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 Актуальність теми дисертації. Дисертаційна робота Ісаєвої Ганни 

Олегівни на тему «Особливості мікробіологічних властивостей та 

антибіотикочутливості збудників захворювань органів дихання у дітей» 

присвячена актуальній проблемі сучасної мікробіології – удосконалення 

мікробіологічної діагностики та виявлення антибіотикорезистентності за 

рахунок визначення особливостей фенотипових властивостей збудників 

захворювань органів дихання у дітей.  

За даними Глобальної системи антимікробного нагляду (GLASS) ВООЗ 

стійкість до антибіотиків зростає до загрозливо високих рівнів у всьому світі, 

обмежуючи арсенал можливих антимікробних засобів, які використовуються 

для боротьби зі збудниками. Через це для попередження ускладнень 

інфекційних захворювань, зокрема позалікарняних пневмоній, не менш 

важливим є опрацювання і впровадження якісно  нових підходів. 

Відомо, що захворювання органів дихання, особливо позалікарняні 

пневмонії, досі залишаються однією з причин смертності серед дітей, особливо 

у віці до 5 років. При призначенні лікування позалікарняних пневмоній у дітей 

міжнародні гідлайни в основному орієнтуються на мікроорганізми, які 

знаходяться у планктонній формі існування. Однак, патогенні мікроорганізми 

можуть формувати біоплівки, а як відомо, здатність мікроорганізмів до 

біоплівкоутворення є одним з важливих механізмів 



антибіотикорезистентності, що не завжди враховується. Враховуючи 

перераховане, вважаю, що робота є актуальною та має підґрунтя для 

подальших досліджень. 

Вищевикладене визначає актуальність і вагомість теми дисертаційної 

роботи Ісаєвої Ганни Олегівни на тему «Особливості мікробіологічних 

властивостей та антибіотикочутливості збудників захворювань органів 

дихання у дітей». 

Дисертаційна робота Ісаєвої Ганни Олегівни виконана в рамках 

наукових досліджень Харківського національного медичного університету, 

зокрема 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 основних положень, висновків, практичних 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. В дисертаційній роботі 

представлені нові сучасні дані щодо зв’язку біологічних властивостей 

мікроорганізмів з їх чутливістю до антибактеріальних препаратів. 

Дисертантка вперше на регіональному рівні визначила видовий спектр 

мікроорганізмів, які найчастіше є причиною позалікарняних пневмоній. У 

дітей старше 5 років таким мікроорганізмом був Streptococcus pneumoniaе (зів 

– 41,9 %, p=0,004; мокротиння – 49,9 %, p=0,005), у дітей молодше 5 років – β - 

гемолітичні стрептококи групи А (зів – 52,9 %, p=0,002). Провідними 

збудниками при гострих бронхітах у дітей старше 5 років були β - гемолітичні 

стрептококи групи А (зів – 42,9 %,  p=0,015) та  Staphylococcus aureus 

(мокротиння – 45,5 %, p=0,03), у дітей молодше 5 років – Staphylococcus aureus 

(зів – 40,0 %, p=0,014).  



Дослідницею 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 індексом 

адгезивності мікроорганізмів, виділених від дітей з гострими бронхітами, 

(р<0,05). Крім того, статистично доведено, що адгезивна активність 

грамнегативних мікроорганізмів є вищою у  порівнянні з грампозитивними  

(р<0,05), це може бути обумовлено тим, що грамнегативні мікроорганізми 

мають більшу кількість адгезинів. 

Автор детально дослідив адгезивну активність Pseudomonas aeruginosa 

та показав, що адгезивна активність штамів Pseudomonas aeruginosa при 

позалікарняних пневмоніях була найвищою поміж інших збудників 

позалікарняних пневмоній. Крім того, було встановлено, що щільність 

первинних біоплівок, збудників захворювань органів дихання у дітей, була 

вищою порівняно з вторинними біоплівками. 

Встановлено, що щільність первинних біоплівок, що формували, 

грамнегативні мікроорганізми (p<0,05), при позалікарняних пневмоніях була 

достовірно вищою щільності первинних біоплівок, що формували 

мікроорганізми при гострих бронхітах. 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. 

Дисертанткою представлено нові наукові дані про те, що щільність 

вторинних біоплівок грампозитивних мікроорганізмів при гострих бронхітах 

була достовірно вищою, порівняно зі щільністю вторинних біоплівок при 

позалікарняних пневмоніях (p<0,05). 

