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«Удосконалення діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на 

шигельоз, на основі встановлення особливостей клініко-імунологічних 
проявів захворювання», представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду, 

що утворена наказом МОН України для розгляду та проведення разового захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

Актуальність теми

В структурі інфекційних захворювань у дітей одне з провідних місць 

займають кишкові інфекції; серед бактеріальних захворювань домінує шигельоз, 

причому у 6-11% хворих формуються різноманітні ускладнення, які в 

подальшому негативно впливають на фізичний і психологічний розвиток дитини. 

Рівень захворюваності шигельозом в Україні, на жаль, також залишається 

високим. В останні десятиріччя відзначаються значні зміни в клініці та варіантах 

перебігу шигельозу в дитячому віці. Це пояснюється різними причинами: змінами 

мікробіологічних властивостей збудника й оточуючого середовища, а також 

фоновим інфікуванням дітей, особливо герпесвірусами; зокрема, цитомегаловірус 

є найбільш складним для етіологічного лікування та непередбачуваним за

наслідками.
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Крім того, маніфестація, розвиток і перебіг патологічного процесу 

визначається своєчасністю, силою й адекватністю імунних реакцій хворих. Однак 

імунопатологічні механізми шигельозу в дітей вивчені недосконало, окремі 

варіанти розвитку та перебігу хвороби залишаються нез’ясованими та 

дискусійними з наукової та практичної точки зору. В доступній літературі 

практично відсутні роботи, присвячені особливостям патогенезу, клініки, перебігу 

й ускладнень шигельозу в дітей, інфікованих цитомегаловірусом, у зв’язку з чим 

встановлення особливостей реакції медіаторів запалення, відповіді з боку 

популяцій і субпопуляцій імунних клітин та рівня основних імуноглобулінів крові 

хворих може розширити можливості вдосконалення діагностики як шигельозу, 

так і цитомегаловірусної інфекції та підвищити ефективність терапії хворих.

Таким чином, актуальність представленого дослідження не викликає 

сумнівів. Важливість дисертаційної роботи полягає в її не тільки медичній 

значущості, а й у соціальній спрямованості, що є дуже суттєвим.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дослідження Букія С.М. здійснювалося в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри дитячих інфекційних хвороб Харківського національного медичного 

університету (ХНМУ) за темою: «Клінічне значення імунних механізмів у 

розвитку патологічного процесу при мікст-інфекціях у дітей, 2017-2019» (№ 

державної реєстрації 0114Ш03393) та «Значення герпесвірусної інфекції у 

формуванні клінічного перебігу шлунково-кишкових захворювань інфекційної 

етіології у дітей, 2020-2022» (№ державної реєстрації 02 ЮИ102471), а також 

кафедр педіатричного профілю ХНМУ «Медико-біологічна адаптація дітей із 

соматичною патологією в сучасних умовах» (№ державної реєстрації 

011Ш001400).

Дисертаційна робота має за мету удосконалити діагностику 

цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі виявлення 

особливостей клінічних проявів захворювання, реакції інтерлейкінів крові й 

імунного статусу дітей.
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Мета роботи сформульована чітко та коректно, завдання відповідають меті 

та визначають напрямок дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертантом вперше визначено особливості клінічного перебігу шигельозу 

у дітей із супутньою ЦМВІ та без неї, досліджено показники системного 

запалення й імунної відповіді хворих. Результати роботи поглибили знання 

патогенетичних механізмів формування патологічного процесу при шигельозі у 

дітей із супутньою ЦМВІ. Дослідження дозволили виявити взаємозв’язок і 

залежність клінічних і параклінічних показників хвороби, особливо імунної 

відповіді крові хворих на шигельоз із супутньою ЦМВІ.

За результатами дослідження розроблено повний алгоритм попередньої 

діагностики наявності ЦМВІ у хворих на шигельоз дітей, що дозволило 

теоретично обґрунтувати напрямки вдосконалення терапії таких хворих. На 

підставі виявлених клініко-параклінічних та імунологічних особливостей 

шигельозу у дітей із ЦМВІ було обґрунтовано шляхи ранньої діагностики у дітей 

ЦМВІ, на підставі якого отримано патент на корисну модель.

