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Галини Богданівни на дисертаційну роботу Прикуди Надії Михайлівни 

«Клініко-епідеміологічна та імунологічна характеристика вітряної віспи у 

дітей, прогнозування розвитку бактерійних ускладнень» на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – 

інфекційні хвороби 

 

Актуальність теми дисертації. Вітряна віспа відноситься до найбільш 

поширених захворювань дитячого віку і є убіквітарною інфекцією. В Україні 

щороку хворіє на вітряну віспу близько 150 тис. дітей. Впродовж останніх років 

спостерігається зростання рівня захворюваності, частоти тяжких та 

ускладнених форм хвороби. 

Ускладнення при вітряній віспі обумовлені самим збудником або є 

наслідком вторинного інфікування. Бактерійні ускладнення частіше 

розвиваються у ослаблених дітей раннього віку, іноді гематогенне поширення 

патогенів призводить до розвитку сепсису, пневмонії, артриту, остеомієліту, 

нефриту тощо. Бактерійні ураження шкіри можуть стати небезпечними для 

дітей з недостатньою імунною відповіддю, у яких існує ризик поширення 

гнійного запального процесу на підшкірні м’які тканини з розвитком абсцесів, 

фурункулів і навіть флегмон. Останні потребують крім інтенсивної анти-

біотикотерапії хірургічних втручань.  

У випадку бактерійних ускладнень виникає необхідність своєчасного 

призначення хворим антибактерійних препаратів; особливої уваги заслуговує 

вивчення до кінця нез’ясованих патогенетичних механізмів їх розвитку. 

Перспективною в цьому плані є оцінка діагностичної і прогностичної 

значимості виявлених порушень в імунному захисті організму. Дослідження 

імунологічних показників актуальне як з метою прогнозування тяжкості 

перебігу захворювання, ризику розвитку ускладнень, так і оцінки ефективності 

призначеного лікування. З цих міркувань тема дисертаційної роботи є 

актуальною, перспективною, а проведене дослідження важливе із теоретичної 

та практичної точки зору. 



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

Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових досліджень Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України і 

є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри дитячих 

інфекційних хвороб "Клініко-патогенетичні аспекти різних форм та варіантів 

перебігу гострих інфекційних хвороб у дітей, оптимізація підходів до лікування 

і профілактики" (номер держреєстрації 0114U000111). 

Наукова новизна роботи. На підставі комплексних досліджень 

поглиблено уявлення і отримано нові дані про цитокіновий статус, систему 

фагоцитозу хворих на вітряну віспу дітей, їх роль в розвитку різних за 

ступенем тяжкості клінічних форм хвороби та бактерійних ускладнень. 

Автором вперше вивчено імунопатогенез гнійно-запальних та некротичних 

уражень шкіри і підлеглих м’яких тканин при вітряній віспі, досліджено 

функціональний стан імунної системи організму шляхом вивчення вмісту 

прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) і протиза-

пального інтерлейкіну (ІЛ)-10 у сироватці крові, фагоцитарного індексу, фаго-

цитарного числа, НСТ-тесту, катіонних лізосомальних білків (КЛБ) нейтро-

філів. 

На основі результатів проведених досліджень визначено комплекс 

інформативних тестів для прогнозування перебігу вітряної віспи у дітей. 

З’ясовано, що інформативним критерієм розвитку бактерійних ускладнень 

шкіри і підлеглих м’яких тканих при вітряній віспі є одночасне підвищення 

вмісту ФНП-α і ІЛ-10 у сироватці крові на початку хвороби (2-6 добу). При 

допомозі дискримінантного покрокового аналізу розроблено багатофакторну 

модель прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри і підлеглих 

м'яких тканин. Встановлено, що незалежними предикторами розвитку таких 

ускладнень є вміст інтерлейкіну-10 в сироватці крові, катіонних лізосомальних 

білків у нейтрофілах, фагоцитарне число та число лейкоцитів у периферійній 

крові. 

Практичне значення роботи. Виявлена динаміка змін показників 

імунного статусу в залежності від наявності та характеру бактерійних уражень 



шкіри і підлеглих м’яких тканин стала науковим підґрунтям для розробки і 

впровадження в клінічну практику способу їх прогнозування, оптимізації 

тактики ведення таких хворих. 