 Зафіксовано найбільшу та найменшу щільність планктонних клітин, 

що виділились при формуванні первинних біоплівок при позалікарняних 

пневмоніях у представників грамнегативних мікроорганізмів,  штамів 

Klebsiella pneumoniaе та Pseudomonas aeruginosa відповідно (H=20,39; 



p=0,0001); при формуванні вторинних біоплівок при гострих бронхітах 

перевага була у представників грампозитивних мікроорганізмів, а саме – 

найбільша щільність у Staphylococcus aureus, найменша – у Streptococcus 

pneumoniae (H=17,44; p=0,0002); що обумовлювало більш високу здатність до 

формування наступної генерації біоплівок. 

 Дослідницею показано, що мікроорганізм Pseudomonas aeruginosa, 

виділений від дітей з позалікарняними пневмоніями у дітей всіх вікових 

категорій, був найбільш патогенним мікроорганізмом, що зумовлено 

середніми та високими рівнями адгезивної активності ізолятів, найбільшою 

оптичною щільністю первинних біоплівок та високою здатністю продукувати 

піоціанін. 

Авторкою зафіксовано збільшення мінімальної пригнічуючої 

концентраці антибактеріальних препаратів, зокрема цефалоспоринів 

(цефтріаксон), макролідів (кларитроміцин), аміноглікозидів (амікацин), 

фторхінолонів (левофлоксацин), комбінації (цефтріаксон+кларитроміцин) при 

дії на формування первинної, вторинної та наступної генерації біоплівок 

Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa. Для штамів Streptococcus 

pneumoniae така закономірність була встановлена тільки для левофлоксацину 

та кларитроміцину; для Klebsiella pneumoniaе – лише для  амікацину.  

Виявлено зворотні кореляційні зв’язки при дії кларитроміцину  (R=-0,65, 

p=0,02) на сформовану первинну біоплівку Staphylococcus aureus, 

цефтріаксону (R=-0,77, p=0,003) та амікацину(R=-0,63, p=0,03) на сформовану 

первинну біоплівку Klebsiella pneumoniae; кларитроміцину (R=-0,76, p=0,005) 

та левофлоксацину (R= -0,78, p=0,003) на вторинну біоплівку Pseudomonas 

aeruginosa, що свідчить про те, що терапевтичні дози антибактеріальних 

препаратів стимулювали ріст біоплівок мікроорганізмів. 

Запропоновано алгоритм прогнозування антибіотикорезистентності на 

підставі визначення здатності мікроорганізмів, збудників захворювань органів 

дихання у дітей, до біоплівкоутворення, результатів чутливості 

мікроорганізмів у біоплівковій формі існування до антибактеріальних 



препаратів та молекулярно-генетичному методу виявлення плазмідного 

спектру. 

Дослідником обґрунтована механізм прогнозування 

антибіотикорезистентності за допомогою проведення вивчення здатності 

мікроорганізмів, збудників захворювань органів дихання у дітей, до 

біоплівкоутворення та визначення чутливості мікроорганізмів у біоплівковій 

формі існування до антибактеріальних препаратів in vitro. 

Практичне значення отриманих результатів  

Вагомим є практичне значення отриманих результатів. Дослідником 

запропоновано алгоритм прогнозування антибіотикорезистентності на підставі 

визначення здатності мікроорганізмів, збудників захворювань органів дихання 

у дітей до біоплівкоутворення, чутливості мікроорганізмів у біоплівковій 

формі існування до антибактеріальних препаратів та молекулярно-

генетичному методу виявлення плазмідного спектру. Впровадження 

запропонованих здобувачем методів підвищення ефективності лікування 

інфекційних ускладнень підтверджені мікробіологічними, що вказує на 

доцільність їх застосування в медичній практиці. 

Важливо, що результати дослідження етіологічного спектру захворювань 

органів дихання  у дітей вже впроваджені автором у навчальний процес та 

науково-дослідну роботу ряду провідних в Україні вищих медичних 

навчальних, зокрема 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. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Обґрунтованість і достовірність основних положень дисертаційної роботи 

визначені правильністю здійснення усіх етапів планування, вибору методів і 

обсягів досліджень, адекватних до означеної мети. Ісаєва Г.О. застосувала 



класичні методи мікробіологічних досліджень поряд із сучасними молекулярно-

генетичними методами – визначення плазмідного спектру мікроорганізмів.  

