
д. мед. н., професор кафедри педіатрії № 2 Одинець Ю. В.; д. мед. н., 



професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Кузнєцов С. В.;     

д. мед. н., професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб             

Ольховська О. М.; к. мед. н., доцент кафедри педіатрії № 1 та неонатології 

Тельнова Л. Г. 

Усього присутніх: 10 членів фахового семінару з попередньої експертизи 

дисертаційних робіт. 

Порядок денний: Проведення оцінки дисертаційної роботи очної 

аспірантки кафедри педіатрії № 1 та неонатології ХНМУ Стрелкової М. І. на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю                    

228 «Педіатрія», спеціалізація «Педіатрія» на тему «Прогнозування перебігу 

гострого бронхіту у дітей на тлі недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини з урахуванням генетичних факторів». 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради ХНМУ 

(протокол № 12 від 20. 10. 2016 року). 

Науковий керівник: професорка кафедри педіатрії № 1 та неонатології 

Харківського національного медичного університету, д. мед. н., професорка 

Сенаторова Г. С. 

  Термін виконання: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2020 рр. 

 

Рецензенти: 

1.  Доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри 

пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного медичного 

університету Клименко В. А.;  

2.  Доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри педіатрії № 2 

Харківського національного медичного університету Макєєва Н. І.  

  Із запитаннями до дисертантки та в обговоренні результатів роботи 

виступили: д. мед. н., професор кафедри педіатрії № 2 Одинець Ю. В.;             

д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб   

Кузнєцов С. В.; д. мед. н., професорка, завідувачка кафедри пропедевтики 

педіатрії № 1 Фролова Т. В.; д. мед. н., професорка, завідувачка кафедри 



педіатрії № 2 Макєєва Н. І.; д. мед. н., професорка, завідувачка кафедри 

пропедевтики педіатрії № 2 Клименко В. А. 
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рецензентів та дискусії  одностайно ухвалили такий висновок: 

 

Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 

науковими планами Харківського національного медичного університету 

Протягом останніх років захворювання органів дихання залишаються 

найпоширенішою патологією в дитячій популяції.  

 Аналізуючи показники захворюваності дитячого населення України за 

останні більш ніж 20 років, відзначимо, що найчисленнішою групою хвороб 

стабільно залишаються хвороби  органів дихання за рахунок гострих 

респіраторних захворювань та пневмоній із максимумом виявлення їх у дітей 

віком від 0 до 6 років. У 2016 році перше  місце  за  захворюваністю,  як  і  в  

минулі роки, посідають  хвороби органів дихання – 63,9% (у 1994 році – 

65,6%). 

 За даними офіційної державної статистичної звітності в Україні про стан 

здоров’я дітей 0-17 років, установлено, що в структурі захворюваності дітей 

0–17 років у 2016 р. традиційно, як і в попередні роки, переважали хвороби 

органів дихання (68,65%).  

Важливим питанням дитячої пульмонології та алергології є проблема 

гострого бронхіту в дітей. Кожна п’ята дитина, яка звертається до лікаря 

загальної практики чи педіатра, страждає на це захворювання. І саме від того, 

наскільки правильно фахівці його діагностують і лікують, залежать ті 

ускладнення, які виникають при цьому захворюванні. 

У міру набуття нових знань про формування ускладнень, що можуть 

супроводжувати гострий бронхіт у дітей, стає все більш очевидно, що 

мінливість патологічних ознак в окремих індивідуумів здебільшого залежить 

від генетичної основи. З огляду на наукові докази про механізми генетичного 

контролю схильності до хронізації бронхолегеневої патології, вирішення цієї 



проблеми, найімовірніше, буде полягати в площині вивчення взаємозв’язків 

контролюючих генів та продуктів реалізації генетичної програми на різних 

рівнях організації, що дасть змогу спрогнозувати розвиток хронічних 

захворювань бронхолегеневої системи на ранніх етапах. 

