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Актуальність дисертаційного дослідження  

Серед дитячого населення України поширеність хвороб органів сечової 

системи за останні роки збільшилася. У структурі захворювань сечовидільної 

системи пієлонефрит посідає провідне місце в дітей. Зростання 

захворюваності на пієлонефрит обумовлене не тільки поліпшенням 

діагностики та диспансеризації дітей, але й збільшеною вірулентністю та 

резистентністю до антимікробних препаратів мікроорганізмів, збільшенням 

кількості дітей з імунодепресивним станом. Незважаючи на застосування 

сучасних антибактеріальних препаратів і певну тенденцію до поліпшення 

результатів лікування, відсоток виникнення ускладнень, зокрема ниркової 

недостатності, таких хворих не зменшується. Велику проблему становить 

зростання резистентності мікроорганізмів до антибактеріальних засобів, а 

також зміна структури уропатогенів в етіології захворювання.  

Дослідження останніх років довели, що недостатня ефективність 

протимікробної терапії пієлонефритів пов'язана з нехтуванням роллю 

біоплівок мікроорганізмів у розвитку патологічного процесу, а утворення 



біоплівок є однією з основних стратегій виживання бактерій у зовнішньому 

середовищі. 

Через формування біоплівок умовно-патогенними та патогенними 

мікроорганізмами значно ускладнюється лікування пієлонефритів у дітей. Це 

є наслідком значного підвищення резистентності мікроорганізмів до 

антимікробних препаратів, оскільки в біоплівках реалізуються процеси, 

практично відсутні в планктонних форм існування бактерій. 

У складі біоплівки мікроорганізми набувають надзвичайної стійкості до 

дії дезінфікувальних речовин, антибактеріальних препаратів, бактеріофагів, 

антитіл і фагоцитів. Концентрації антибіотиків, що необхідні для руйнвання 

або видалення біоплівки, набагато перевищують максимальні терапевтичні 

дози.  

Проблема утворення біоплівки протягом багатьох років залишається 

актуальною. Багатьма науковцями в усьому світі проводяться дослідження 

механізму формування біоплівок і пошук засобів, які зможуть блокувати цей 

процес.  

Одним із головних завдань сучасної медицини є пошук нових підходів до 

підвищення ефективності діагностики, лікування й профілактики 

пієлонефритів у дітей з вибором оптимальних схем протирецидивної терапії, 

оскільки, незважаючи на великий арсенал уросептиков і схем з призначення, 

проблема профілактики рецидивів хронічного перебігу пієлонефритів 

залишається невирішеною. Таким чином, у зв'язку зі значною поширеністю 

пієлонефритів у дітей, нерідко з хронічним стійким перебігом, частими 

рецидивами, множинними побічними реакціями на антибактеріальні 

препарати, розвитком резистентності мікроорганізмів до антибіотиків, 

ускладненнями внаслідок хронічної ниркової недостатності, вивчення 

мікробіологічних показників, особливостей імунних механізмів у патогенезі 

пієлонефритів у дітей, проблема пошуку нових патогенетично обґрунтованих 

й ефективних безпечних засобів, схем терапії та профілактики рецидивів 

пієлонефритів набуває особливої актуальності. 



 З огляду на це варто встановити етіологічні особливості пієлонефритів у 

дітей та визначити особливості процесу формування біоплівок збудниками з 

установленням змін факторів неспецифічної резистентності. Визначення стану 

клітинної та гуморальної ланок імунітету, цитокінового балансу, активності 

системи комплементу, фагоцитарного процесу й здатність нейтрофілів до 

формування позаклітинних пасток залежно від клінічної форми пієлонефриту 

в дітей і вікової категорії хворих дітей дасть змогу адекватно скорегувати 

антимікробну та імунотерапію для підвищення ефективності лікування з 

метою запобігання рецидивів пієлонефритів.  

Водночас велика кількість питань щодо дизрегуляторних порушень 

природної загибелі клітин й участі апоптозу в патогенезі імунної дестабілізації 

при пієлонефритах у дітей залишаються відкритими, тому видається важливим 

вивчення мікробіологічних та імунних механізмів залежно від клінічної форми 

захворювання й віку дитини, що визначають розвиток і характер перебігу 

пієлонефритів. Це, безсумнівно, розширить наявні фундаментальні уявлення 

про патогенез пієлонефриту в дітей залежно від вікової категорії і слугуватиме 

основою для створення більш досконалих методів діагностики, виявлення 

груп ризику з розвитку важких прогресуючих форм захворювання, а також для 

розроблення більш ефективних методів профілактики й корегування 

імунопатологічних змін, які супроводжують перебіг пієлонефритів і 

протирецидивні заходи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Харківського національного медичного університету 

Дисертація є фрагментом планової прикладної теми науково-дослідної 

роботи кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. 