Авторкою для дослідження було залучено 100 дітей з захворюваннями 

органів диханням віком до 18 років. Всі етапи досліджень виконані відповідно 

до плану дисертаційної роботи, логічні та достатні за обсягом для отримання 

достовірних даних, а тому в цілому дисертаційне дослідження має високу 

наукову цінність. Достовірність положень базується на виконанні адекватної 

статистичної обробки отриманих кількісних показників. Поставлені автором 

завдання дисертаційного дослідження вирішені в повній мірі, проаналізовані, 

доповнюють і не суперечать сучасним науковим розробкам в даній галузі 

мікробіології. 

Викладені висновки випливають логічно з отриманих результатів 

досліджень, об’єктивно відображаючи їх, належать дисертантові як підсумок і 

узагальнення власних досліджень. Практичні рекомендації зроблені 

кваліфіковано і розкривають подальші перспективи досліджень у цьому 

напрямку, їх використання для практичної медицини. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем Ісаєвою Г.О. самостійно 

обрано напрям дослідження, за консультативною участю наукового керівника 

сформульовано мету та визначено завдання дослідження. Авторка особисто 

провела інформаційно-патентний пошук та аналіз літературних джерел щодо 

сучасного стану проблеми виникнення захворювань органі дихання у дітей в 

залежності від етіологічного чинника.  

Здобувач самостійно обрала методи, виконала мікробіологічні, 

лабораторні та молекулярно-генетичні дослідження. Дисертант особисто 

провела виділення та ідентифікацію мікроорганізмів, вивчення адгезивної 

активності, визначення здатності мікроорганізмів до біоплівкоутворення. 

Дисертанткою проведено математико-статистичну обробку отриманих 

результатів їх аналіз та узагальнення, на основі чого сформульовано висновки 

та практичні рекомендації. Дисертантом самостійно написано всі розділи 

дисертації.  



Особистий внесок здобувача у всіх опублікованих зі співавторами 

працях складає рівномірну частку науково-практичної участі кожного 

співавтора і наводиться за текстом дисертації та авторефераті у списку 

наукових публікацій. 

Повнота викладення та апробації основних наукових положень, 

висновків та практичних рекомендацій дисертаційної роботи. Основні 

результати дисертаційної роботи відображені у 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. Усі дані, викладені в зазначених 

публікаціях, за змістом і за формою відповідають дисертаційному рукопису. 

Основні наукові положення дисертаційної роботи представлені та обговорені 

на 7 науково-практичних конференціях та конгресах. 

Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради. 

Дисертація за актуальністю обраної теми, змістом та обсягом матеріалу, 

науковою новизною, практичним значенням відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради ДФ 64.600.037. 

Структура та зміст 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. 

Кожний розділ власних досліджень після викладення матеріалу 

завершено узагальненням і переліком власних друкованих праць, у яких 

оприлюднено відповідні результати дисертаційної роботи. 



У вступі дисертанткою чітко і аргументовано висвітлено актуальність 

теми роботи, наукову доцільність проведення дисертаційного дослідження, 

зазначено мету та завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову 

новизну, теоретичну і вказала взаємозв’язок дисертаційного дослідження з 

науковими програмами і науково-дослідними темами, свій особистий внесок, 

рівні апробації, оприлюднення і впровадження результатів досліджень. На 

підставі оцінювання кожного із зазначених блоків нами зроблено заключення 

щодо повної відповідність представленої для опоненції дисертації Г.О. Ісаєвої 

вимогам МОН України щодо дисертаційної роботи на здобуття ступеня 

доктора філософії. 

Авторкою особисто проаналізовано дані сучасних джерел вітчизняної та 

міжнародної літератури з теми дослідження, проведено збір матеріалу.  

Огляд літератури викладено традиційно для дисертаційних робіт, в 

ньому  Ганна Олегівна висвітлила основні важливі наукові завдання сучасної 

медичної мікробіології, направлені на удосконалення мікробіологічної 

діагностики захворювань органів дихання у дітей, особливо позалікарняних 

пневмоній. Дисертанткою окреслено коло невирішених питань, визначено 

актуальність та перспективні напрямки дисертаційного дослідження. Чіткий 

стиль викладення, достатня глибина вивчення проблеми свідчить про наукову 

ерудицію дисертанта, творчий підхід і усвідомлений вибір напряму наукових 

досліджень. 