 У зв’язку з цим окреслено мету нашого дослідження: удосконалення 

прогнозування ризику розвитку синдрому візингу в дітей на тлі гострого 

бронхіту шляхом вивчення ролі сполучної тканини з урахуванням генетичних 

факторів. 

Відповідно до мети та завдань дослідження, проведено комплексне 

обстеження 103 дітей, хворих на гострий бронхіт, ускладнений синдромом 

лізингу, та неускладнений, що перебували на лікуванні в пульмонологічному 

відділенні КНП ХОР «ОДКЛ», яка є базовим лікувальним закладом кафедри 

педіатрії № 1 та неонатології Харківського національного медичного 

університету МОЗ України.  

За дизайном дослідження всіх хворих з гострим бронхітом було 

розподілено на групи: основну групу становили хворі з гострим бронхітом, 

ускладненим синдромом візингу (n=54), до групи порівняння увійшло           

49 хворих з гострим бронхітом, що перебігав без ускладнень. Середній вік 

хворих основної групи становив (3,69±1,21) року, з них хлопчиків було         

39 (72,2%), дівчаток – 15 (27,8%). Середній вік пацієнтів групи порівняння 

становив (3,54±1,25) року, з них хлопчиків було 33 (67,3%), дівчаток –            

16 (32,7%). Групи були порівняні за віком і статтю.  

Верифікацію діагнозів проводили відповідно до чинних критеріїв. 

Пацієнтам основної групи, груп порівняння та контролю проведено 

комплексне клінічне (Наказ МОЗ України від 13.01.2005 № 18 «Про 

затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю 

«дитяча пульмонологія» та локальний протокол щодо надання медичної 

допомоги цьому контингенту хворих), біохімічне (показники обміну 

сполучної тканини: вмісту рівня гіалуронової кислоти, гідроксипроліну, 

хондроїтин-4-сульфату, хондроїтин-6-сульфату, кератинсульфату та 



гепарансульфату сироватки крові та рівня уронових кислот добової сечі; 

рівень мікроелементів: магнію сироватки крові та цинку плазми крові), 

імунологічне (визначення рівня Ig E сироватки крові), генетичне (алельні  

поліморфізми генів сімейства матричних металопротеїназ (ММР): колагенази-

1 (MMP1) (1607insG) та еластази макрофагів (MMP12) (A-82G); 

мікросомальної епоксид-гідролази (mEPOX1) (Tyr113His), акварорину-5 

(AQP5) (A2254G)) обстеження з подальшою статистичною обробкою даних. 

Наукова новизна полягає в розробленні концепції щодо оптимізації 

діагностики та прогнозування перебігу гострого бронхіту, ускладненого 

синдромом лізингу, у дітей на підставі дослідження генетичних і 

фенотипових особливостей із залученням біохімічних та імунологічних 

показників. 

Оцінено клініко-анамнестичні, генетичні, біохімічні й імунологічні 

показники у хворих на гострий бронхіт залежно від наявності ускладненого 

перебігу у вигляді синдрому візингу.  

В обстежених дітей, хворих на гострий бронхіт ідентифіковано 

генетичні варіанти поліморфних локусів генів, що пов’язані з ризиком 

розвитку ускладнень у вигляді формування синдрому візингу – одиничні 

поліморфізми генів сімейства матричних металопротеїназ (ММР): 

колагенази-1 (MMP1) (1607insG) та еластази макрофагів (MMP12) (A-82G); 

мікросомальної епоксид-гідролази (mEPOX1) (Tyr113His), акварорину-5 

(AQP5) (A2254G) – та оцінено їхній внесок у можливе формування 

хронічної бронхолегеневої патології в дітей. 

Установлено алельні варіанти генів-кандидатів як розвитку 

ускладнення гострого бронхіту у вигляді синдрому візингу.  

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота Стрелкової М. І. є фрагментом науково-дослідної 

роботи кафедри педіатрії № 1 та неонатології, виконаної в межах комплексної 

НДР кафедр педіатричного профілю Харківського національного медичного 



університету «Медико-біологічна адаптація дітей із соматичною патологією в 

сучасних умовах» (державний реєстраційний номер 0114U003393), де 

дисертантка є співвиконавцем. 