Д.П. Гриньова «Експериментальне обґрунтування застосування комплексу 

протимікробних засобів на підставі визначення особливостей 

мікробіологічних властивостей збудників гнійно-запальних захворювань» (№ 

держреєстрації: 0120U102569 КПКВК 2301020 – прикладна, 2020 – 2024 рр.) і 

кафедри педіатрії № 2 «Оптимізація діагностики і профілактики хронізації 



мікробно-запальних захворювань сечовивідної системи та прогресування 

нефропатій у дітей керуванням взаємодією макро- та мікроорганізмів» (№ 

держреєстрації: 0118U000945 КПКВК 2301020 – прикладна, 2018 - 2020 рр.). 

Власне дослідження аспірантки стало фрагментом даної науково-дослідної 

роботи. 

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх новизна 

Аспіранткою Марченко Іриною Анатоліївною на регіональному рівні 

було вперше встановлено, що основними збудниками первинного гострого й 

хронічного пієлонефритів у дітей є Enterococcus faecalis, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus spp.; збудниками вторинного пієлонефриту у 

дітей з вродженим гідронефрозом є Enterococcus faecalis, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, 

Candida albicans, Proteus spp. 

Дістали подальшого розвитку наукові дослідження щодо визначення 

стадій формування біоплівок: установлено, що до класичних п’яти етапів 

формування біоплівок додатковими є 6-й етап - дисемінація планктонних 

клітин, що утворилися всередині первинної біоплівки внаслідок дисперсії, 7-й 

етап – реадсорбція планктонних клітин на субстратах, 8-й етап – реагрегація, 

9-й етап – сегментація бактеріальної вторинної біоплівки. 

Уперше виявлено особливості формування біоплівок у дітей з 

пієлонефритами залежно від клінічної форми перебігу захворювання й вікової 

категорії. Установлено, що в дітей з гострою формою пієлонефриту 

формування біоплівок ізолятами відбувається повільніше, ніж у дітей з 

хронічною формою та з пієлонефритом на фоні гідронефрозу. У дітей з 

хронічною формою пієлонефриту й пієлонефритом на фоні вродженого 

гідронефрозу старшої вікової категорії формуються біоплівки високої 

щільності, й здатні до продукції великої кількості планктонних клітин, які 

дисемінують по організму й утворюють щільні вторинні біоплівки, що 

обумовлює виникнення частих рецидивів. 



Отримали подальший розвиток наукові положення щодо вдосконалення 

методів протимікробної терапії пієлонефритів із застосуванням похідних 

нітрофуранів у дітей з метою запобігання ускладнень на підставі визначення 

способу пригнічення формування біоплівок мікроорганізмів, збудників 

пієлонефритів. Уперше встановлено, що похідні нітрофуранів у терапевтичній 

дозі пригнічують продукування планктонних клітин мікроорганізмів через 

вплив на первинні біоплівки як при гострих, так і при хронічних 

пієлонефритах у дітей, що запобігає утворенню вторинних біоплівок завдякик 

утворенню «отворів», крізь які у біоплівку потрапляють антибактеріальні 

препарати, попереджаючи розвиток рецидивів. 

Доповнено наукові дані щодо порушення імунного статусу з 

пригніченням субпопуляції лімфоцитів CD3+ CD4+, CD8+, CD25+; 

підвищенням субпопуляції клітин – активаторів апоптозу CD95+ у дітей 

середньої та старшої вікової категорії з одночасним підвищенням рівнів 

прозапальних цитокінів у дітей з пієлонефритом, причому рівень їх залежив 

від етіологічного фактора й віку дитини. Установлено, що дисбаланс клітинної 

та гуморальної ланок імунітету в дітей, хворих на первинний й вторинний 

пієлонефрит сприяє рецидивуванню патологічного процесу, його 

прогресуванню й погіршенню подальшого перебігу пієлонефриту. 

Уперше виявлено, що в дітей старшого віку, хворих на хронічний 

пієлонефрит, при збільшенні щільності біоплівок достовірно підвищується 

показник умісту антигенів у NETs, тобто здатність нейтрофілів у момент 

загибелі до захоплення більшої кількості збудників хронічного пієлонефриту. 

