
ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук, доцента 

Бобиря Віталія Васильовича 

на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

Бурова Андрія Миколайовича на тему 

«Експериментальне обґрунтування використання полікомпонентного гелю з 

нізином для профілактики та терапії ранової інфекції» 

за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «мікробіологія» (медичні 

науки), що подається у спеціалізовану вчену раду ДФ 64.600.039 при 

Харківському національному медичному університеті МОЗ України 

 

1. Актуальність теми дисертації.  

Дисертаційна робота Бурова Андрія Миколайовича на тему 

«Експериментальне обґрунтування використання полікомпонентного гелю з 

нізином для профілактики та терапії ранової інфекції» присвячена актуальній 

проблемі сучасної медицини – розробці нових антимікробних препаратів для 

профілактики та терапії ранової інфекції, розвиток якої може спричинити 

тяжкі наслідки для організму через можливе виникнення гнійно-запальних 

ускладнень внаслідок мікробної контамінації. У зв’язку з цим дуже важливо 

підібрати протимікробний лікарський засіб, застосування якого прискорює 

загоєння рани та дозволяє запобігти негативним наслідкам для організму.  

В наш час на фармацевтичному ринку України існує багато різних 

видів та форм лікарських препаратів, які активно застосовуються при 

лікуванні запальних пошкоджень. Разом з тим, традиційні препарати разом з 

перевагами мають низку суттєвих недоліків, основним з яких є швидке 

формування  резистентності мікроорганізмів до них. 

Застосування антисептичних препаратів також не є абсолютною 

панацеєю через їх доволі жорсткий вплив на область ранової поверхні. 

Перевага антисептиків полягає в неможливості набуття мікроорганізмами 

резистентності до них. Про актуальність обраної теми дослідження 



переконливо говорить той факт, що Всесвітня організація охорони здоров'я в 

п’ятирічній програмі своєї роботи, склала список із десяти головних викликів 

для людства у галузі охорони здоров'я в 2019 році і саме п’яту позицію в 

цьому рейтингу «топ проблем» займає – стійкість бактерій до антибіотиків, 

зумовлена надмірним їх використанням. У ВООЗ при цьому наголошують: 

«не здатність запобігти інфекції може поставити під загрозу операції та такі 

процедури, як хіміотерапія». В цьому аспекті, перспективним напрямом 

залишається розробка  та обґрунтування ефективності застосування якісно 

нових антисептичних лікарських засобів. 

Враховуючи викладене вище тему дисертаційного дослідження 

Бурова Андрія Миколайовича на тему «Експериментальне обґрунтування 

використання полікомпонентного гелю з нізином для профілактики та терапії 

ранової інфекції» слід визнати актуальною і важливою для практичної 

медицини. 

 

2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно з плановою тематикою 

науково-дослідної роботи кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

ім. проф. Д.П. Гриньова ХНМУ:  (№ держреєстрації № 0118U000930 – 2017–

2019 рр.);  «Експериментальне обґрунтування застосування комплексу 

протимікробних засобів на підставі визначення особливостей 

мікробіологічних властивостей збудників гнійно-запальних захворювань» (№ 

держреєстрації: 0120U102569 КПКВК 2301020 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

В дисертаційній роботі Бурова Андрія Миколайовича вперше 

експериментально доведено позитивний протимікробний вплив бактеріоцину 

нізину на Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa в умовах in vitro. 

Автором доповнено наукові дані щодо застосування мазей з 

протимікробними властивостями, а саме - за допомогою дослідів in vivo 



показано, що для лікування контамінованих відкритих ран найбільш 

ефективним способом доставки нізину в осередок інфікування є його 

нанесення на поверхню рани у вигляді м’якої лікарської форми.  

Отримали подальший розвиток наукові положення щодо 

вдосконалення методів створення основ для антибактеріального гелю. За 

результатами проведених реологічних, структурно-механічних та фізико-

хімічних досліджень автором показано, що для створення м’яких лікарських 

форм з активною речовиною нізином найбільш придатними є гідрофобні 

гелеві композиції на основі карбополу.  