 

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх новизна 

У дисертаційній роботі аспірантки Стрелкової М. І. представлено 

теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуальної 

науково-практичної проблеми сучасної педіатрії – оптимізація діагностики та 

прогнозування перебігу гострого бронхіту в дітей до п’яти років на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, на підставі дослідження 

генетичних факторів, а також з урахуванням показників рівня загального Ig E 

сироватки крові, рівня магнію сироватки крові та рівня цинку плазми крові. 

Доведено, що чинників ризику розвитку ускладнення гострого бронхіту 

у вигляді синдрому візингу в обстежуваних дітей можна віднести: обтяжений 

алергологічний анамнез – наявність алергічних проявів у дитини (χ2 = 6,570;  

р = 0,011); наявність алергічних проявів у близьких родичів  (χ2 = 13,530;        

р = 0,01); наявність у близьких родичів хронічних захворювань легень          

(χ2 = 16,160; р = 0,01); ускладнений перебіг вагітності в матері у вигляді 

загрози передчасного переривання вагітності в І триместрі (χ2 = 10,696;           

р = 0,02) та/або прояви гестозу вагітних у І триместрі (χ2 = 8,614; р = 0,04); 

народження дитини шляхом кесарева розтину (χ2= 10,909; р <0,001) та 

асфіксія при народженні (χ2= 4,061; р<0,044). Вагомим фактором ризику 

формування синдрому візингу є паління принаймні одного з батьків              

(χ2 = 10,355; p < 0,002), а також підвищення рівня загального Ig E сироватки 

крові більше ніж на 52 МО/мл (р < 0,05). 

Визначено, що у дітей з вираженими фенотиповими проявами НДСТ 

має місце більш тривалий перебіг інтоксикаційного синдрому та синдрому 

візингу (p<0,05). 

1. Доведено, що генотипи, які містять принаймні один варіант алелі 

1G, були частіше виявлені (1G/1G + 1G/2G, 39 [72,2%]) у дітей з гострим 



бронхітом, ускладненим синдромом візингу, ніж у групі порівняння (1G/1G + 

1G/2G, 26 [53,1%]), проте при статистичному аналізі отриманих результатів 

значущої різниці впливу однонуклеотидного поліморфізму MMP-1 -1607 

1G/2G на ризик розвитку синдрому візингу в дітей, що хворіють на гострий 

бронхіт, знайдено не було. Генотипи, що містять принаймні один варіант  

алелі А, фіксувалися частіше (АА+АG, 42 [77,8%]) у дітей з гострим 

бронхітом, ускладненим синдромом візингу, ніж у групі порівняння   

(АА+АG, 23 [46,9%]). Таким чином, у домінантних моделях носії генотипів  

А-алелей, ризик розвитку синдрому лізингу вдвічі вищій порівняно з 

пацієнтами, які мають генотип GG (ВР = 2,05; 95% ДІ (CI) = 1,23-3,38;              

р = 0,002). Генотипи, що містять принаймні один варіант алелі Tyr, були 

частіше виявлені (Tyr/Tyr + Tyr/His, 47 [87,0%]) у дітей з гострим бронхітом, 

ускладненим синдромом візингу, ніж у групі порівняння (Tyr/Tyr + Tyr/His, 15 

[47%]). Отже, у домінантних моделях носії генотипів Tyr-аллелей, мають у 4,5 

раза більш високий рівень ризику розвитку синдрому візингу порівняно з 

пацієнтами з генотипом Tyr/Tyr (ВР = 4,45;  95% ДІ: 2,23 – 8,84, р = 0,008). 