Уперше встановлено, що інтенсивність фагоцитозу й здатність до 

формування NETs з найбільшим вмістом антигенів, виявлено в дітей з 

хронічним пієлонефритом, зумовленим Enterococcus faecalis та в дітей з 

вторинним пієлонефритом в активній стадії захворювання старшої групи. 

Доповнено наукові дані щодо апоптозу лейкоцитів при пієлонефритах у 

дітей: виявлено найвищу активність апоптозу лейкоцитів при первинному 

пієлонефриті в дітей вікової категорії 0-3 роки з гострою формою на ранній 



стадії, одночасно виявлено, що і в дітей з хронічною формою пієлонефриту 

показники кількості лейкоцитів, зокрема й нейтрофілів, ранньої стадії 

апоптозу значно підвищені, що пояснюється поліетіологічністю захворювання 

й виникненням ускладнень.  

У роботі уточнено наукові дані щодо зростання кількості апоптичних 

клітин при хронічній формі первинного пієлонефриту й при вторинном 

пієлонефриті на фоні гідронефрозу та встановлено, що в дітей середньої та 

старшої вікової категорії ці показники достовірно збільшені при змішаній 

інфекції незалежно від етіологічногочинника. 

Доведено, що втрата лімфоцитів через апоптоз є компонентом 

фізіологічних змін неспецифічного імунітету, що має місце при пієлонефритах 

у дітей середнього й старшого віку, особливо на фоні вродженого 

гідронефрозу. 

На основі поглибленого вивчення імунологічних, мікробіологічних 

показників та аналізу фахової літератури було систематизовано дані про 

взаємозв'язок здатності до біоплівкоутворення провідними збудниками 

пієлонефритів у дітей і неспецифічної імунної реакції залежно від віку хворої 

дитини, клінічної форми й провідних збудників захворювання. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується на глибокому вивченні 

автором джерел інформації, науково-інформаційного пошуку щодо даної 

проблеми, підтверджується методологічно правильною побудовою, 

достатньою кількістю обстежених пацієнтів, застосуванням сучасних методів 

досліджень, усебічним статистичним аналізом одержаних результатів з 

використанням комп’ютерної техніки. Результати отримано на апаратурі, яка 

пройшла державний метрологічний контроль. 



Роботу переконливо обґрунтовано, наукові положення, висновки та 

рекомендації достовірні, повністю випливають з фактичного матеріалу, мають 

теоретичне й практичне значення. 

Наукове та практичне значення одержаних результатів 

На реґіонарному рівні вперше встановлено, що основними збудниками 

первинного гострого й хронічного пієлонефритів у дітей були Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp.; збудниками 

вторинного пієлонефриту в дітей з уродженим гідронефрозом – Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Proteus spp.  

Отримали подальший розвиток наукові дослідження щодо визначення 

стадій формування біоплівок: установлено, що до класичних п’яти етапів 

формування біоплівок додатковими є 6-й етап – дисемінація планктонних 

клітин, що утворилися всередині первинної біоплівки і внаслідок дисперсії, 7-

й етап – реадсорбція планктонних клітин на субстратах, 8-й етап – реагрегація, 

9-й етап – сегментація бактеріальної вторинної біоплівки. 

Уперше виявлено особливості формування біоплівок у дітей з 

пієлонефритами залежно від клінічної форми перебігу захворювання й вікової 

категорії. Установлено, що в дітей з гострою формою пієлонефриту 

формування біоплівок ізолятами відбувається повільніше, ніж у дітей з 

хронічною формою та з пієлонефритом на фоні гідронефрозу. У дітей з 

хронічною формою пієлонефриту й пієлонефритом на фоні вродженого 

гідронефрозу старшої вікової категорії формуються біоплівки високої 

щільності, здатні до продукції великої кількості планктонних клітин, які 

дисемінують організмом й утворюють щільні вторинні біоплівки, що 

обумовлює виникнення частих рецидивів. 

Отримали подальший розвиток наукові положення щодо вдосконалення 

методів протимікробної терапії пієлонефритів із застосуванням похідних 

нітрофуранів у дітей з метою запобігання ускладнень на підставі визначення 

способу пригнічення формування біоплівок мікроорганізмів, збудників 



пієлонефритів. Уперше встановлено, що похідні нітрофуранів у терапевтичній 

дозі пригнічують продукування планктонних клітин мікроорганізмів через 

впливу на первинні біоплівки як при гострих, так і при хронічних 

пієлонефритах у дітей, що запобігає формуванню вторинних біоплівок завдяки 

утворення «отворів», крізь які до біоплівки потрапляють антибактеріальні 

препарати, попереджаючи розвиток рецидивів. 

