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Актуальність обраної теми. Актуальність дисертаційної роботи Кенс О.В., 

яка присвячена вивченню причин виникнення повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту (ГОБ) у дітей, обумовлена, насамперед, високою 

питомою вагою захворювань органів дихання в структурі дитячої 

захворюваності. Ця проблематика є вкрай актуальною, оскільки її вирішення 

допоможе індивідуалізувати профілактичні заходи та запобігти інвалідизації 

дітей в Україні. Отже, розробка і впровадження в педіатричну практику 

клінічних, біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів схильності дітей 

до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту є актуальними, 

перспективними та необхідними складниками сучасної медицини.  

Дані епідеміологічних досліджень вказують на те, що частота ГОБ при 

гострих респіраторних захворюваннях (ГРЗ) на першому році життя становить 

понад 50,0%. До досягнення шкільного віку 40,0% всіх дітей переносять хоча б 

один епізод ГОБ, із них понад 50,0% мають повторні його епізоди, що, у свою 

чергу, може призвести до розвитку бронхіальної астми (БА). 

На сьогоднішній день не існує єдиної позиції, щодо надійних маркерів 

прогнозування розвитку бронхіальної астми у дитини, яка хворіє на повторні 

епізоди гострого обструктивного бронхіту, межа між цими захворюваннями не 

чітка. Тому, постає потреба в високоінформативних та доступних за вартістю 

маркерах, які могли б застосовуватися у діагностиці дітей будь-якого віку та 

допомогти педіатрам і дитячим алергологам в постановці діагнозу та виборі 

тактики лікування дітей з повторними епізодами ГОБ. 

Слід зазначити відсутність літературних відомостей щодо досліджень 

молекулярно-генетичних маркерів, асоційованих зі схильністю до повторних 

епізодів ГОБ, хоча саме вони є основою ефективної профілактики, ранньої 

діагностики та оптимізації лікувальних заходів дітям із високим ризиком 

формування даного захворювання. Недостатньо вивченими є показники 

цитокінового статусу у дітей з повторними епізодами ГОБ, а роль спадкової 

схильності до них взагалі не вивчалася. Тому, на сьогоднішній день вкрай 

важливим є розробка та впровадження в педіатричну практику клінічних, 

біохімічних і молекулярно-генетичних маркерів схильності дітей до повторних 

епізодів гострого обструктивного бронхіту.  

Докладно дослідивши стан даної проблеми, Олена Володимирівна 

поставила мету – підвищити ефективність лікування та розробити 



профілактичні заходи при повторних епізодах гострого обструктивного 

бронхіту у дітей на підставі дослідження цитокінового статусу, молекулярно-

генетичних та біохімічних маркерів шляхом застосування замісної 

інтерферонотерапії. 

Для її реалізації автор визначила 5 завдань, які передбачали наступне: 

провести порівняльний аналіз даних анамнезу життя, генеалогічного анамнезу, 

клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту з повторними епізодами 

та дітей з гострим бронхітом без ознак бронхообструктивного синдрому, які 

знаходилися на стаціонарному лікуванні у пульмонолого-алергологічному 

відділенні. Встановити вміст цитокінів інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та 

інтерлейкіну-4 у сироватці крові дітей з повторними епізодами гострого 

обструктивного бронхіту та з гострим бронхітом без ознак БОС для оцінки їх 

цитокінового профілю та провести молекулярно-генетичні дослідження 

поліморфних локусів С-590Т і С-33Т гена IL4 та С-159Т і С-260Т гена CD14  у 

хворих дітей як ймовірних маркерів, асоційованих із схильністю до повторних 

епізодів гострого обструктивного бронхіту. Розробити та обґрунтувати 

доцільність проведення імуномоделюючої терапії, яка скерована на 

нормалізацію дисбалансу цитокінового профілю, спричиненого порушенням 

регуляторної функції імунної системи і провести оцінку ефективності 

комплексної терапії при повторних епізодах гострого обструктивного бронхіту 

у дітей на підставі порівняльного аналізу результатів лікування із 

застосуванням інтерферонотерапії та без неї. 

Вирішення цих завдань дозволило Кенс О. В. науково обґрунтувати 

можливість раннього прогнозування виникнення повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту у дітей та запропонувати новий комплекс 

молекулярно-генетичних та імуноферментних маркерів, які асоційовані зі 

схильністю до розвитку даного захворювання та відображають системну 

запальну реакцію в організмі дитини і дисбаланс цитокінового статусу. 