Генотипи, що містять принаймні один варіант алелі 1G, частіше траплялися 

(А/А + А/G, 50 [92,6%]) у дітей з гострим бронхітом, ускладненим синдромом 

візингу, ніж у групі порівняння (А/А + А/G, 36 [73,5%]). Таким чином, у 

домінантних моделях носії генотипів А-аллелей, мають у 2,5 раза більш 

високий рівень ризику розвитку синдрому візингу порівняно з пацієнтами з 

генотипом G/G (ВР = 2,47; ДІ = 1,02-5,93; р = 0,017).  

Визначено, що при оцінюванні рівнів біохімічних маркерів обміну 

сполучної тканини (рівень хондроїтинсульфату в крові й уронових кислот у 

сечі) було відзначено вірогідне підвищення рівня хондроїтинсульфату та 

зростання концентрації метаболітів ГАГ у сечі за рівнем уронових кислот. 

Найнижчий рівень дезорганізації сполучної тканини відзначався в дітей 2А 

груп – переважно знижувалися рівні хондроїтин-4-сульфатів і  (2 фракція) та 

кератан- і гепарансульфатів (3 фракція). 



Отже, до прогностичних критеріїв формування синдрому візингу в 

дітей, хворих на гострий бронхіт можна віднести: мутації в A-82G алелю 1 

гену MMP12 (гостре алерген-чутливе прозапальне та хронічне ремоделювання 

дихальних шляхів) і мутації A2254G алелю 1 гену AQP5 (підвищена секреція 

слизу зі зниженням секреції рідини з епітелію дихальних шляхів, висока 

в'язкопружність слизу), що достовірно асоціюється з розвитком синдрому 

візингу в дітей з НДСТ за наявності сімейного алергологічного анамнезу та 

народження шляхом кесарева розтину, а також гетерозиготи мутацій 1607insG 

в гені ММР1, A-82G в гені ММP12, Tir113His в гені mEPOX1, A2254G в гені 

AQP5, які можуть сприяти розвитку синдрому візингу при гострому бронхіті 

у дітей до п’яти років життя лише за наявності перинатальних чинників: 

загрози переривання вагітності в І триместрі та при народженні шляхом 

операції кесарева розтину (R2 = 0,65; р < 0,05). 

  

 Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються 

Отримані наукові висновки та практичні рекомендації спираються на 

аналіз й узагальнення отриманих результатів сучасних методів, що 

використовувалися: анамнестичні, клініко-лабораторні, біохімічні, 

імунологічні, статистичні методи дослідження 

Достовірність даних підтверджено достатнім обсягом спостережень та 

використанням надійних методів  статистичної обробки даних. Вірогідність 

отриманих наукових результатів підтверджено на практиці в основній групі та 

групі порівняння достатнім обсягом спостережень і використанням надійних 

методів статистичної обробки даних. Статистична обробка проводилася на 

персональному комп’ютері за допомогою наборів сучасних стандартних 

програм «Statistica 10» та «MS Excel 2010». 

 

Наукове та практичне значення одержаних результатів 



Уперше вивчено вплив SNP поліморфізмів Tyr113His гену mEPOX1, 

1607insG гену MMP1, A-82G гену MMP12, A2254G гену AQP5 залежно від 

рівня IgE сироватки крові, рівня магнію сироватки крові та цинку плазми 

крові в дітей з гострим бронхітом, ускладненим синдромом візингу на тлі 

недиференційованої сполучнотканинної дисплазії, прогнозу щодо його 

наслідків. 

Розроблено спосіб прогнозування ризику розвитку синдрому візингу в 

дітей з гострим бронхітом на тлі недиференційованої сполучнотканинної 

дисплазії за результатами визначення генотипів поліморфізму генів-

кандидатів.  

Запропоновано науково обґрунтовану модель клінічного прогнозування 

та стратифікації загрози розвитку бронхіальної астми в дітей з гострим 

бронхітом, ускладненим синдромом візингу. 

