіатрія.

Професор кафедри педіатрії 

Івано-Франківського національного 

медичного університету, 

доктор медичних наук, професор

П І Д П И С  З А С В І Д Ч У Ю
ЗАСТУПНИК РЕКТОРА 'НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ» 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ


