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офіційного опонента, доктора медичних наук, професорки, завідувачки 

кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології медичного 

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна                          

Лядової Тетяни Іванівни на дисертаційну роботу Ісаєвої Ганни Олегівни 

на тему «Особливості мікробіологічних властивостей та 

антибіотикочутливості збудників захворювань органів дихання у дітей» 

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

науки), що подається у спеціалізовану вчену раду ДФ 64.600.037 при 

Харківському національному медичному університеті МОЗ України 

 

Актуальність теми дисертації. Напрямок наукових досліджень, 

обраний автором є, без сумніву – актуальним. У першу чергу, на це вказують 

дані про глобальну тенденцію до зростання поширеності резистентності 

мікроорганізмів до антибіотиків. Поруч з цим, як вказують сучасні події – 

серйозними викликами для людської цивілізації були та залишаються 

інфекційні захворювання, особливо бактеріального та вірусного ґенезу. 

Сучасні епідеміологічні дані свідчать, що позалікарняні пневмонії у дітей 

залишаються однією із головних причин смертності у дітей віком до 5 років, а 

Streptococcus pneumoniaе, незважаючи на наявність вакцини проти цього 

мікроорганізму, залишається одним із провідних збудників даної патології. 

Більшість випадків негоспітальних пневмоній у дітей мають бактеріальну 

природу та піддаються лікуванню антибактеріальними препаратами, але за 

даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), лише у третині 

випадків пацієнти отримують ефективні лікарські засоби. Найбільш 

ефективними препаратами у боротьбі з бактеріальними захворюваннями є 

антибіотики, однак їх надмірне та недоречне використання є причиною появи 

та поширеності мультирезистентних штамів серед різних груп 

мікроорганізмів. І, саме резистентні хвороботворні бактерії, є сучасною 

загрозою по всьому світі, як серед госпітальних, так і негоспітальних штамів 

мікроорганізмів.  



Дисертаційна робота Ісаєвої Ганни Олегівни на тему «Особливості 

мікробіологічних властивостей та антибіотикочутливості збудників 

захворювань органів дихання у дітей» присвячена вивченню здатності 

мікроорганізмів, збудників захворювань органів дихання у дітей, формувати 

біоплівки та протистояти дії антибактеріальних препаратів.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках науково-дослідних робіт Харківського національного 

медичного університету кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. 

проф. Д. П. Гриньова: «Удосконалення методів діагностики та лікування 

гнійно-запальних захворювань, викликаних умовно-патогенними 

мікроорганізмами» (№ 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 – прикладна, 2020–2024 рр.).   

Наукова новизна одержаних результатів 

Результати представленої дисертаційної роботи містять багато елементів 

наукової новизни. Зокрема, вперше на регіональному рівні виявлено та 

статистично підтверджено, що провідним збудником позалікарняних 

пневмоній у дітей старше 5 років є Streptococcus pneumoniaе (зів – 41,9%; 

мокротиння – 49,9%), у дітей молодше 5 років – β - гемолітичні стрептококи 

групи А (зів – 52,9%). Провідними збудниками при гострих бронхітах у дітей 

старше 5 років були β - гемолітичні стрептококи групи А (зів – 42,9%) та  

Staphylococcus aureus (мокротиння – 45,5%), у дітей молодше 5 років – 

Staphylococcus aureus (зів – 40,0%).  

Доповнено наукові дані щодо адгезивної активності мікроорганізмів, 

збудників захворювань органів дихання у дітей. Виявлено, що індекс 

адгезивності грамнегативних мікроорганізмів, виділених від дітей з 

позалікарняною пневмонією був достовірно вище порівняно з показниками 

дітей з гострими бронхітами. Доведено, що адгезивна активність 



грамнегативних мікроорганізмів була вище порівняно з грампозитивними 

мікроорганізмами. 

Доведено, що адгезивна активність штамів Pseudomonas aeruginosa при 

позалікарняних пневмоніях була найвищою, серед інших збудників 

позалікарняних пневмоній. Встановлено, що щільність первинних біоплівок, 

збудників захворювань органів дихання у дітей, була вищою порівняно з 

вторинними біоплівками. Вперше було виявлено, що первинні та вторинні 

біоплівки, які формували грамнегативні мікроорганізми, збудники 

позалікарняних пневмоній у дітей різного віку, були щільнішими за біоплівки, 

що формували грампозитивні мікроорганізми. 

Уперше виявлено, що щільність вторинних біоплівок грампозитивних 

мікроорганізмів при гострих бронхітах була достовірно вищою, порівняно зі 

щільністю вторинних біоплівок при позалікарняних пневмоніях. 

Дисертантом доповнено наукові дані щодо частоти виділення 

Pseudomonas aeruginosa у якості найбільш патогенного мікроорганізму серед 

дітей різних вікових груп із позалікарняними пневмоніями, що обумовлено 

середніми та високими рівнями адгезивної активності ізолятів, найбільшою 

оптичною щільністю первинних біоплівок та високою здатністю продукувати 

піоціанін.  

Виявлено зворотні кореляційні зв’язки при дії кларитроміцину                       

на сформовану первинну біоплівку Staphylococcus aureus, цефтріаксону та 

амікацину на сформовану первинну біоплівку Klebsiella pneumoniae; 

кларитроміцину та левофлоксацину на вторинну біоплівку Pseudomonas 

aeruginosa, що свідчить про те, що терапевтичні дози антибактеріальних 

препаратів стимулювали ріст біоплівок мікроорганізмів. 