Для прогнозування розвитку бактерійних уражень шкіри і підлеглих 

м’яких тканин у хворих на вітряну віспу дітей автор рекомендує визначати 

вміст прозапального (ФНП-α) та протизапального (ІЛ-10) цитокінів у сироватці 

крові на 2-6 добу хвороби.  

Для прогнозування флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м’яких 

тканин запропоновано діагностичну таблицю для розрахунку прогностичного 

індексу на основі визначення чотирьох незалежних предикторів таких 

ускладнень – вмісту інтерлейкіну-10 в сироватці крові, катіонних лізосо-

мальних білків нейтрофілів, фагоцитарного числа, числа лейкоцитів у 

периферійній крові. За наявності ризику (перевищення сумарного балу +10) 

обґрунтовано необхідність ретельного спостереження за шкірними покривами 

хворих впродовж всього періоду висипань до повного завершення епітелізації 

уражених ділянок. При виявленні навіть незначних запальних змін навколо 

вітрянкових елементів висипу хворим рекомендовано призначення 

антибактерійної терапії.  

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. За 

матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 6 статтей у 

фахових виданнях України, рекомендованих ДАК, 1 стаття у закордонному 

виданні, 7 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів, з’їздів, 

пленумів. Пріоритетність проведених досліджень та отриманих результатів 

підтверджена патентом України на корисну модель.  

Основні наукові положення, висновки, практичні рекомендації та 

одержані результати дослідження впроваджено в клінічну практику Львівської 

обласної інфекційної клінічної лікарні, Львівської міської дитячої клінічної 

лікарні, Закарпатської, Харківської, Волинської обласних інфекційних лікарень. 

Отримані дисертантом наукові дані використовуються в навчальному процесі 

на кафедрах інфекційних хвороб Львівського національного медичного 



університету ім. Данила Галицького, Харківського національного медичного 

університету.   

Послідовність викладу результатів дослідження і оцінка змісту 

дисертації. Побудова дисертації є традиційною. Дисертаційна робота 

викладена на 170 сторінках друкованого тексту, з них основного тексту – 141 

сторінка, складається із вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку вико-

ристаних джерел, що містить 292 найменування, із яких 176 робіт кирилицею, 

116 – латиницею. Робота ілюстрована 24 таблицями, 14 рисунками, 2 фотогра-

фіями, 3 витягами з карт стаціонарного хворого. 

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми дисертації, вибраний  

напрямок дослідження; сформульовані мета, задачі, предмет і методи 

дослідження; представлені дані наукової новизни та практичної значимості 

роботи, впровадження її результатів в практику охорони здоров’я, особистий 

внесок здобувача, кількість публікацій за темою дисертації. 

Розділ І. (Огляд літератури) складається з чотирьох підрозділів, присвя-

чений висвітленню проблеми вітряної віспи із сучасних наукових позицій. 

Проаналізовано особливості перебігу хвороби у дітей, роль фагоцитозу як 

фактора неспецифічного захисту організму, діагностичне та прогностичне 

значення змін у системі цитокінів при різних захворюваннях, актуальні питання 

лікування та профілактики вітряної віспи. Автор показала хороші знання 

сучасної наукової літератури з проблеми, яка вивчалась. В кінці розділу подано 

коротке узагальнююче резюме.  

В розділі ІІ. «Матеріали та методи дослідження» представлені дизайн і 

етапи дослідження, обсяг та методи обстеження дітей, дані про розподіл 

обстежених на групи, критерії включення та виключення при формуванні груп, 

їх характеристика. Обґрунтовано проведення дисертаційного дослідження з 

позицій вимог біоетики.  

Робота виконана у клініці інфекційних хвороб Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. Для виконання поставлених в 



роботі мети і завдань проведено ретроспективний аналіз 562 медичних карт 

стаціонарних хворих, які знаходились на стаціонарному лікуванні у ЛОІКЛ (495 дітей) 

та в хірургічному відділенні МДКЛ (67 дітей) упродовж 2000–2014 рр., а також 

комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження 84 хворих на вітряну 

віспу дітей, серед яких 20 звертались за медичною допомогою безпосередньо до 

хірургів і були госпіталізовані в хірургічне відділення МДКЛ. 