Практичне значення отриманих результатів 

Практичній охороні здоров’я надано особливості клінічного перебігу 

шигельозу у дітей на тлі ЦМВІ, що розширює діапазон знань лікарів стосовно 

патогенезу й імунологічних порушень і дозволяє адекватно й обґрунтовано 

підходити до лікування таких хворих та їх веденню на етапі ранньої 

реконвалесценції. Практичній медицині надано повний алгоритм, який з 

урахуванням клініко-лабораторних даних у дебюті шигельозу дозволить з 

високою вірогідністю виявити наявність у дитини ЦМВІ й об’єктивно визначити 

обсяг адекватного терапевтичного втручання на різних етапах хвороби -  як в 

умовах стаціонарного перебування, так і в поліклініках.

Впровадження основних положень дисертаційного дослідження 

здійснювалось в практичну діяльність наступних медичних закладів: КНП 

«Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» (ОДІКЛ) і «Обласна інфекційна
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клінічна лікарня» Харківської обласної ради, Університетській клініці 

Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ), у навчальний процес 

кафедр інфекційного профілю ХНМУ і Харківської медичної академії 

післядипломної освіти (ХМАПО), а також кафедри інфекційних хвороб ЗДМУ.

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації
Дисертаційну роботу Букія С.М. виконано на високому методологічному 

рівні. Представлені результати, висновки та практичні рекомендації мають 

наукове обґрунтування, що забезпечується поглибленим аналізом найсучасніших 

літературних даних, використанням адекватних методологічних підходів, 

репрезентативним обсягом клініко-лабораторних спостережень.

Для досягнення мети та реалізації поставлених завдань автором 

використаний комплекс сучасних високоінформативних методів діагностики. 

Аналіз результатів дослідження проводився із застосуванням сучасних методик 

обробки матеріалу та математичної статистики, які підтвердили достовірність 
отриманих даних.

Сформульовані автором висновки логічно аргументовані та повністю 

відображають суть системного аналізу даних обстежених пацієнтів і результатів 

виконаних досліджень. Практичні рекомендації конкретизовані та можуть бути 

впроваджені в діяльність педіатричних та інфекційних відділень лікарень і 

дитячих поліклінік.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях
Отримані дисертантом результати викладені у 4 наукових працях, з яких 2 

статті — в іноземних виданнях, у тому числі -  в журналі, який індексується 

наукометричною базою Scopus, 2 статті -  у фахових виданнях України 

(рекомендованих МОН); отримано 1 патент на корисну модель і 10 тез у 

матеріалах з’їздів і науково-практичних конференцій.
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Структура та зміст дисертації
Дисертацію викладено на 165 сторінках машинописного тексту та 

побудовано у відповідності до вимог щодо дисертаційних робіт на звання доктора 

філософії. Основна частина включає анотацію, вступ, огляд літератури, 5 розділів 

власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів, висновки, практичні 

рекомендації, список використаних джерел. Перелік використаної літератури 

містить 172 джерел, з яких - 73 кирилицею і 99 -  латиницею.

Робота ілюстрована 29 таблицями та 34 рисунками.

Презентація результатів роботи за розділами є логічною, відповідає дизайну 

дослідження та поставленим завданням.

В анот ації дисертації відображені основні положення проведеного 

дослідження, їх новизна та практична значущість.

У вст упі обґрунтовано вибір теми дослідження, розкрито актуальність 

наукової проблеми, мета та завдання, значення роботи для науки та практики, 

особистий внесок здобувана, апробація результатів.

В дисертації детально викладені основні клінічні, лабораторні, імунологічні, 

імуноферментні методи дослідження та методи статистичного опрацювання 

інформації.

Розділ 1 (Огляд літ ерат ури). В цьому розділі дисертантом наведено 

глибокий аналіз сучасних вітчизняних і світових літературних даних про 

шигельоз і ЦМВІ в дітей, включаючи етіологію, патогенез, клініку та лікування. 

Особлива увага приділена значенню медіаторів запалення у формуванні 

клінічного перебігу захворювання. Вирішення питання щодо клініко- 

лабораторно-імунологічних показників у дітей із фоновою ЦМВІ при шигельозі 

сприяє ранній діагностиці й удосконаленню терапії хворих, тому проведене 

дослідження є важливим і має науково-практичне значення.
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Огляд літератури ретельно систематизований, підтверджує обізнаність 

здобувана та його глибоке розуміння проблеми, а також необхідність її 

вирішення.