Вперше визначені оптимальні параметри та розроблена технологія 

приготування антибактеріального гелю для лікування інфікованих ран на 

основі карбомеру карбополу з активною речовиною у вигляді бактеріоцину 

нізину.  

На основі поглибленого вивчення протимікробних гелів показано 

позитивний вплив додавання до складу розробленої антимікробної 

композиції комерційного НПЗ «Диклофенак», шляхом зменшення запального 

процесу в рані.  

На підставі проведених дослідів in vivo вперше експериментально 

доведена ефективність застосування розробленої гелевої композиції в 

процесі лікування запальних ран; показано пригнічення розвитку 

хвороботворних Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa, 

сформована тимчасова полімерна захисна оболонка поверхні шкіри 

полікомпонентним гелем з антимікробною дією, що сприяє попередженню 

інфікування, зумовлює прискорення регенеративних процесів, зменшення 

кількості рубцюватої тканини та прискорює епітелізацію рани, що приводить 

до скорочення строків лікування хворих в стаціонарах та зниженню 

показника ліжко-днів. 

 

 

 



4. Практичне значення отриманих результатів  

Практична цінність результатів дисертаційної роботи Бурова А.М. не 

викликає сумнівів. Застосування розробленого автором полікомпонентного 

гелю на основі нізину при лікуванні інфікованих ран призводить до 

пригнічення етіологічних чинників запального процесу, відновлення 

показників місцевого імунітету, нормалізації місцевого гомеостазу, адсорбції 

продуктів мікробного та тканинного розпаду, підсушування, забезпечення 

активації обмінних процесів в тканинах, стимуляції репаративних процесів. 

Сукупність даних чинників забезпечує скорочення строків лікування, 

зниження числа інвалідизації і летальності, а також прискорення реабілітації 

та скорочення перебування хворого в стаціонарі. Автор зазначає, що в  

перспективі можливе використання полікомпонентного гелю основі нізину 

для лікування інших відкритих та операційних ран. 

Результати дисертації впроваджено в наукову роботу кафедри 

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

національного медичного університету. 

 

5. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

  У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та вирішено 

актуальне наукове завдання – дослідження протимікробного впливу 

природного антибіотику нізину на клінічні штами Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae та Еscherichia coli. 

Експериментально створений лікарський препарат у вигляді м’якої 

лікарської форми, який містить нізин в якості протимікробного агенту та 

карбопол, що виконує роль гелевої основи. Доведено ефект пригнічення 

хвороботворної мікрофлори в експериментах in vitro та in vivo. Сприятливий 

вплив розробленої фармацевтичної композиції доведено мікробіологічними, 

біохімічними та морфологічними дослідженнями. 



Бактеріологічні дослідження виконані у відповідності до вимог чинних, 

затверджених МОЗ України, методичних вказівок та інформаційних листів. У 

експериментах використані сучасні прилади, стандартизовані і сертифіковані 

в Україні поживні середовища та тест-системи. 

Усі досліди виконані у достатній для доведення відтворюваності та 

об’єктивної оцінки результатів кількості повторень.  Числові показники 

піддано статистичній обробці методами варіаційної статистики. Висновки 

об’єктивно відображають результати досліджень 

Таким чином, наукові положення, викладені у дисертації, цілком 

доведені сучасними методичними прийомами, є обґрунтованими і 

достовірними. 

 

6. Структура та обсяг дисертації. 

Дисертацію викладено українською мовою, загальним обсягом 176 

сторінок машинописного тексту, з яких 134 сторінок займає основний текст. 

Дисертація складається зі змісту, переліку умовних скорочень, вступу, 

огляду літератури, опису матеріалу та методів дослідження, чотирьох 

розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної 

літератури. 

Вступ викладено на 8 сторінках, містить обґрунтування актуальності 

теми дисертаційного дослідження. У вступі визначено мету дослідження, 

досягнення якої вирішує конкретне науково-практичне завдання. Завдання 

дослідження сформульовані правильно і, за умови їх виконання, дозволяють 

досягти мети. Вичерпно викладено наукову новизну і практичну значимість 

роботи, особистий внесок автора у виконання досліджень, наведені дані 

щодо апробації отриманих результатів. 