Удосконалено та систематизовано підхід до діагностики гострого 

бронхіту, ускладненого синдромом лізингу, у дітей шляхом комплексного 

оцінювання, біохімічних маркерів (вмісту в сироватці крові рівня гіалуронової 

кислоти, хондроїтин-4-сульфату, хондроїтин-6-сульфату, кератинсульфату, 

гепарансульфату, гепарину і кератансульфатів; визначення вмісту в сечі рівня 

проліну і гідроксипроліну; визначення вмісту Ig E сироватки крові; 

визначення вмісту магнію в сироватці крові рівня та цинку в плазмі крові) та 

поліморфних варіантів Tyr113His гену mEPOX1, 1607insG гену MMP1, A-82G 

гену MMP12, A2254G гену AQP5. Установлено взаємозв’язки між 

предикторами несприятливих факторів розвитку бронхолегеневої системи в 

дитини.  

Розроблено «Опитувальник сімейного анамнезу пульмонологічного 

профілю для батьків дитини хворої на гострий бронхіт».  

Розроблена експертна система прогнозування ризику розвитку 

ускладнення гострого бронхіту у вигляді синдрому візингу в дітей дає змогу 

лікарю-педіатру та лікарю загальної практики – сімейної медицини визначити 

групи ризику розвитку синдрому візингу.  



 

Використання результатів роботи 

Отримані результати досліджень впроваджені в лікувальну практику в  

4 регіонах України: КЗОЗ «Харківська обласна дитяча клінічна лікарня», 

КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка № 4», Красноградська 

центральна районна лікарня, Нововодолазька центральна районна лікарня, 

Мереф`янська центральна районна лікарня, Богодухівська центральна 

районна лікарня; КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня» 

Полтавської міської ради; КУ «Міська дитяча лікарня ім. Б. Р. Резника»,      

м. Одеса; КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» 

Дніпропетровської обласної ради. 

Результати дисертаційної роботи включено до навчальних програм для 

студентів, лікарів-інтернів кафедри педіатрії № 1 та неонатології Харківського 

національного медичного університету. 

      

Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях 

Результати дисертаційної роботи відображено в 16 наукових працях, з 

яких 4 статті (3 статті у фахових виданнях, рекомендованих МОН України,      

1 – у закордонних виданнях (Польща)), 12 тез доповідей у матеріалах 

міжнародних та вітчизняних конгресів, науково-практичних конференцій і 

симпозіумів. 

 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації.    

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

1. Стрелкова М. І. Оптимізація диференціальної діагностики та лікування 

дітей із синдромом бронхіальної обструкції / Г. С. Сенаторова,              

Н. В. Башкірова, М. І. Стрелкова // Здоров´я України. – 2017. – № 1. –   

С. 3–5. (Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний 



пошук, набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і 

підготовка до друку). 

2. Strelkova M. Сlinical and anamnestic features of the course of acute 

bronchitis in children / M. Strelkova, G. Senatorova // Inter Collegas. –   

2018. – Vol. 5, № 3. – P. 143–147. (Особистий внесок здобувача – ідея 

дослідження, літературний пошук, набір та оброблення клінічних 

результатів, узагальнення і підготовка до друку). 

3. Strelkova M. Features of Phenotypic Manifestations, Anamnesis, Connective 

Tissue Metabolism among Children on the Background of Acute Bronchitis / 

Strelkova M. I., Senatorova G. S. // Український журнал медицини, 

біології та спорту 2020, 5(1): 204–209. (Особистий внесок здобувача – 

ідея дослідження, літературний пошук, набір та оброблення клінічних 

результатів, узагальнення і підготовка до друку). 

4. Strelkova M. I. Zn blood level among children on the background of acute 

bronchitis and undifferentiated connective tissue dysplasia./ Senatorova G. S., 

Strelkova M. I.// Сolloquium-journal №14 (66), 2020. p.11-13. (Особистий 

внесок здобувача – ідея дослідження, літературний пошук, набір та 

оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до друку). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матереалів дисертації: 

5. Стрелкова М. І. Підвищена маса тіла та обтяжений алергоанамнез як 

фактор ризику розвитку рекурентних захворювань бронхолегеневої 

системи / М. І. Стрелкова, О. М. Цюра, Г. С. Сенаторова // Хист. – 2017. 