Усе зазначене дозволило дійти висновку щодо актуальності та доцільності 

кандидатської дисертації О. В. Кенс, яка присвячена новому вирішенню 

актуальної наукової задачі сучасної педіатрії, а саме оптимізації показань до 

корекції дисбалансу цитокінового профілю у дітей з повторними епізодами 

гострого обструктивного бронхіту на підставі розроблених нею нових 

діагностичних критеріїв розвитку порушень регуляторної функції імунної 

системи з визначенням молекулярно-генетичних та біохімічних показників, 

ремоделюванню імунної відповіді шляхом ліквідації запального фенотипу і 

запобіганню розвитку повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту в 

дітей та розробці схеми медико-генетичного консультування сімей з наявною 

хворою дитиною та обтяженим сімейним алергоанамнезом. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота Кенс О. В. «Діагностична та прогностична значущість 

маркерів схильності до повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту» 

є частиною 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 0217U003243) та 

«Дослідження генетичних чинників обтяженого клінічного перебігу 

моногенних і мультифакторних захворювань» (№ держреєстрації 

0117U000685). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна отриманих 

результатів. Вірогідність і обґрунтованість результатів наукових положень і 

висновків дисертаційної роботи визначається достатнім за обсягом матеріалу, 

використанням сучасних і адекватно обраних методів дослідження. 

Дисертаційна робота Кенс О. В. виконана на сучасному науково-

методичному рівні та ґрунтується на результатах обстеження та лікування 59 

дітей віком від 2-х до 8-ми років з повторними епізодами ГОБ, 35 дітей, що 

хворіли на гострий бронхіт (ГБ) не частіше 1-2 разів на рік та 30 практично 

здорових дітей того самого віку. Молекулярно-генетичним методом обстежено 

35 дітей з повторними епізодами ГОБ, 35 дітей з ГБ і 50 здорових осіб, які з 

народження проживають на даній території. Такий обсяг клінічного матеріалу, 

дозволяє робити обґрунтовані висновки.  

Використані в роботі загальноклінічні, генеалогічні, рентгенологічні 

молекулярно-генетичні й імуноферментний аналіз та біохімічні методи 

досліджень є сучасними та адекватними поставленим задачам. Достовірність і 

обґрунтованість наукових положень дисертації забезпечені в першу чергу 

достатнім обсягом клінічних спостережень та застосуванням сучасної 

статистичної обробки експериментальних медичних даних, що дозволяє 

вважати одержані результати, основні наукові положення, висновки та 

практичні рекомендації, які сформульовані у дисертаційній роботі 

достовірними і обґрунтованими.  

Отже, наукові положення і висновки дисертації обґрунтовані, базуються 

на достатньому обсязі фактичного матеріалу і докладно ілюстровані 

таблицями. Наукові положення і висновки достовірні і витікають з 

фактичного матеріалу.  

Не викликає сумнівів, викладена Кенс О.В. у дисертації, наукова новизна 

отриманих результатів, які полягають насамперед у науково обґрунтованій 

можливості раннього прогнозування виникнення повторних епізодів гострого 

обструктивного бронхіту у дітей. Автором запропоновано новий комплекс 

молекулярно-генетичних та імуноферментних маркерів, які асоційовані зі 

схильністю до розвитку даного захворювання та відображають системну 

запальну реакцію в організмі дитини і дисбаланс цитокінового статусу. 

Встановлено, що гуморальна імунна відповідь у таких дітей превалює над 

клітинною, тобто асоційована з Th2 типом. Безперечний інтерес та наукову 

новизну мають вперше визначені автором фактори, що призводять до 

формування повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей.  

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що розроблено 

новий комплексний спосіб ранньої діагностики схильності до повторних 

епізодів ГОБ у дітей шляхом проведення порівняльного аналізу даних анамнезу 



захворювання, генеалогічного анамнезу, клінічного стану здоров’я, результатів 

загальноклінічних та спеціальних, лабораторних і інструментальних 

досліджень і визначення рівня сатурації кисню у дітей. 

Запропонований сучасний високоінформативний метод оцінки імунної 

відповіді дітей з повторними епізодами ГОБ за допомогою визначення вмісту у 

сироватці крові цитокінів (інтерферону-γ, інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-4). 

Для прогнозування схильності до розвитку повторних епізодів ГОБ у дітей, 

рекомендовано використовувати в системі медико-генетичного консультування 

сімей інформацію про встановлену значну частку генетичної компоненти та 

високе значення коефіцієнту успадкування схильності до даної патології для 

родичів І та ІІ ступеня спорідненості, а також те, що наявність у генотипі 

дитини поліморфного локусу C-590T гена IL4 збільшує ризик виникнення 

повторних епізодів ГОБ у 4 рази, а наявність генотипу Т-590Т гена IL4 

збільшує ризик формування у дітей повторних епізодів ГОБ у 7 разів. 