Зауваження відносно матеріалів, викладених у вступі відсутні. 

Огляд літератури викладено на 24 сторінках, містить узагальнення 

існуючою сучасної наукової інформації щодо значущості проблем, 



пов’язаних з контамінацією відкритих ран, використанням антибіотиків та 

антисептиків в медичній практиці, традиційними методиками та препаратами 

для лікування гнійних ран. Дослідником на високому науковому та 

методологічному рівні проведено порівняльний аналіз сучасних методів 

лікування ран  і на основі цього зроблено висновок про перспективність 

всебічного дослідження антимікробної дії нізину, що в майбутньому 

дозволить вдосконалити методи профілактики, лікування ран. 

Автор на високому науковому та методологічному рівні розкрив 

проблему  контамінації відкритих ран, провів аналіз традиційних підходів 

для лікування гнійних ран,  вказавши на їх недоліки, детально описав 

препарати на основі срібла. В цілому розділ написано зрозуміло, доступно, 

послідовно. Однак, зустрічаються деякі повтори і термінологічні неточності. 

Розділ ІІ «Матеріали і методи досліджень» дає цілісну уяву про 

методичні підходи автора у процесі виконання завдань дослідження, 

написано конкретно, стисло з повним відображенням використаних автором 

методик.  

У ІІІ розділі досліджено бактерицидні властивості срібловмісних 

антисептиків та композицій нізину в експерименті in vitro.  

Автором показано, що колоїдне срібло в концентрації 600 мг/л не 

впливає на пригнічення росту стафілококів та псевдомонад, проте нітрат 

срібла в концентрації 600 мг/л пригнічує ріст вищенаведених мікроорганізмів 

з максимальною ефективністю. За даними дослідника фармакологічні суміші 

з нізином також гальмують ріст та розвиток мікроорганізмів, при чому 

ефективність пригнічення можна порівняти з ефективністю нітрата срібла. 

Автор робить важливі висновки про те, що на ефективність пригнічення 

росту мікроорганізмів у більшій мірі впливає не концентрація активної 

речовини, а методика приготування препарату, до того ж  позитивно впливає 

на антимікробну активність препарату нізину додавання диклофенаку. Розділ 

написаний грамотно, хоча на мій погляд Рис. 3.1а-b. «Вивчення пригнічення 

росту колонії» для більшої наглядності було б подати в кольорі. 



ІV розділ дисертаційної роботи присвячено порівняльному вибору 

основи для гелю, така основа повинна забезпечувати максимальний 

терапевтичний ефект гелю, також основи повинні відповідати наступним 

вимогам: володіти здатністю для намазування; мати хорошу сумісність з 

лікарськими речовинами; не змінюватися під дією повітря, світла, 

температури та мати хімічну інертність; не повинні надавати подразнюючої 

та сенсибілізуючої дії, але повинні сприяти збереженню первісної 

кислотності шкіри або слизової оболонки; не підлягати контамінації 

мікроорганізмами; не повинні бруднити одяг, не бути надмірно липкими, 

легко змиватися за допомогою мила або без нього. За результатами 

дослідження автора саме технологія приготування гелів з карбополу є 

найбільш простою, яка не вимагає багато часу та не потребує особливої 

кваліфікації робітників. Крім того, для приготування гелю з карбополу 

потрібна незначна кількість сухої речовини, що знижує собівартість 

препаратів на його основі. Перевагою є також те, що м’які лікарські форми 

на основі карбополу мають довготривалий термін зберігання. 

У V розділі дисертантом вивчено і описано зміни метаболізму, зокрема 

зміни показників нітроксидергичного обміну та цитокінового профілю, які 

спостерігаються в сироватці крові мишей  при інфікуванні та позитивні 

зміни, які відбуваються після лікування. 