Доповнено наукові дані щодо порушення імунного статусу з 

пригніченням субпопуляції лімфоцитів CD3+ CD4+, CD8+, CD25+; 

підвищенням субпопуляції клітин – активаторів апоптозу CD95+ у дітей 

середньої та старшої вікової категорії з одночасним підвищенням рівнів 

прозапальних цитокінів у дітей з пієлонефритом, причому рівень їх залежив 

від етіологічного фактора й віку дитини. Установлено, що дисбаланс клітинної 

та гуморальної ланок імунітету в дітей, хворих на первинний і вторинний 

пієлонефрит, сприяє рецидивуванню патологічного процесу, його 

прогресуванню й погіршенню подальшого перебігу пієлонефриту. 

Уперше виявлено, що в дітей старшого віку, хворих на хронічний 

пієлонефрит, при збільшенні щільності біоплівок достовірно підвищується 

показник умісту антигенів у NETs, тобто здатність нейтрофілів у момент 

загибелі до захоплення більшої кількості збудників хронічного пієлонефриту. 

Уперше встановлено, що інтенсивність фагоцитозу й здатність до 

формування NETs з найбільшим умістом антигенів притаманна дітям з 

хронічним пієлонефритом, зумовленим Enterococcus faecalis, та дітям з 

вторинним пієлонефритом в активній стадії захворювання старшої групи. 

Доповнено наукові дані щодо апоптозу лейкоцитів при пієлонефритах у 

дітей: виявлено найвищу активність апоптозу лейкоцитів при первинному 

пієлонефриті в дітей вікової категорії 0–3 роки з гострою формою на ранній 

стадії, одночасно встановлено, що й у дітей з хронічною формою пієлонефриту 

показники кількості лейкоцитів, зокрема й нейтрофілів, на ранній стадії 

апоптозу значно підвищено, що пояснюється поліетіологічністю 

захворювання та виникненням ускладнень.  



У роботі уточнено наукові дані щодо зростання кількості апоптичних 

клітин при хронічній формі первинного пієлонефриту й при вторинному 

пієлонефриті на фоні гідронефрозу та встановлено, що в дітей середньої та 

старшої вікової категорії ці показники достовірно збільшені при змішаній 

інфекції незалежно від етіологічного чинника.  

Доведено, що втрата лімфоцитів через апоптоз є компонентом 

фізіологічних змін неспецифічного імунітету, що має місце при пієлонефритах 

у дітей середнього та старшого віку, особливо на фоні вродженого 

гідронефрозу. 

На основі поглибленого вивчення імунологічних, мікробіологічних 

показників й аналізу фахової літератури було систематизовано дані про 

взаємозв'язок здатності до біоплівкоутворення провідними збудниками 

пієлонефритів у дітей і неспецифічної імунної реакції залежно від віку хворої 

дитини, клінічної форми й провідних збудників захворювання. 

Обґрунтовано та розроблено графічну модель діагностичних показників 

при пієлонефриті в дітей різної вікової категорії залежно від форми перебігу 

захворювання із залученням патогенетично обґрунтованних провідних 

критерів для своєчасного застосування профілактичних заходів щодо 

попередження рецидування пієлонефритів у дітей. Цю модель орієнтовано на 

оцінювання змін факторів неспецифічної резистентності в дітей з 

пієлонефритами залежно від збудника захворювання, його здатності до 

біоплівкоутворення. Модель може бути використано в діагностиці порушень 

імунного й цитокінового стану, а також для припущення результатів перебігу 

захворювань, зокрема рецидивування, за визначенням основного фактора 

патогенності мікроорганізмів – біоплівок. 

Результати дослідження є теоретичною основою для диференційованого 

підходу до оцінювання порушень апоптозу лімфоцитів, зокрема нейтрофілів, і 

дають можливість підвищити ефективність діагностики та проведення 

протирецидивної терапії. 

На підставі проведеного дослідження запропоновано спосіб пригнічення 



біоплівкоутворення збудниками гострих пієлонефритів у дітей, який включає 

визначення здатності до формування біоплівок патогенними 

мікроорганізмами та встановлення протимікробного ефекту препаратів 

нітрофуранового ряду (Патент України на корисну модель UA 139320, номер 

заявки u 2019 07222, дата пріоритету 26.12.2019. Публікація відомостей про 

видачу патенту 26.12.2019, Бюл. № 24. Спосіб пригнічення 

біоплівкоутворення патогенними мікроорганізмами, збудниками гострих 

пієлонефритів у дітей), і спосіб прогнозування ускладнень пієлонефритів у 

дітей на підставі дослідження стадій апоптозу та повної характеристики 

імунного статусу хворих на пієлонефрит дітей різного віку залежно від 

клінічної форми й етіологічного чинника захворювання (Патент України на 

корисну модель UA №144851. МПК G01N33/48 (2006.01), номер заявки 

u202003529, дата пріоритету 11.06.2020. Публікація відомостей про видачу 

патенту 26.10.2020, Бюл. № 20. Спосіб оцінки імунного статусу дітей з 

пієлонефритами різних форм за станом апоптозу нейтрофілів венозної крові). 