Обстеження хворих в стаціонарі поєднувало загальноклінічні, інстру-

ментальні (рентгенографія органів грудної клітки, ЕКГ, УЗД органів черевної 

порожнини, нирок, люмбальна пункція), біохімічні, імунологічні (вміст ФНП-α 

та ІЛ-10 методом ІФА, фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, НСТ-тест, 

КЛБ нейтрофілів), бактеріологічні (виділення культури збудника з матеріалу, 

отриманого з вогнищ гнійного ураження, вивчення чутливості  виділених 

збудників до антибіотиків) методи дослідження. Отримані результати проана-

лізовано і співставлено між собою у сформованих групах хворих з урахуванням 

важкості перебігу вітряної віспи, глибини бактерійних уражень шкіри та 

підлеглих м’яких тканин, швидкості їх розвитку, а також з результатами 

обстеження здорових дітей аналогічного віку контрольної групи.  

Весь комплекс діагностичних досліджень направлений на виконання 

поставлених в роботі мети і завдань. Використані методики клінічних, 

лабораторних та інструментальних досліджень  є високоінформативними і дали 

можливість отримати об’єктивну і достовірну інформацію.  Статистичний 

аналіз результатів обстеження проводився із використанням сучасних 

статистичних методів.   

Істотних зауважень до розділу при рецензуванні роботи не виникло.  

Розділ ІІІ. «Епідеміологічні та клінічні особливості вітряної віспи у 

дітей упродовж останніх 15 років» містить три підрозділи, присвячений 

аналізу епідеміологічних та клінічних особливостей вітряної віспи у дітей 

Львівської області упродовж 2000–2014 рр. Співставлено показники 

захворюваності у Львівській області з аналогічними в Україні, проаналізовано 

рівень захворюваності у різних районах області, міських і сільських жителів, 



дорослих і дітей, вікову структуру хворих, відсоток шпиталізованих дітей, 

сезонний розподіл захворюваності. 

Представлена клінічна характеристика вітряної віспи у дітей різних 

вікових груп на підставі аналізу клінічних форм захворювання, його 

ускладнень, які розвинулись у 32,9% випадків. Проаналізовано характер та 

важкість бактерійних ускладнень, які  переважали (82,2%). Відмічено тяжкий 

перебіг хвороби у дітей із супутніми захворюваннями крові. Особливу увагу 

привернули описані два клінічні випадки – тяжкий перебіг генералізованої 

форми вродженої вітряної віспи з проявами нейротоксикозу, поліорганної 

недостатності та тяжкий перебіг хвороби, ускладненої сепсисом, розвитком 

септичної пневмонії у п’ятирічної дитини із супутнім ревматоїдним артритом.  

В кінці розділу доцільно подати коротке узагальнююче резюме.  

У ІV розділі «Детермінованість клінічного перебігу вітряної віспи 

функціональною спроможністю механізмів імунного захисту», який містить 

три підрозділи, автор з метою вивчення ролі імунної системи організму у 

розвитку різних за тяжкістю перебігу та характером ускладнень клінічних форм 

вітряної віспи провела аналіз цілого ряду імунологічних показників в динаміці 

захворювання (при поступленні до стаціонару і в періоді ранньої реконва-

лесценції), зокрема вмісту прозапального цитокіну ФНП-α і протизапального 

цитокіну ІЛ-10 у сироватці крові, КЛБ у нейтрофілах, фагоцитарного індексу, 

фагоцитарного числа, НСТ-тесту, а також загального числа лейкоцитів і 

показників ШОE в периферійній крові. 

Отримані дані свідчать, що тяжкість перебігу хвороби, наявність 

бактерійних уражень шкіри, підлеглих м’яких тканин та їх характер (поверхневі 

і обмежені чи флегмонозні) залежать від функціональної спроможності 

нейтрофільних фагоцитів, динаміки вмісту ФНП-α та ІЛ-10 в сироватці крові. 

Встановлено, що при адекватній реакції механізмів неспецифічного анти-

бактерійного захисту організму, про що свідчить підвищення поглинальної 

здатності та метаболічної активності нейтрофільних фагоцитів, розвиваються 

тільки поверхневі та окремі чітко відмежовані ураження шкіри і пішкірної 

клітковини (піодермія, фурункульоз). Зниження вищевказаних показників, що 



свідчить про функціональну недостатність нейтрофільних фагоцитів, сприяє 

генералізації бактерійної інфекції, розвитку флегмон.   

