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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)

Удосконалення діагностики цитомегаловірусної інфекції у дітей, хворих на шигельоз, на основі встановлення
особливостей клініко-імунологічних проявів захворювання.

Тема (англ.)
Improvement of the diagnosis of cytomegalovirus infection in children with shigellosis, based on the establishment of the
specific features of clinical and immunological manifestations of disease.

Реферат (укр.)
У дисертаційній роботі проведено теоретичне обґрунтування та подані нові вирішення актуальної проблеми педіатрії, яка
полягає у визначенні патогенетичних особливостей перебігу шигельозу в дітей, із супутньою цитомегаловірусною
інфекцією (ЦМВІ), а також у розробці науково обґрунтованого підходу до ранньої діагностики ЦМВІ у дітей, хворих на
шигельоз. Виконано комплексне клініко-лабораторне обстеження 125 дітей віком від трьох до десяти років, хворих на
шигельоз, які були розподілені на групи: перша група – 45 дітей, хворих на шигельоз, без ЦМВІ; друга – 39 дітей, хворих на
шигельоз, з ЦМВІ без ознак активності процесу (латентна форма інфекції), хворих на шигельоз; третя – 41 дитина, з
шигельозом та ЦМВІ (активною формою інфекції). Вперше розроблено алгоритм діагностики ЦМВІ у дітей, хворих на
шигельоз (повний варіант: клінічні та імунологічні параметри), який лікарі практичної ланки охорони здоров’я можуть
використовувати з високою точністю вже на ранніх етапах маніфестації хвороби. Розроблений алгоритм дозволяє також
прогнозувати перебіг шигельозу в дітей. Теоретично обґрунтовані шляхи вдосконалення лікування хворих на шигельоз з
супутньою ЦМВІ з урахуванням виявлених клініко-параклінічних та імунологічних особливостей шигельозу у дітей.

Реферат (англ.)
The work presents theoretical substantiation and new solutions of the urgent issue of pediatrics, which consists in determining
the pathogenetic features of the course of shigellosis in children infected with CMV, as well as in the development of an
evidence-based approach to early diagnosis of CMV infection in children with shigellosis. Complex of clinical and laboratory
examination was performed in 125 children from three to ten years, suffering from shigellosis, who were divided into three
groups: the first group - 45 children with shigellosis without CMV infection; the second - 39 children with shigellosis and
infected with CMV without signs of activity of the process (latent form of infection); the third - 41 children with shigellosis and
infected with CMV (active form of infection). The scientific novelty of the obtained results consists in the addition and
deepening of our knowledge of the pathogenesis of the formation of the pathological process in shigellosis in children with
CMVI. For the first time, features of the clinical course of shigellosis and changes in laboratory parameters of children with
different CMVI activities were identified.
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