Результати дисертації впроваджено в наукову роботу кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова Харківського 

національного медичного університету, кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології Національного фармацевтичного університету (м. Харків), кафедри 

загальної та клінічної імунології й алергології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

 



Використання результатів роботи 

Результати дисертації впроваджено в наукову роботу кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова Харківського 

національного медичного університету, кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології Національного фармацевтичного університету (м. Харків), кафедри 

загальної та клінічної імунології й алергології Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях 

За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць, серед яких 4 

статті, із них 2 статті в наукових фахових виданнях, 1 стаття у журналі, 

внесеному до міжнародної наукометричної бази Scopus, 1 стаття у журналі, що 

належить до наукометричної платформи Web of Science; 14 тез доповідей у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, конгресів; 2 патенти 

України на корисну модель, 1 монографія. Перераховані публікації достатньо 

повно відображають запропоновані в роботі теоретичні та практичні рішення.  

Видання, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Мішина М.М. Марченко І.А. Макєєва Н.І. Головачова В.О. 

Етіологічна характеристика збудників мікробно – запальних захворювань 

нирок і сечових шляхів у дітей залежно від віку та статі. Український 

журнал медицини, біології та спорту. 2019. Т.4, №2(18). С.81-86.  

Особистий внесок здобувача - установлено етіологічні фактори 

виникнення пієлонефритів у дітей раннього віку. 

2. Mishyna М.,  Marchenko I., Malanchuck S., Makeeva N., Mozgova 

Yu.. Ability to form biofilms by pyelonephritis causative agents in children. 

Georgian Medical News. 2019; №9(294). Р.132-136.  

Особистий внесок здобувача - визначено здатність збудників 

пієлонефритів у дітей формувати біоплівки.  

3. Marchenko I. А., Babiichuk L. O., Mishyna M. M., Makieieva N. I., 

Zubov P. M. Peculiarities of leukocytes apoptosis modulation in children with 



pyelonephritis. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. № 11 (1). С. 88-

92  

Особистий внесок здобувача - досліджено модуляцію апоптозу 

лейкоцитів при пієлонефритах у дітей різного віку.  

4. Мішина М. М., Макєєва Н. І., Марченко І. А., Головачова В. О., 

Осолодченко Т. П.  Формування біоплівок збудниками пієлонефритів у 

дітей раннього віку, як один з механізмів виникнення стійкості до 

антимікробних препаратів. Український журнал медицини, біології та 

спорту. 2020. Т.5, №2(24). С.104-111.  

Особистий внесок здобувача - визначено здатність збудників 

пієлонефритів у дітей раннього віку формувати біоплівки та досліджено 

чутливість ізолятів до протимікробних препаратів.  

Видання, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Mozgova Yu., Mishyna M., Malanchuk S., Marchenko I., Mishyn Yu. 

Primary and Secondary biofilm formation in Klebsiella pneumoniae strains 

isolated from patients with purulent inflammatory processes. International 

Conference on Virology, Bacteriology &Infectious Diseases. November 26-28, 

2018 Holiday Inn Rome, Aurelia, Italy. Р.25. 

www.infectiousdiseasesconference.org  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

здатності до формування вторинних біоплівок ізолятами Klebsiella 

pneumoniae in vitro. 

2. Mishyna M., Marchenko I., Makeeva N., Mozgova Yu., Mishyn Yu. 

Etiologic Structure of Pyelonephritis in Children and Ability of Causative Agents 

to Form Biofilms. International Conference on Virology, Bacteriology & 

Infectious Diseases. November 26-28, 2018 Holiday Inn Rome, Aurelia, Italy. 

Р.27.www.infectiousdiseasesconference.org  

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо 

встановлення етіологічної структури збудників пієлонефритів і здатності 

до формування біоплівок ізолятами. 



3. Mishyna M., Marchenko I., MozgovaYu. Neutrophiles phagocytic 

activity and nets forming ability in young children with acute pyelonephritis. 