Обгрунт ованіст ь і дост овірніст ь полож ень дисерт ації відображ ена в 

другому розд іл і «М ат еріали т а м ет оди дослідж ення», що обумовлено 

достатньою кількістю хворих - 125 дітей віком від 3 до 10 років, хворих на 

шигельоз, які були розподілені на групи: перша група -  45 дітей, хворих на 

шигельоз без ЦМВІ, друга -  39 дітей, хворих на шигельоз із ЦМВІ без ознак 

активності процесу (латентна форма інфекції), третя -  41 дитина із шигельозом і 

ЦМВІ (активна форма інфекції). Чітко побудований дизайн дослідження, 

представлено дані щодо клініко-параклінічного обстеження відповідно до 

діагнозу захворювання. За умов реалізації мети та завдань дослідження всі 

параметри аналізували зважаючи на вік дітей, термін дебюту захворювання, 

варіант перебігу, наявність або відсутність ЦМВІ.

У розділі представлена структура дослідження, відображені етичні аспекти, 

критерії включення/виключення, способи формування та характеристика груп, 

роз’яснена методологія обраної діагностичної клініко-лабораторної панелі, 

методи статистичної обробки матеріалу.

Для виконання дисертаційного дослідження були застосовані адекватні, як 

клінічні, так і імунологічні, імуноферментні та статистичні методи, що дозволяє 

вважати отримані результати достовірними, а зроблені висновки обґрунтованими.

У  т рет ьому розд іл і «Клініко-лаборат орна характ ерист ика ш игельозу в 

діт ей на т лі цит омегаловірусної інфекції» наведені клініко-анамнестичні 

прояви хвороби та загальноприйняті лабораторні показники хворих. Доведено, що 

перебіг шигельозу у дітей на сучасному етапі відбувається із збереженням 

основних притаманних клінічних проявів; у той самий час наявність супутньої 

ЦМВІ впливає на окремі клініко-лабораторно-інструментальні показники, 

частіше має місце обтяжений преморбідний фон. У дітей із ко-інфекцією клініко-
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параклінічні прояви були більш вираженими з повільною регресією, що 

потребувало тривале перебування на стаціонарному лікуванні. За даними 

копрологічного дослідження у хворих із ЦМВІ частіше визначали ознаки 

залучення до запального процесу не тільки слизової оболонки товстої кишки, але 

й тонкого кишечнику. За даними УЗД у дітей із ко-інфекцією мали місце 

збільшення печінки з паренхіматозною реакцією й явища мезаденіту

У  чет верт ому розд іл і «П оказники сист ем ної запальної відповіді, 

кліт инного т а гуморального імуніт ет у хворих на ш игельоз на т лі 

цит ом егаловірусної інфекції», присвяченому динаміці вмісту цитокінів, імунних 

клітин та імуноглобулінів крові хворих і структурному математичному аналізу, 

визначено, що гострий період шигельозу в дітей із ко-інфекцією характеризується 

суттєвими розбіжностями роботи функціональних систем, що проявляється 

зменшенням кількості та зниженням сили міжсистемних кореляційних зв’язків, 

особливо у хворих на активну ЦМВІ. Іншими словами, мають місце різні 

механізми адаптації до запального процесу при шигельозі в залежності від 

фонової ЦМВІ, яку треба розглядати як несприятливий фон для кишкової 

інфекції.

Розділ п ’ят ий «Клініко-лаборат орні й імунологічні крит ерії діагност ики  

цит ом егаловірусної інф екції в дітей, хворих на ш игельоз» присвячений 

прогностичним критеріям перебігу захворювання. Складено узагальнений 

алгоритм з метою ранньої діагностики ЦМВІ в дітей із шигельозом, що надає 

можливості для раннього прогнозу перебігу хвороби. В якості прикладу 

застосування критеріїв прогнозування шигельозу приведено витяги з історій 

хвороб. Проведена апробація розробленого алгоритму діагностики ЦМВІ 

показала, що відсоток правильних діагнозів склав 93,17%, помилкових -  2,16% і 

невизначених -  4,67%. Такі результати свідчать про високу надійність 

розробленого діагностичного алгоритму.