У розділі 2 – матеріали і методи дослідження – наводиться методичний 

підхід, обраний для вирішення поставлених задач. Позитивної оцінки 

заслуговує перелік методик, як традиційних, так і сучасних, які дисертант 

використала у процесі виконання роботи. Обрані методики детально описані у 

розділі, відповідають меті та завданням дисертаційного дослідження.  

Достатній об’єм клінічного матеріалу та сучасний рівень спеціальних 

методів обстеження хворих, які адекватні цілям, поставленим перед 

дослідженням та достатні для одержання об’єктивної інформації. У розділі 

сформульовані принципи аналізу отриманих результатів, а також критерії 



вибору методів математичної статистики для оцінки результатів роботи. 

Належно обрані методи статистичного опрацювання отриманих даних 

забезпечили достовірність представлених у роботі результатів та їх 

доказовість. 

У розділі 3 «Етіологічний спектр захворювань органів дихання у дітей» 

в повній мірі викладені дані стосовно мікроорганізмів, які викликали 

захворювання органів дихання у дітей, залежно від віку та діагнозу.  

У розділі 4 авторкою проведено ґрунтовне і багатопланове визначення 

основних факторів патогенності мікроорганізмів з встановленням 

особливостей формування ними біоплівок. Дослідниця детально вивчила  та 

описала фактори патогенності мікроорганізмів, особливо здатність до 

біоплівкоутворення, характеристику першого етапу формування біоплівок – 

адгезію, встановила закономірності плівкоутворення мікроорганізмів та 

порівняла щільність біоплівок мікроорганізмів, в залежності від виду збудника 

та форми інфекційного захворювання, яке він викликає. 

Розділ 5 висвітлює вплив антибактеріальних препаратів на здатність 

формувати біоплівки та на сформовані  первинні, вторинні біоплівки та на 

планктонні форми мікроорганізмів – збудників позалікарняних пневмоній у 

дітей в експерименті in vitro. 

Розділ 6 є, на мій погляд, найбільш важливим, він присвячений 

дослідженню кореляційних зв’язків між концентрацією антибактеріальних 

препаратів і щільністю біоплівки  та розробці алгоритму прогнозування 

антибіотикорезистентності мікроорганізмів. 

У наступному розділі Ганна Олегівна Ісаєва провела поглиблений аналіз 

та узагальнення результатів власних досліджень, провівши порівняльний 

аналіз отриманих результатів з відомими даними інших науковців світу і 

нашої держави, логічно дала тлумачення у суперечливих питаннях. 

Висновки відповідають поставленим завданням дисертаційного 

дослідження, сформульовані чітко, містять власні конкретні дані проведених 

різнопланових досліджень в процесі виконання дисертаційної роботи 



викладені логічно і послідовно. Список використаних джерел представлений у 

відповідності до вимог МОН України, містить першоджерела вітчизняних і 

зарубіжних авторів включно до 2021 р.. 

Недоліки дисертації щодо їх змісту і оформлення  

1) У процесі ознайомлення з роботою виявлені окремі стилістичні та 

орфографічні помилки не були суттєвими.  

2) Хотілося б відмітити, що опис загальновідомих мікробіологічних та 

клініко-лабораторних досліджень, представлений в розділі «Матеріали і 

методи», можна було б викласти більш стисло, пославшись на загальновідомі 

стандартизовані підходи. 

3) Дослідницею детально вивчено особливості адгезивної активності 

мікроорганізмів – збудників захворювань органів дихання у дітей. Авторкою 

виявлено, що індекс адгезивності грамнегативних мікроорганізмів, виділених 

від дітей з позалікарняною пневмонією був достовірно вище порівняно з 

індексом адгезивності мікроорганізмів, виділених від дітей з гострими 

бронхітами. Разом з тим, ці результати не відображені у висновках. 

 

В ході наукової дискусії хотілося б почути відповідь на запитання: 

1. У дисертаційній роботі Ви розподілили дітей на дві групи: до 5 

років та старші 5 років. Обґрунтуйте чому були обрані саме такі вікові групи і 

чи використовували Ви інші  критерії включення? Якщо використовували, то 

які? 

2. Досліджуючи адгезивну активність грампозитивних та 

грамнегативних мікроорганізмів, виділених при позалікарняних пневмоніях 

Вами встановлено, що індекс адгезивної активності грамнегативних 

мікроорганізмів був вищим, ніж грампозитивних. Чи можете Ви пояснити 

який механізм лежить в основі такого факту і чи використали Ви ці 

закономірності при розробці запропонованого Вами алгоритму прогнозування 

антибіотикорезистетності. 

 