Показано, що виявлені порушення в фагоцитарній ланці імунітету, яка 

відіграє основну роль в антибактерійному захисті організму, а також в динаміці 

вмісту досліджуваних цитокінів мають не тільки діагностичну, але й  

прогностичну значимість при бактерійних ураженнях шкіри, підлеглих м’яких 

тканин у хворих на вітряну віспу. Прогностичним критерієм розвитку таких 

ускладнень шкіри є наявність цитокінового дисбалансу, який характеризується 

одночасним підвищенням вмісту ФНП-α та ІЛ-10 на 2-6 добу хвороби. А 

незалежними предикторами прогнозування флегмонозних уражень шкіри і 

підлеглих м’яких тканин є чотири показники: вміст ІЛ-10 в сироватці крові, 

КЛБ у нейтрофілах, фагоцитарне число, число лейкоцитів в периферійній крові. 

Завершується розділ описом способу прогнозування розвитку вищевка-

заних флегмонозних уражень та наведеним прикладом використання діагнос-

тичної таблиці для їх прогнозування при госпіталізації хворого шляхом визна-

чення суми діагностичних коефіцієнтів, які відповідають величинам кожного з 

чотирьох показників, що увійшли в багатофакторну модель. Якщо отримана 

сума перевищує +10 балів, то прогнозують розвиток флегмон.  

Отримані автором результати дослідження дозволили розширити уяв-

лення про окремі патогенетичні механізми розвитку бактерійних уражень 

шкіри, підлеглих м’яких тканин у хворих на вітряну віспу дітей та спосіб їх 

прогнозування.  

В кінці розділу доцільно подати коротке узагальнююче резюме. 

В V розділі «Комплексне лікування хворих на вітряну віспу дітей», 

який складається з двох підрозділів, представлений короткий аналіз лікування 

хворих.  

Призначення етіотропної терапії (ацикловіру) та антибактерійних засобів 

проводилось з врахуванням форми тяжкості вітряної віспи, наявності і 

характеру бактерійних уражень шкіри і підлеглих м'яких тканин. Проана-

лізовані покази до застосування противірусних препаратів у хворих дітей. Резу-

льтати спостережень підтверджують доцільність призначення усім хворим з 



супутніми онкогематологічними захворюваннями, незалежно від тяжкості 

перебігу вітряної віспи, ацикловіру з перших днів хвороби. 

Звертається увага на необхідність спостереження за хворим упродовж 

всього періоду висипань до повного завершення епітелізації ерозій на шкірі і 

слизових оболонках з метою своєчасного виявлення ранніх ознак їх бакте-

рійних уражень. Виявлення незначних запальних змін шкіри навколо елементів 

вітрянкового висипу вимагає призначення антибактерійних середників. 

Автором відмічено особливості комплексної терапії хворих на вітряну 

віспу з поверхневими і обмеженими ураженнями шкіри і підлеглих м’яких 

тканин  та флегмонами. При поверхневих ураженнях в поєднанні з ацикловіром 

призначали антибіотики широкого спектру дії з групи синтетичних пеніцилінів 

(аугментин), цефалоспоринів ІІІ покоління (цефотаксим, цефтріаксон, цефопе-

разон, цефодокс), аміноглікозидів ІІІ покоління (амікацин), макролідів (азитро-

міцин) у вікових дозах. Тривалість курсу (7-10 днів) залежала від характеру 

ускладнень і тяжкості стану хворого. Хворим з флегмонами проводились 

інтенсивна антибактерійна терапія та хірургічні втручання, іноді неодноразові, 

призначалися антибіотики з груп напівсинтетичних пеніцилінів (аугментин, 

амоксиклав), цефалоспоринів ІІІ покоління (цефтріаксон), карбопенемів 

(тієнам), аміноглікозидів ІІІ покоління (амікацин), макролідів (азитроміцин), 

лінкозамідів (лінкоміцин). Найбільш поширеною комбінацією антибіотиків 

були цефалоспорини + аміноглікозиди, які призначили 74,7% хворим. 

