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Дисертаційна робота присвячена удосконаленню ранньої діагностики 

розвитку та тяжкості перебігу гострих бактеріальних запальних захворювань 

респіраторного тракту на підставі вивчення активності ендогенних 

антимікробних пептидів у сироватці крові дітей раннього віку та визначення 

факторів, що на них впливають. 

В роботі наведені дані обстеження 156 дітей раннього віку (середній вік 

1,08 ± 0,07 років) серед яких 83 дитини, хворих на гострий бронхіт, які 

увійшли до 1-ї підгрупи та 42 дитини, хворих на пневмонію, які склали  

2-гу підгрупу. Групу контролю склала 31 дитина репрезентативна за віком. За 

результатами аналізу клініко-анамнестичних даних, акушерського та 

перинатального анамнезів, оцінки лабораторних показників встановлено, що 

на розвиток гострих запальних захворювань бронхолегеневої системи у дітей 

раннього віку мають вплив характеру перебігу антенатального періоду, 

особливості вигодовування дитини на першому році життя, клініко-

лабораторні прояви рахіту, наявність анемії та лабораторних ознак 

запалення, а також зміни зі сторони фосфорно-кальцієвого обміну (зниження 

рівня кальцію та фосфору у сироватці крові). За даними бактеріологічного 

дослідження встановлено, що провідними етіологічними збудниками 

захворювання у дітей 1-ї підгрупи виступали Haemophillus influenza та 



Streptococcus pneumoniae, в той час як у дітей 2-ї підгрупи Streptococcus 

pneumoniae.  

Встановлено, що у 50,0 % дітей з гострим бронхітом та у 71,5 % дітей з 

пневмонією мало місце зниження рівня забезпечення вітаміном Д (р<0,05). 

Вміст білку, що зв’язує вітамін Д, у сироватці крові дітей  

1-ї підгрупи був на 16,0 % нижчим (р>0,05) в той час, як серед дітей  

2-ї підгрупи на 21,9 % нижчим від показників групи контролю (р<0,01). За 

результатами визначення наявності етіологічного збудника і рівня 

забезпечення вітаміном Д встановлено, що серед дітей 2-ї підгрупи, де 

етіологічним чинником пневмонії виступав Streptococcus pneumoniae, вміст 

25-гідроксівітаміну Д у сироватці крові був нижчим в 1,5 рази щодо групи 

дітей з гострим бронхітом (р<0,05). В обох групах спостереження, де 

етіологічним збудником виступав Haemophillus influenzaе рівень вітаміну Д у 

сироватці крові не мав статистичної різниці (р>0,05), проте був вірогідно 

нижчим проти показників групи контролю (р<0,05). Встановлено, що у дітей 

1-ї та 2-ї підгруп тяжкість та тривалість захворювання зворотно залежали від 

вмісту в сироватці крові вітаміну Д ( r=–0,9, р<0,01 та r=–0,5, р<0,05, 

відповідно). 

У дітей з гострими запальними захворюваннями бронхолегеневої 

системи встановлено зниження рівня у сироватці крові hBPI (р<0,01) та 

кателіцидіну LL-37 (р<0,01), що відбувалося на тлі чіткої тенденції до 

зниження β1-дефензинів (р>0,05) та вірогідне зростання вмісту лактоферину 

(р<0,01). Визначено кореляційну залежність між вмістом антимікробних 

пептидів у сироватці крові дітей обох груп спостереження та тяжкістю і 

тривалістю перебігу захворювання (r=–0,8, р<0,01 та r=–0,5, р<0,05, 

відповідно). Аналіз вмісту АМП у сироватці крові дітей 1-ї підгрупи показав, 

що найбільш низькі рівні LL-37, β1-дефензинів та hBPI відзначалися серед 

дітей, де етіологічним збудником виступав Haemophillus influenzaе, в той час 

як серед дітей 2-ї підгрупи найбільш значущі зміни означених пептидів 

визначалися у дітей з етіологічним збудником захворювання Streptococcus 



pneumoniae. Встановлено прямий кореляційний взаємозв’язок впливу 

забезпечення вітаміном Д на продукцію антимікробних пептидів у сироватці 

крові дітей з гострими запальними захворюваннями бронхолегеневої системи 

(в межах r=0,4 та r= 0,6, р<0,05).  

Проведений факторний, кластерний аналіз та розрахунок відносного 

ризику підтвердив вклад у розвиток гострого бронхіту, спричиненого 

бактеріальним збудником, таких факторів, як низький рівень забезпеченості 

вітаміном Д (RR 2,83, 95 % СІ 1,27-6,32), госпіталізація дитини до стаціонару 

в перші 2 доби (RR 1,95, 95 % СІ 1,08-3,54) та необгрунтоване раннє 

застосування антибактеріальної терапії (RR 2,12, 95 % СІ 1,19-3,81), 

зниження вмісту в сироватці крові кателіцидіну LL-37 (RR 2,97, 95 % СІ 1,73-

5,12), hBPI (RR 2,47, 95 % СІ 1,47-4,15) та підвищення вмісту  

лактоферину (RR 2,12, 95 % ДІ 1,29-3,49). На розвиток пневмонії у дітей 

раннього віку мали вплив пізнє (>3 діб) стартове призначення 

антибактеріальних препаратів (RR 2,83, 95 % СІ 1,15-6,98), низький вміст в 

сироватці крові вітаміну Д (RR 2,84, 95 % СІ 1,16-3,93), кателіцидіну  

LL-37 (RR 2,52, 95 % СІ 1,02-6,29), hBPI (RR 2,75, 95 % СІ 1,06-4,88) та 

підвищений вміст лактоферину (RR 3,98, 95 % СІ 2,35-6,75). 