Автором проведена систематизація даних щодо наявності взаємозв'язку 

до здатності біоплівкоутворення мікроорганізмами, які викликають 

захворювання органів дихання у дітей та чутливості мікроорганізмів до 

антибактеріальних препаратів у біоплівковій формі існування на підставі 



поглибленого вивчення мікробіологічних та молекулярно-генетичних 

параметрів. 

Запропоновано алгоритм прогнозування антибіотикорезистентності на 

підставі визначення здатності мікроорганізмів до біоплівкоутворення, 

результатів чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів у 

біоплівковій формі існування та результатів молекулярно-генетичного методу 

виявлення плазмідного спектру.  

На підставі визначення здатності мікроорганізмів до 

біоплівкоутворення, результатів чутливості мікроорганізмів до 

антибактеріальних препаратів у біоплівковій формі існування та результатів 

молекулярно-генетичного методу, виявлення плазмідного спектру 

рекомендовано алгоритм та обґрунтована доцільність ранньої діагностики 

прогнозування щодо появи антибіотикорезистентності у досліджуваних 

збудників. 

Практичне значення отриманих результатів  

  Результати дослідження етіологічного спектру захворювань органів 

дихання у дітей впроваджено в науково-дослідну роботу та навчальний процес 

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

Харківського національного медичного університету, кафедри загальної та 

клінічної імунології та алергології Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

національного фармацевтичного університету. 

Структура та обсяг дисертації 

Загальний обсяг дисертації 235 сторінок машинописного тексту, з яких 

150 сторінок займає основний текст. Дисертація складається зі змісту, 

переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, опису матеріалу та 

методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаної літератури, додатків. Бібліографія містить 94 джерела, з яких 5 



позицій – кирилицею і 89 – латиницею. Роботу ілюстровано 21 таблицею та 61 

рисунком.    

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертаційна робота виконана на сучасному науково-методичному рівні 

і ґрунтується на достатньому клінічному матеріалі, на науковому аналізі 

результатів загальних лабораторних, молекулярно-генетичних і статистичній 

обробці отриманих результатів. Методи досліджень, що використані в роботі, 

є сучасними, інформативними та адекватними до поставлених завдань. 

Статистична обробка наукового матеріалу проведена коректно, підтверджена 

достовірність отриманих результатів. Назва дисертації цілком відповідає її 

змісту. Головні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

сформульовані у дисертації, достатньо обґрунтовані, ґрунтуються на 

фактичних даних, є логічним підсумком отриманих результатів дослідження. 

Матеріал для дослідження було відібрано від 100 дітей з 

захворюваннями органів диханням віком до 18 років. Статистична обробка 

отриманих результатів проводилась сучасними достовірними методами з 

використанням програмного забезпечення «Statistica». Для порівняння дії АБП 

у різних концентраціях був використаний ранговий коефіцієнт кореляції 

Спірмена. Для порівнянні оптичної щільності біоплівок, що формували 

мікроорганізми під дією та без дії АБП використали t-test. Статистично 

значимі результати вважались лише при p<0,05. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях  

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, серед яких 

5 статей, з них 4 статті – у наукових фахових виданнях, 1 стаття – у журналі, 

що належить до наукометричної платформи Web of Science, 7 тез доповідей у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Перелічені публікації 

достатньо повно відображають запропоновані в роботі теоретичні та практичні 

вирішення. 



Недоліки дисертації щодо їх змісту і оформлення  

Загалом дисертація оформлена відповідно наказу №40 МОН України від 

12.01.2017 року. Мета наукової роботи досягнута. Завдання виконані у 

повному обсязі. Принципових і суттєвих зауважень до роботи не виникло, всі 

розділи були оцінені позитивно. Є окремі зауваження стосовно оформлення 

результатів та висновків дослідження, були виявлені стилістичні помилки. 

Однак зазначені зауваження не є принциповими та не знижують загальний 

високий рівень виконаної роботи. 

У межах наукової дискусії хотілось б поставити наступні запитання: 

1. При проведенні експериментального дослідження стосовно дії 

антибактеріальних препаратів на біоплівкові форми бактерій, збудників 

захворювань органів дихання у дітей, чому Вами були обрані саме ці  

антибактеріальні препарати? 

2. Чому, на Вашу думку, при проведенні генетичного аналізу 

(дослідження щодо виявлення плазмідного спектру) не було виявлено 

плазмід? 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Ісаєвої Ганни Олегівни на тему «Особливості 

мікробіологічних властивостей та антибіотикочутливості збудників 

захворювань органів дихання у дітей», що представлена на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» спеціалізація 

«Мікробіологія» (медичні науки) є самостійною завершеною науково-

дослідною роботою. 

За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним і теоретичним 

значенням, ступенем обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

сформульованих у висновках і практичних рекомендаціях, повнотою 

викладення матеріалу відповідає вимогам пункту 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою кабінету міністрів України №167 від 6 березня 2019 року, які  



За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним і теоретичним 

значенням, ступенем обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

сформульованих у висновках і практичних рекомендаціях, повнотою 

викладення матеріалу відповідає вимогам пункту 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою кабінету міністрів України №167 від 6 березня 2019 року, які 

пред’являються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 

знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація 

«Мікробіологія» (медичні науки) та вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 12.01.2017 

року №40, та її авторка заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Мікробіологія» 

(медичні науки).

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб 

та клінічної імунології 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна МОН України, / 1

д.мед.н., професор Q w K  Тетяна ЛЯДОВА