 Застосування гелів зразку з нізином та суміші нізин з 

диклофенаком, а також мазі Левомеколь для проведення місцевого лікування 

інфікованих ран справляло позитивний ефект на нітроксидергичний обмін і 

стан загального імунітету. Найбільш оптимальними були показники в групі з 

місцевим застосуванням гелю зразок (нізин з диклофенаком).  

 Розділ 7 присвячений вивченню морфологічних змін тканин 

осередку експериментального ураження та після дії препаратів з нізином: в 

переважній більшості випадків рановий процес характеризувався 

скороченням стадії травматичного запалення, збільшенням інтенсивності і 

швидкості епідермізаціі і формуванням грануляційної тканини. При 



використанні мазі Левомеколь у експериментальних тварин з інфікованою 

раною шкіри відбувалось зниження вираженості травматичного запалення, 

прискорення формування і епідермізаціі грануляційної тканини, що 

обумовлює доцільність застосування цього препарату для лікування інфекцій 

ран, викликаних  Рseudomonas aeruginosa і Staphylococcus aureus.  

Разом з тим, дослідник повідомляє, що в 40-50% спостережень рановий 

процес ускладнювався розвитком продуктивного васкуліту з утворенням 

вторинних стромальних та жирових некрозів, дистрофічними змінами в 

епідермісі, що може обумовлювати гальмування репаративного процесу. 

Важливими є результати, які свідчать про те, що при лікуванні 

експериментальних тварин з інфікованою раною експериментального гелю з 

нізином процес загоєння в порівнянні з контрольною групою 

характеризується зниженням інтенсивності і термінів травматичного 

запалення, прискоренням гранулювання рани, дозрівання грануляцій та 

епідермізаціі. 

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» лаконічно 

підведені підсумки проведеної роботи, одержані результати співставлені з 

даними наукової літератури.  

За результатами роботи зроблено 8 висновків, які відповідають 

завданням дослідження, логічно витікають з результатів дисертаційного 

дослідження та тексту роботи. 

Практичні рекомендації. Автором мікробіологічно обґрунтовано 

застосування антимікробних сумішей на основі карбополу з активною 

речовиною нізином, що дозволяє рекомендувати їх до подальшого 

дослідження на експериментальних моделях з локалізованими гнійно-

запальними процесами та розробки ефективних лікарських препаратів для 

протимікробної терапії. 

Підсумовуючи викладене вище слід зазначити, що зроблені зауваження 

стосуються форми викладення матеріалу і ніяк не заперечують новизни і 

науково-практичної значимості роботи. 



7. Недоліки дисертації та анотації щодо їх змісту і оформлення. 

Аналіз дисертаційної роботи дає підставу вважати, що мета наукової 

роботи досягнута, а задачі вирішені або дістали подальшого розвитку. 

Принципових і суттєвих зауважень до роботи не виникло, всі розділи було 

оцінено позитивно. Є окремі зауваження щодо оформлення результатів 

дослідження, зустрічаються стилістичні помилки, часті повтори. Проте, 

зроблені зауваження не знижують позитивної оцінки дисертації, її важливого 

теоретичного та науково-практичного значення. 

 

Зазначені зауваження не є принциповими та не знижують загальний 

рівень виконаної роботи. 

У межах наукової дискусії хотілося б поставити наступні запитання: 

1. Чому Вами було обрано в якості основи гелю поліетиленоксидна 

речовина – карбопол, а не інша, наприклад: 

карбоксиметилцелюлоза, чи метилцелюлоза? 

2. Хоча Ви не ставили перед собою завдання розкрити механізм дії 

досліджуваної Вами речовини – нізин, однак який на Вашу думку 

можливий їх механізм дії? 

3. Не зрозуміло чому антимікробна активність нізину зокрема 

(затримка росту мікроорганізмів), крім Staphylococcus aureus та 

Pseudomonas aeruginosa не вивчалась  по відношенню до інших 

мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних локалізованих 

процесів, хоча автор в роботі використовував і Klebsiella і 

Еscherichia coli. 

 

 

 

 

 



 