Розроблена на підставі визначених факторів математична модель 

прогнозування розвитку захворювання дозволила з 95 % вірогідністю 

прогнозувати розвиток гострого бронхіту, спричиненого бактеріальним 

збудником (Se - 80,0 %, Sp - 76,5 %.) та пневмонії (Se – 78,3 %, Sp – 80,5 %.) у 

дітей раннього віку. Дані ROC-аналізу підтвердили предикторну цінність 

розробленої моделі щодо ймовірності розвитку гострого бронхіту, 

спричиненого бактеріальним збудником (AUC – 0,866, PPV- 80,0 %,  

NPV- 76,4 %) та пневмонії (AUC – 0,85, PPV- 81,0 %, NPV- 76,0 %). 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено 

визначення вмісту ендогенних антимікробних пептидів у дітей раннього віку 

з гострими запальними бактеріальними захворюваннями бронхолегеневої 



системи з урахуванням етіологічного збудника та визначена їх патогенетична 

роль у розвитку захворювання.  

Доповнено наукові дані стосовно взаємозв’язку між станом 

забезпеченості вітаміном Д та вмістом АМП у сироватці крові дітей, хворих 

на гострі бактеріальні захворювання дихальної системи. 

Поглиблені наукові дані, стосовно патогенетичної ролі у розвитку 

гострого бронхіту, спричиненого бактеріальним збудником, таких факторів 

ризику, як забезпеченість вітаміном Д, госпіталізація до стаціонару в перші  

2 доби та необґрунтоване раннє застосування антибактеріальної терапії, 

зниження вмісту АМП у сироватці крові (LL-37, hBPI) на тлі підвищення 

вмісту лактоферину. До факторів, що впливають на тяжкість перебігу 

пневмонії, відносяться терміни госпіталізації до стаціонару та пізнє стартове 

призначення антибактеріальних препаратів, а також низький вміст в 

сироватці крові вітаміну Д та АМП – LL-37, hBPI та підвищення вмісту 

лактоферину. 

Розроблено математичну модель ймовірності розвитку гострого 

бронхіту, спричиненого бактеріальним збудником, в якій основними 

показниками виступали доба надходження до стаціонару (в перші 2 доби) та 

строк початку антибактеріальної терапії, рівень у сироватці крові вітаміну Д 

та лактоферину. До математичної моделі ймовірності розвитку пневмонії в 

означеної когорти дітей увійшли наступні показники: вміст у сироватці крові 

вітаміну Д, hBPI та лактоферину, термін госпіталізації до стаціонару (пізніше 

3-ї доби) в сукупності з пізнім призначенням антибактеріальних препаратів. 

Практичне значення отриманих результатів. З метою удосконалення 

вірогідності прогнозування розвитку захворювання, запропоновано спосіб 

прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей раннього віку, який 

полягає у тому, що за результатами отриманих клініко-анамнестичних даних 

та загально клінічних лабораторних показників з додатковим визначенням 

лактоферину (≥8,9нг/мл) у сироватці крові, прогноз вірогідності розвитку 



захворювання у дітей з групи спостереження зростає до 95 % (патент України 

на корисну модель № 120195 від 25.10.2017). 

Розроблено спосіб діагностики та прогнозування розвитку гострого 

бронхіту бактеріальної етіології у дітей раннього віку шляхом створення 

математичної моделі з урахуванням анамнестичних даних життя дитини 

(характеру вигодовування дитини та проведення профілактики рахіту 

шляхом профілактичного застосування вітаміну Д) та даних щодо 

захворювання (строків госпіталізації дитини та початок застосування 

антибактеріальної терапії від початку захворювання), бальної оцінки 

тяжкості перебігу захворювання, лабораторних даних (рівень гемоглобіну) та 

додатковому визначенні у сироватці крові рівня вітаміну Д та лактоферину в 

перші 24 години з моменту надходження до стаціонару (патент України на 

корисну модель №131580 від 25.01.2019).  

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність 

педіатричних, пульмонологічних, інфекційних відділень  

КЗ «Дніпропетровська ОДКЛ» ДОР м.Дніпро, Дитяча клінічна лікарня № 9 

Подільского району м.Київ, Вінницька обласна клінічна лікарня м. Вінниця, 

КНП «Областна дитяча клінічна лікарня» ХОР м.Харків, КП Полтавська 

обласна дитяча клінічна лікарня» ПОР м.Полтава, КМУ «Обласна дитяча 

клінічна поліклініка» ЧОР м.Чернівці, КУ «Одеська обласна дитяча клінічна 

лікарня» ООР м.Одеса, що підтверджується відповідними актами 

впровадження. 

Теоретичні положення дисертації використовуються в навчальному 

процесі на кафедрі госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного 

університету, кафедрі педіатрії та медичної генетики Буковинського 

державного медичного університету, кафедрі педіатрії №1 з пропедевтикою 

та неонатологією Української  медичної стоматологічної академії МОЗ 

України.  
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