EUSER 4th International Conference on Medicine and Natural Sciences 

Published, 2019. Amsterdam, 26-27 April 2019. P.41.  

Особистий внесок здобувача - визначено активність нейтрофілів у 

дітей з гострою формою пієлонефритів та здатність формувати 

нейтрофільні позаклітинні пастки.  

4. Mishyna M., Marchenko I., Malanchuk S., Hololobova O. The effect of 

dnaase activity of Pseudomonas aeruginosa, causative agents of pyelonephritis, 

on the ability to form biofilms. EUSER 4th International Conference on Medicine 

and Natural Sciences Published, 2019 Amsterdam, 26-27 April 2019. P.40. 

Особистий внесок здобувача - проведено дослідження щодо здатності до 

формування біоплівок ізолятами  Pseudomonas aeruginosa. 

5. Мішина М.М., Марченко І.А. Бабічук Л.О., Бабічук Г.А., Макєєва 

Н.І., Мозгова Ю.А.,  Головачова В.О., Мішин Ю.М. Оцінка стадій апоптозу 

лімфоцитів у дітей старшого віку з гострої і хронічної формами 

пієлонефриту. Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференція з 

міжнародною участю  «Актуальні питання сучасної мікробіології та 

імунології», присвячена 90-річчю акад. А.Я. Циганенка 24-26 червня 2019 

р., Харків. С. 62-64.  

Особистий внесок здобувача - оцінено стадії апоптозу лімфоцитів у 

дітей старшого віку з гострою і хронічною формами пієлонефриту. 

6. Мішина М.М., Марченко І.А., Маланчук С.Г., Макєєва Н.І., 

Головачова В.О., Мозгова Ю.А., Мішин Ю.М. Формування біоплівок 

грамнегативними бактеріями, збудниками пієлонефритів у дітей. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні питання сучасної мікробіології та імунології», 

присвячена 90-річчю акад. А.Я. Циганенка. 24-26 червня 2019 р., Харків. С. 

64-65. Особистий внесок здобувача - визначено здатність до формування 



біоплівок грамнегативними бактеріями, збудниками пієлонефритів у 

дітей.  

7. Мішина М.М., Марченко І.А., Давиденко В.Б., Мозгова Ю.А., 

Дубовик О.С. Утворення біоплівок збудниками пієлонефритів у дітей з 

вродженим гідронефрозом. Матеріали конференції «Актуальні проблеми 

мікробіології, вірусології та імунології», присвяченої 100-річчю з дня 

заснування кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, 05 листопада 

2019, м. Київ, Україна. С. 94-95.  

Особистий внесок здобувача - визначенно здатність до утворення 

біоплівок збудниками пієлонефритів у дітей з уродженим гідронефрозом.  

8. Maryna Mishyna, Iryna Marchenko, Svitlana Malanchuk. Evaluation 

Of Peripheral Blood Neutrophils Apoptosis Stages In Children With Acute And 

Chronic Pyelonephritis. Scitech World conference on Immunology&infectious 

diseases. Annual Conference on Nephrology and kidney diseases. October 08-

09, 2019, Dubai, UAE.  

Особистий внесок здобувача - оцінено стадії апоптозу лімфоцитів у 

дітей з гострою і хронічною формами пієлонефриту. 

9. Марченко І.А. Визначення стану ключових компонентів системи 

комплементу у дітей молодшого віку з вродженим гідронефрозом, що 

ускладнений пієлонефритом, зумовленим E.coli. Матеріали конференції 

ISIC-2019. 18-20 вересня 2019. Харківський національний медичний 

університет, Харків, Україна.  С.32-33. 

10.  Марченко І.А. Формування NETs при гострому обструктивному 

пієлонефриті у дітей. Збірник тез міжвузівської конференції молодих 

вчених та студентів «Медицина третього тисячоліття» до 215-ої річниці 

утворення Харківської вищої медичної школи, 30 - 31. 01.2019, Харків. 

С.30-31. 

11.  Марченко І.А. Оцінка стану клітинної ланки імунітету у дітей 

раннього віку з пієлонефритом на фоні гідронефрозу. Збірник матеріалів 



конференції «Медицина III тисячоліття», 20-22 січня 2020, Харків.  С. 56-

57. 

12. Malanchuk S., Mishyna M., Marchenko I., Davydenko V., Mozgova 

Yu. Modulation of the immune status in pyelonephritis caused by Pseudomonas 

aeruginosa in children with hydronephrosis. 30th European Congress of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), France (Paris), Abstract 

Book. 2020. P.2566.  