– Вип. 19. – С. 368. (Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, 

літературний пошук, набір та оброблення клінічних результатів, 

узагальнення і підготовка до друку). 

6. Стрелкова М. І. Оптимізація лікування дітей з синдромом бронхіальної 

обструкції / М. І. Стрелкова, Н. В. Башкірова, Г. С. Сенаторова // 

Матеріали 78-ї загально університетської конференції студентів та 

молодих науковців, Львів, 26–28 квітня 2017 року. – Львів, 2017. –        



С. 33–35. (Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, 

літературний пошук, набір та оброблення клінічних результатів, 

узагальнення і підготовка до друку). 

7. Стрелкова М. І. Клінічне значення недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у дітей з обструктивним бронхітом /                           

Г. С. Сенаторова, М. І. Стрелкова, Н. В. Башкірова, Д. А. Кормилець,   

С. В. Глущенко // Медичний форум. – 2017. – № 12 (12). – С. 47–54. 

(Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до 

друку). 

8. Стрелкова М. І. Особливості перебігу обструктивного бронхіту у дітей 

на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини /                            

Г. С. Сенаторова, М. І. Стрелкова, Н. В. Башкірова // Проблемні питання 

діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: матеріали 

Української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з 

міжнародною участю, Харків, 22–23 березня 2018 р. / Харківський 

національний медичний університет. – Харків, 2018. – С. 6–7. 

(Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до 

друку). 

9. Strelkova M. Optimization of treatment children with wheezing /                  

A. Senatorova, M. Strelkova, N. Bashkirova // Actual Problems of Modern 

Medicine and Pharmacy 2017 : The LXXI International Scientific and 

Practical Conference of Students and Young Scientists, Minsk, April 17–19, 

2017. – Minsk, 2017. – P. 1180. (Особистий внесок здобувача – ідея 

дослідження, літературний пошук, набір та оброблення клінічних 

результатів, узагальнення і підготовка до друку). 

10. Strelkova M. Increased body weight and burdened allergic history as a factor 

of risk of development of recurrent diseases of bronchopulmonary system / 

G. S. Senatorova, M. I. Strelkova, T. R. Tsiselskiy // Medicine of the 3rd 



Millennium : The scientific and practical conference of young scientists with 

international participation, Kharkiv, November 23, 2017. – Kharkiv, 2017. – 

P. 87–88. (Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, 

літературний пошук, набір та оброблення клінічних результатів, 

узагальнення і підготовка до друку). 

11. Strelkova M. Polymorphismof EPOX1Gene in Children with an Acute 

Bronchitis with Wheezing Syndrome / M. Strelkova, G. Senatorova,           

Ye. Ivanova, N. Bashkirova // European Journal of Pediatrics. – 2019. –   

Vol. 178, Issue 11 : European Academy of Paediatrics (EAP) 2019 Congress 

and Master Course, Porto, September 19–22, 2019. – Р. 1797–1798. 

(Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до 

друку). 

12. Стрелкова М. І. Клиническое наблюдение полиморфизма проявлений 

врожденной цитомегаловирусной инфекции у детей / М. А. Гончарь,    

Е. В. Омельченко, А. С. Сенаторова, М. И. Стрелкова, И. Е. Романюк // 

Коморбидные состояния: междисциплинарная проблема : материалы 

научно-практической конференции с международным участием, 

Харьков, 19 мая 2017 г. / Харьковский национальный медицинский 

университет. – Харків, 2017. – С. 34. (Особистий внесок здобувача – 

ідея дослідження, літературний пошук, набір та оброблення клінічних 

результатів, узагальнення і підготовка до друку). 

13. Стрелкова М. І. Материнські фактори ризику формування синдрому 

wheezing у дітей з гострим бронхітом. Сенаторова Г. С., Стрелкова М. І., 

Сапах К. О. Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-

фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2020.   

С. 324. (Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний 

пошук, набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і 

підготовка до друку). 