Носійство генотипу СС поліморфного локусу C-590Т гена IL4 володіє 

протекторними властивостями по відношенню до можливості формування 

повторних епізодів ГОБ у дітей. 

Наявність у генотипі дитини поліморфного локусу C-33T гена IL4 збільшує 

ризик виникнення повторних епізодів ГОБ у 3,5 рази, а наявність генотипу С-

33С гена IL4 володіє протекторними властивостями по відношенню до 

можливості формування повторних епізодів ГОБ у дітей. 

автором Рекомендовано спосіб імуномодулюючої терапії рекомбінантним 

інтерфероном людини альфа-2b, спрямований на нормалізацію дисбалансу 

імунологічного профілю та профілактику розвитку повторних епізодів ГОБ у 

дітей. Доведено доцільність та ефективність даної терапії на підставі 

визначення рівня цитокінів в сироватці крові дітей.  

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати 

дослідження впроваджені у КЗ Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

«ОХМАТДИТ», Міжрегіональний медико-генетичний центр ДУ «ІСП НАМН 

України», КЗ ЛОР Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр, 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 IL4». Результати роботи 

впроваджено у педагогічний процес кафедри пропедевтики педіатрії та 

медичної генетики Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького. 

Робота має практичне значення для спеціалістів у галузі педіатрії, дитячої 

алергології, дитячої пульмонології, медичної генетики.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 168 

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

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



узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації та 

перелік посилань. Перелік використаних літературних джерел містить 230 

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

таблицями та 9 рисунками. Дисертаційна робота написана грамотною 

літературною українською мовою. Принципових зауважень до дисертації в 

цілому і до окремих її розділів немає. Стиль викладення матеріалу чіткий, 

інформативний та зрозумілий. Має місце чітке формулювання основних 

наукових та практичних положень, сучасний методологічний підхід до 

вирішення поставлених завдань, глибокий аналіз одержаних результатів. 

Висновки роботи обґрунтовані, чітко сформульовані. Дисертація оформлена 

згідно Вимог до оформлення дисертації (Наказ МОН від 12.01.2017 № 40) та 

ДСТУ 3008-2015 і ДСТУ 8302-2015. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

авторефераті. В публікаціях авторах висвітлені всі розділи дисертаційної 

роботи. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових праць, 2 статті – 

у міжнародному науковометричному журналі з імпакт-фактором «Цитология и 

генетика», 6 статей опубліковано у наукових фахових виданнях, які 

рекомендовані ДАК МОН України для публікації результатів дисертаційних 

робіт, 3 тез у матеріалах конференцій та 1 інформаційний лист. Автореферат 

дисертації повністю ідентичний змісту й основним положенням дисертації та 

відповідає вимогам ДАК МОН України.  

У порядку дискусії бажано отримати відповіді автора на наступні питання: 

1. Які саме фактори, на Вашу думку, обумовлюють розвиток 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту у дітей? 

2. Що би Ви рекомендували батькам дітей з повторними епізодами 

ГОБ, у яких виявили молекулярно-генетичні маркери, асоційовані з 

підвищеним ризиком розвитку повторних епізодів даного захворювання? 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження. Основні положення дисертації Кенс Олени Володимирівни 

можуть бути впроваджені у практичну роботу медико-генетичних центрів, 

дитячих лікувально-профілактичних закладів та в навчальний процес 

педіатричних кафедр медичних вузів України. 

 

 

 

ВИСНОВОК 

 

Дисертаційна робота Кенс Олени Володимирівни на тему: 

«Діагностична та прогностична значущість маркерів схильності до 

повторних епізодів гострого обструктивного бронхіту» є завершеною 

науково-дослідною роботою в якій отримані нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову задачу, яка полягає 

у підвищенні ефективності комплексного лікування дітей з повторними 

епізодами гострого обструктивного бронхіту та профілактики його 

прогресування шляхом встановлення і прогнозування схильності до розвитку 



даної патології у дітей на підставі молекулярно-генетичних та біохімічних 
маркерів та розроблених на цій основі лікувальних заходів. Це дає змогу 
віднести роботу до спеціальності 14.01.10 -  Педіатрія.

Дисертаційна робота Кенс О.В. за своєю новизною, теоретичним і 
практичним значенням, глибиною та обсягом проведених досліджень цілком 
відповідає вимогам ДАК МОН України, що ставляться до кандидатських 
дисертацій згідно з 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 України від 
19.08.2015 р. № 656, які пред’являються до дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук, а її автор -  Кенс Олена Володимирівна 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі 
спеціальності 14.01.10- педіатрія.

Завідувач кафедри педіатрії №4 
Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця, 
доктор медичних наук, п 
академік НАМИ України, ла 
Державної премії Україні в 
науки і техніки, Заслужени В. Г. Майданник