Особистий внесок здобувача - оцінено імунний статус у дітей з 

пієлонефритом, зумовленим Pseudomonas aeruginosa, на фоні вродженого 

гідронефрозу. 

13.  Мішина М. М., Марченко І. А., Давиденко В. Б. Дубовик О. С., 

Мішин Ю. М. Визначення адгезивної активності збудників пієлонефриту у 

дітей із вродженим гідронефрозом. Медичні та фармацевтичні науки: 

аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Дніпро, 13–14 листопада 2020 р.). – 

Дніпро: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2020. – 

С.18-23.  

Особистий внесок здобувача - визначено адгезивну активність 

збудників пієлонефритів у дітей з уродженим гідронефрозом. 

14. Марченко І.А. Рівень компонентів системи комплементу у дітей 

старшої вікової категорії з вродженим гідронефрозом, що ускладнений 

пієлонефритом. Матеріали науково-практичної конференції студентів та 

молодих вчених «Мікробіологія – перспективи розвитку», яка присвячена 

140-річчю проф. Д.П. Гриньова. Харківський національний медичний 

університет, Харків, Україна. 10 грудня 2020.  

Видання, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Патент на корисну модель № 139320.МПК (2019.01) А61К 45/00 А 

61Р 31/00 Спосіб пригнічення біоплівкоутворення патогенними 

мікроорганізмами, збудниками гострих пієлонефритів у дітей. Власник 



ХНМУ, Макєєва Н.І., Мішина М.М., Марченко І.А., Вовк О.О.,  Мозгова 

Ю.А., Головачова В.А., Мішин Ю.М. № заяв.u2019 07222, 

опубл.26.12.2019, Бюл. №24. 

2. Патент на корисну модель №144851. МПК G01N33/48 (2006.01). 

Спосіб оцінки імунного статусу дітей з пієлонефритами різних форм за 

станом апоптозу нейтрофілів венозної крові. Власник ХНМУ, Мішина 

М.М., Марченко І.А., Макєєва Н.І., Вовк О.О.,  Баабітчук Л.О., Головачова 

В.А. №заяв.u202003529, опубл. 26.10.2020, бюл. №20.  

3. Мішина М.М., Макєєва Н.І., Давиденко В.Б., Бабійчук Л.А., 

Марченко І.А., Головачова В.О., Мозгова Ю.А., Маланчук С.Г., Дукаров 

С.В., Дубовик О.С., Мішина Ю.М., Зубова П.М. пієлонефрит у дітей: роль 

бактеріальної комунікації. Монографія, ХНМУ. 2020.121с. 

Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до 

друку. 

Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного 

дослідження. 

 Наукове дослідження очної аспірантки Марченко І.А. на 

тему «Особливості процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від 

змін показників факторів неспецифічної резистентності у дітей з 

пієлонефритами», комісією з питань етики та біоетики Харківського 

національного медичного університету визнано таким, що відповідає 

загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, інтересів та 

особистої доступності учасникам дослідження. 

Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. 

Учасники дослідження інформувалися про всі аспекти, пов’язані з метою, 

завданнями, методиками та користю дослідження. Лабораторні та 

інструментальні методи досліджень є загальноприйнятими. Марченко І. А. у 

своїй діяльності керувалася гуманними цілями, гідно виконувала свої 

обов’язки та діяла на благо хворих. Мета та завдання дисертації є науково 



обґрунтованими, використані методи дослідження є безпечними. Висновки та 

рекомендації не пов’язані з безпосереднім ризиком для здоров’я пацієнтів, 

порушенням їхніх прав чи морально-етичних норм, приниженням людської 

гідності або дискримінацією. Експерименти на людині не проводились. 

Ухвалили: ЕК не заперечує проти подання до офіційного захисту 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) 

очної аспірантки кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

ім. проф. Д. П. Гриньова ХНМУ Марченко Ірини Анатоліївни на тему 

«Особливості процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від змін 

показників факторів неспецифічної резистентності у дітей з пієлонефритами» 

та вважає, що описані в дисертаційній роботі методи дослідження 

використовувалися з дотриманням прав людини, відповідно до чинного в 

Україні законодавства, відповідають міжнародним етичним вимогам і не 

порушують етичних норм у науці та стандартів проведення біомедичних 

досліджень (протокол № 7 засідання комісії з питань етики та біоетики 

Харківського національного медичного університету від 15.12.2020 року). 

Оцінка мови та стилю дисертації 

Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфікаційну фахову підготовку автора.  



Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона подається 

до захисту 

Дисертацію присвячено вивченню особливостей процесу формування 

бактеріальних біоплівок збудниками пієлонефритів у дітей залежно від змін 

показників факторів неспецифічної резистентності організму. 