В розділі описано клінічний випадок особливо тяжкого перебігу вітряної 

віспи, ускладненої септикопеємією, розвитком флегмони м’яких тканин 

ділянки лівого плечового суглобу, лівобічної полісегментарної пневмонії, 

гнійним ураженням лівого плечового, правого ліктьового, лівого гомілково-

ступневого суглобів, які потребували множинних оперативних втручань, 

інтенсивної антибіотикотерапії тривалістю більше 1 місяця, імунотерапії. 

Розділ завершується коротким узагальнюючим резюме, в якому підсу-

мовуються результати комплексного лікування хворих.   

В «Аналізі та узагальненнях результатів досліджень» відтворено 

основний зміст роботи, подано обґрунтований аналіз проведених досліджень, 



що охоплює всі розділи дисертації, дає цілісне уявлення про результати прове-

деної роботи, їх інтерпретацію і значення. Матеріали, викладені в розділі, 

логічно завершуються сформульованими дисертантом висновками.  

Робота містить сім висновків, які повністю відповідають поставленій меті 

і завданням дослідження. Висновки обґрунтовані, унаочнені цифровим мате-

ріалом, статистичними даними.  

Практичні рекомендації інформативні, конкретні, базуються на 

результатах проведеного дисертантом дослідження. 

Список використаних джерел містить публікації за останні 5-10 років, 

викладений згідно cучасних вимог.  

Достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечена використанням сучасних методів дослідження, 

адекватних поставленим завданням; використанням комплексного підходу до 

обстеження і лікування хворих; вірогідністю отриманих даних, які математично 

опрацьовані із застосуванням адекватних методик статистичного аналізу 

результатів, методично і науково правильно інтерпретовані. 

За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, в яких, як і в 

авторефераті, висвітлені основні положення, що виносяться на захист. 

 Зауваження, побажання, недоліки. 

Суттєвих зауважень щодо змісту та оформлення виконаної дисертації 

немає.  

Аналіз дисертаційної роботи Прикуди Н.М. дає підставу вважати, що 

задачі дослідження вирішені, а мета наукової роботи досягнута.  

Вказані в рецензії побажання та зауваження носять рекомендаційний 

характер, не зменшують її теоретичного значення, науково-практичної цінності 

і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.   

У процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли наступні 

запитання, на які прошу дисертанта дати відповідь: 



1. Що займає провідне місце в патогенезі флегмонозних уражень шкіри і 

підлеглих м’яких тканин при вітряній віспі? 

2. Яка ефективність запропонованого Вами способу прогнозування бактерійних 

ускладнень шкіри і підлеглих м’яких тканин? 

3. Які антибактерійні препарати Ви рекомендуєте використовувати у хворих 

групи ризику розвитку бактерійних ускладнень при виявленні початкових 

запальних змін шкіри навколо елементів вітрянкового висипу? 

4. Які антибактерійні препарати були призначені 26,9% хворим із 

поверхневими бактерійними ураженнями шкіри і підлеглих м’яких тканин з 

подальшим розвитком поодиноких фурункулів і підшкірних абсцесів на фоні 

антибіотикотерапії, які збудники виділені у них при бактеріологічному 

дослідженні вмісту з ділянок ураження? 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Прикуди Надії Михайлівни «Клініко-

епідеміологічна та імунологічна характеристика вітряної віспи у дітей, 

прогнозування розвитку бактерійних ускладнень»» є завершеною самостійною 

науково-дослідною працею, яка містить нове вирішення актуальної наукової 

задачі сучасної інфектології, що полягає в підвищенні ефективності 

прогнозування бактерійних уражень шкіри і підлеглих м’яких тканин у хворих 

на вітряну віспу дітей шляхом вивчення імуно-патогенетичних механізмів 

розвитку різних за ступенем тяжкості клінічних форм хвороби, характером 

бактерійних ускладнень та удосконаленні підходів до їх лікування. 

Дисертація Прикуди Надії Михайлівни за актуальністю, новизною 

отриманих результатів дослідження, їх практичним значенням, об’ємом 

досліджень та рівнем медичного вирішення поставлених завдань повністю 

відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженим 

Постановою кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567 (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №656 від 19.08.2015 р. та 

№1159  від  30.12.2015  р.)  щодо   дисертацій  на  здобуття   наукового   ступеня    

 

 



 