Розділ 6 «П ат огенет ичне обґрунт ування ш ляхів удосконалення т ерапії 

хворих на ш игельоз на т лі цит ом егаловірусної інфекції»: виявлено суттєві
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клініко-параклінічні особливості перебігу шигельозу в дітей з фоновою ЦМВІ, 

зокрема подовшення тривалості клінічного перебігу, починаючи з дебюту 

захворювання, незакінченість запального процесу та ймовірність реактивації в 

періоді ранньої реконвалесценції. Шигельоз при наявності ЦМВІ в дітей 

супроводжується цитокіновим дисбалансом з ознаками гіпокомпенсації на тлі 

пригнічення Т-хелперної та Т-супресорної ланок лімфоцитів, відновлення яких не 

відбувається в повній мірі до періоду реконвалесценції. Крім того, в дітей із ко- 

інфекцією були збільшені розміри печінки з підвищенням ехогенності її 

паренхіми та залученням до запального процесу тонкого кишківника. Тому в 

якості оптимізації лікування таких хворих необхідно додавати препарати, які 

покращують метаболічні процеси в печінці (гепатопротектори рослинного 

походження), ферменти (панкреатин) та похідні рекомбінантного інтерферону 

альфа-2 (з імуномодулюючою метою), на фоні раціональної дієти з урахуванням 

змін як у кишківнику, так і в печінці. Таке терапевтичне удосконалення 

спрямовано на швидке відновлення всіх органів і систем організму, нормалізацію 

функціонального стану хворих.

Проведений «Аналіз т а узагальнення результ ат ів дослідж ення», в 

якому дисертант надає глибоко обґрунтований аналіз проведених досліджень, що 

охоплює всі розділи дисертації та порівнює отримані дані з даними інших авторів. 

Дисертант науково обґрунтовує індивідуальне багаття питань, які стосуються 

проблеми дослідження.

Всі розділи завершуються переліком наукових робіт, в яких у повному 

обсязі висвітлені питання, що вивчалися.

Результати дисертаційної роботи відображені у висновках, які є добре 

обґрунтованими, відповідають поставленим меті, завданням і змісту дисертації.

П ракт ичні реком ендації чітко сформульовані, логічно випливають з 

результатів дослідження та реальні для використання.

Список використ аних дж ерел складений правильно, згідно сучасних 

вимог і стандартів, містить переважно нові літературні джерела.
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П овнот а викладення м ат еріалів дисерт ації в опублікованих робот ах

В опублікованих роботах відображені основні положення дисертації. 

Зауваження та питання за змістом і оформленням дисертації
Дисертаційна робота С.М. Букія є завершеною науковою працею та 

заслуговує позитивної оцінки. Принципових зауважень до її змісту й оформлення 

немає, вони не впливають на науково-практичну цінність роботи. В якості 
загальних зауважень можна відмітити:

в усьому тексті роботи є русизми, стилістичні й орфографічні помилки, 

неправильна пунктуація та тавтології, іноді -  некоректний переклад на українську 

мову та невдалі фразеологічні звороти;

перелік умовних позначень -  не треба вказувати загальноприйняті; 

матеріали та методи надто ретельно описані, особливо статистичні; 

четвертий розділ великий, його можна було би розділити на два -  щодо 

системної відповіді й імунітету.

У «* • • •межах наукової дискусії пропонується відповісти на наступні запитання:
1. Чи відзначались герпесвірусні інфекції в родинах хворих дітей?

2. Як відрізнявся преморбідний фон при активній і латентній супутній 

цитомегаловірусній інфекції?

3. Які ознаки з розробленого Вами алгоритму є найбільш інформативними?

4. Чи спостерігали Ви побічні ефекти від застовування інтерферонів у хворих?

5. Наскільки доступні запропоновані вами методи дослідження в закладах 

практичної охорони здоров’я?

Спеціальність, якій відповідає дисертація
Дисертація здобувана Букія С.М. «Удосконалення діагностики 

цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі встановлення 

особливостей клініко-імунологічних проявів захворювання», яка подана на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії, повністю відповідає спеціальності 

228 -  Педіатрія.
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Висновок

Дисертаційна робота Букія Сергія Миколайовича «Удосконалення 

діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі 

встановлення особливостей клініко-імунологічних проявів захворювання», 

виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора кафедри дитячих 

інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету 

Ольховської Ольги Миколаївни, яка подається на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» (14.01.10 -  Педіатрія) є значимою 

науково-дослідницькою працею, результати якої вирішують актуальні питання 

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. За актуальністю, науковою новизною та 

практичною значимістю отриманих результатів, високим методологічним рівнем 

виконання досліджень є закінченою роботою та повністю відповідає 

встановленим вимогам пп. 10,11 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України №167 від 6 березня 2019 року та Вимогам до оформлення 

дисертації, затвердженими МОН України від 12.01.2017 №40, які пред’являються 

до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РЬБ) за 

спеціальністю 228 “Педіатрія» (спеціалізація 14.01.10 -  Педіатрія).

Офіційний опонент: 

завідувачка кафедри педіатрії