14. Стрелкова М. І. Анамнестичні особливості перебігу гострого бронхіту у 

дітей. Сенаторова Г. С., Стрелкова М. І., Башкірова Н. В. Збірник 

матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного 

конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2020. с. 326. (Особистий 

внесок здобувача – ідея дослідження, літературний пошук, набір та 

оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до друку). 

15. Стрелкова М. І. Рівень Ig E у дітей з гострим бронхітом ускладненим 

синдромом wheezing. Сенаторова Г. С., Муратов Г. Р., Стрелкова М. І., 

Башкірова Н. В., Голопьорова А. П., Толмачова Т. В., Ромащенко П. В. 

Матеріали Української науково-практичної конференції лікарів-

педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та 

лікування дітей з соматичною патологією» м.Харків, 2020. С. 168. 

(Особистий внесок здобувача – ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до 

друку). 

16. Стрелкова М. И. Влияние уровня Zn плазмы крови на развитие 

синдрома wheezing у детей. Сенаторова А. С., Стрелкова М. И., 

Башкирова Н. В., Бурлуцкая О. В., Косолапова М. В., Барабаш Д. Д. 

Материалы LXXIV международной научно-практической конференции 

студенов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной 

медицины и фармации – 2020» г. Минск, Белорусь. С. 954. (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 здобувачки Стрелкової М. І. на тему 

«Прогнозування перебігу гострого бронхіту у дітей на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини з урахуванням генетичних факторів» 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 методи досліджень є загальноприйнятими. Стрелкова М. І. 

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 проводилися (протокол № 2 від 10.06.2020 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 факторів ризику розвитку синдрому 

візингу в дітей, хворих на гострий бронхіт. 

Дисертаційне дослідження за даною тематикою  відповідає  науковому  

напрямку 4. Дослідження з метою вивчення етіології і патогенезу захворювань 

органів та систем дитячого організму, а також факторів, що сприяють 

виникненню захворювань у дітей. Розроблення й удосконалення методів 

діагностики, апробація нових медикаментозних та немедикаментозних 



методів лікування – паспорта спеціальності 228 «Педіатрія», спеціалізація 

«Педіатрія», що відповідає паспорту спеціальності 14.01.10 – педіатрія. 

 

Рекомендація дисертації до захисту 

Дисертація очної аспірантки кафедри педіатрії № 1 та неонатології 

Харківського національного медичного університету на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії, Стрелкової Марини Ігорівни на тему 

«Прогнозування перебігу гострого бронхіту у дітей на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини з урахуванням генетичних факторів» за 

спеціальністю 228 «Педіатрія», спеціалізація «Педіатрія», є кваліфікаційною 

науковою працею, у якій містяться нові науково обґрунтовані результати 

проведених здобувачем досліджень, що розв’язують конкретне наукове 

завдання, а саме: удосконалення прогнозування наслідків гострого бронхіту, 

ускладненого синдромом лізингу, у  дітей. 

У процесі виконання роботи було проведено аналіз анамнезу життя та 

захворювання, а також фенотипова оцінка ступеня тяжкості 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в обстежених дітей. Вивчено 

особливості вмісту загального Ig E сироватки крові, рівня магнію сироватки 

крові, рівня цинку плазми крові, рівнів глікозаміногліканів сироватки крові та 

уронових кислот сечі в дітей, хворих на гострий бронхіт, залежно від 

наявності ускладнень у вигляді синдрому візингу. Було проаналізовано вплив 

генетичних SNP поліморфізмів Tyr113His гену mEPOX1, 1607insG гену 

MMP1, A-82G гену MMP12, A2254G гену AQP5 на формування синдрому 

візингу в дітей до п’яти років. За результатами дослідження розроблено 

алгоритм прогнозу ризику розвитку синдрому візингу в дітей. 

За своїм обсягом і рівнем досліджень, теоретичною та практичною 

цінністю, науковою новизною результатів, об’єктивністю та обґрунтованістю 

висновків,    дисертаційна    робота    Стрелкової   Марини   Ігорівни   на   тему 



 