Дисертаційне дослідження за даною тематикою відповідає науковим 

напрямкам:  

2.1 Вивчення біологічних властивостей патогенних мікробів під час 

гострого, хронічного інфекційного процесу та персистенції в організмі хворих 

і бактеріоносіїв, умовно-патогенних мікроорганізмів і їхній вплив на 

органному, клітинному та молекулярному рівнях; 

2.2 Розроблення та вдосконалення нових високочутливих специфічних 

методів етіологічної діагностики інфекційних хвороб; 

2.5 Антибіотики. Пробіотики. Класифікація. Технологія та методи аналізу 

антибіотиків. Перспективи розвитку антибіотиків. Антисептика й 

антисептичні препарати. Класифікація. Мікробіологічні, фармакологічні та 

технологічні основи вивчення, методи фізико-хімічного, мікробіологічного 

аналізу. Застосування антисептичних препаратів. Дезінфектанти. Властивості 

та принципи застосування дезінфектантів; 

2.6 Розширення вивчення механізмів дії антимікробних препаратів на 

мікробну  клітину, шляхів попередження формування стійкості в бактерій до 

антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів і факторів генетичного контролю 

цих процесів – паспорта спеціальності 222 «Медицина», спеціалізація 

«Мікробіологія», що відповідає паспорту спеціальності 03.00.07 – 

мікробіологія (медичні науки) згідно з Таблицею відповідності Переліку 

наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(Перелік 2015), затвердженого Міністерством освіти і науки України 06 

листопада 2015 року № 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12 квітня 2016 року № 419). 



Рекомендація дисертації до захисту 

Ураховуючи актуальність та новизну отриманих автором даних, 

теоретичне й прикладне значення дисертації, особисті ділові й моральні якості 

дисертанта, беручи до уваги її вміння узагальнювати матеріали досліджень та 

її наукову сумлінність одностайно прийнято рішення: робота очної аспірантки 

кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова 

Харківського національного медичного університету Марченко Ірини 

Анатоліївни за темою «Особливості процесу формування бактеріальних 

біоплівок залежно від змін показників факторів неспецифічної резистентності 

у дітей з пієлонефритами» на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(PhD) за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Мікробіологія» 

(медичні науки) є закінченою науковою роботою, у якій вирішується 

актуальне завдання - установлення особливостей процесу утворення біоплівок 

провідними збудниками пієлонефритів залежно від стану факторів 

неспецифічної резистентності в дітей різного віку. 

Дисертація очної аспірантки кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології ім. проф. Д. П. Гриньова ХНМУ Марченко Ірини Анатоліївни на 

тему «Особливості процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від 

змін показників факторів неспецифічної резистентності у дітей з 

пієлонефритами», що представлено на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (PhD) за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація 

«Мікробіологія» (медичні науки) є закінченою науковою роботою, у якій 

теоретично обґрунтовується механізми розвитку й прогресування 

пієлонефритів у дітей. Унаслідок проведеного дослідження виявлено 

етіологічні особливості пієлонефритів у дітей, встановлено особливості 

формування біоплівок, визначено стадії біоплівкоутворення та встановлено 

здатність до продукування планктонних клітин. Метою дослідження було 

розроблення діагностичних критеріїв і визначення ефективних 

протирецидивних методів. На основі визначення здатності до формування 

біоплівок збудників пієлонефритів у дітей та механізмів утворення 



біоплівок збудників пієлонефритів у дітей та механізмів утворення 

нейтрофільних позаклітинних пасток можливо мікробіологічне

обґрунтування нових підходів до комплексної терапії пієлонефритів у дітей і 

вдосконалення способів застосування антимікробних препаратів з

урахуванням дослідження комунікативних властивостей мікроорганізмів.

За актуальністю, науковою новизною, методичним рівнем виконання 

роботи, практичним значенням, кількістю публікацій, рівнем впровадження, 

дисертаційна робота Марченко Ірини Анатоліївни «Особливості процесу 

формування бактеріальних біоплівок залежно від змін показників факторів 

неспецифічної резистентності у дітей з пієлонефритами» є закінченим 

науковим дослідженням, що відповідає вимогам «Наказу МОН України №40 

від 12.01.2017» із змінами №759 від 31.05.2019; Постанові Кабінету Міністрів 

України №167 від 6.03.2020 із змінами №979 від 21.10.2020 й може бути 

рекомендована до офіційного захисту.

Результати голосування: за -  5 голосів, проти -  0 , утрималося -  0.
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