
ВІДГУК  

офіційного опонента, доктора медичних наук, професорки Філімонової Наталії 

Ігорівни, завідувачки кафедри мікробіології, вірусології та імунології  

Національного фармацевтичного університету про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії (PhD) Марченко Ірини Анатоліївни за темою 

«Особливості процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від змін 

показників факторів неспецифічної резистентності у дітей з пієлонефритами», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 

222 «Медицина», спеціалізація «Мікробіологія» (медичні науки) у 

спеціалізовану вчену раду ДФ 64.600.024 при Харківському національному 

медичному університеті МОЗ України 

 

Актуальність теми дисертації. Актуальність даного дослідження не 

викликає сумнівів, бо незважаючи на досягнення останніх років в галузі 

мікробіології, імунології, фармакології, розробку новітніх технологій та 

вдосконалення терапевтичних і хірургічних методик, проблема лікування 

пієлонефритів у дітей залишається надзвичайно вагомою. 

Антибіотикорезистентність бактерій на сьогоднішній день виходить за рамки 

суто медико-біологічної проблеми, має величезне соціально-економічне 

значення та у розвинених країнах розглядається як загроза національної безпеки. 

Дослідження механізмів розвитку гнійно-запальних захворювань повинні 

враховувати наявність особливого біологічного явища – формування 

бактеріальних біоплівок. Вивчення впливу антибіотиків на розвиток біоплівки 

патогенними й умовно-патогенними мікроорганізмами є необхідною умовою 

розуміння як біологічних основ формування біоплівки, так і пошуку препаратів, 

що ефективно пригнічують плівкоутворюючі бактерії, які викликають 

інфекційні ускладнення. Але недоліки медикаментозної терапії диктують 

необхідність пошуку нових, ефективних та безпечних для людини методів 

лікування.  



На підставі визначеної актуальності було сформульовано мету, завдання та 

методи дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана 

дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідною роботою кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д.Р. Гриньова: 

«Експериментальне обґрунтування застосування комплексу протимікробних 

засобів на підставі визначення особливостей мікробіологічних властивостей 

збудників гнійно-запальних захворювань» (№ держреєстрації: 0120U102569 

КПКВК 2301020 – прикладна, 2020 – 2024 рр.) та кафедри педіатрії №2 теми: 

«Оптимізація діагностики і профілактики хронізації мікробно-запальних 

захворювань сечовивідної системи та прогресування нефропатій у дітей 

керуванням взаємодією макро- та мікроорганізмів» (№ держреєстрації: 

0118U000945 КПКВК 2301020 – прикладна, 2018 - 2020 рр.) та її власне 

дослідження стало фрагментом даної науково-дослідної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів 

У дисертаційному дослідженні на підставі проведених досліджень вперше на 

реґіонарному рівні встановлено спектр основних збудників первинного гострого 

і хронічного пієлонефритів та вторинного пієлонефриту на тлі вродженого 

гідронефрозу у дітей. Встановлено, що основними збудниками первиного 

пієлонефриту є Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus spp.; вторинного – Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans, Proteus spp.  

Отримали подальший розвиток наукові данні щодо стадій і особливостей 

формування біоплівок. Так, до класичних 5 етапів формування біоплівок були 

додані наступні стадії: 6-а – дисемінація планктонних клітин, що утворилися 

всередині первинної біоплівкиї, 7-а – реадсорбція планктонних клітин на 

субстратах, 8-а – реагрегація, 9-а – сегментація бактеріальної вторинної 

біоплівки. 



Автором були встановлені особливості формування біоплівок у дітей з 

пієлонефритами залежно від клінічної форми захворювання і віку: в дітей з 

гострою формою пієлонефриту формування біоплівок ізолятами відбувається 

повільніше, ніж у дітей з хронічною формою та з пієлонефритом на фоні 

гідронефрозу; у дітей з хронічною формою пієлонефриту та пієлонефритом на 

фоні вродженого гідронефрозу віковм 8-18 років формуються біоплівки високої 

щільності, здатні до продукції великої кількості планктонних клітин, які 

дисемінують по організму й утворюють щільні вторинні біоплівки, що 

обумовлює виникнення частих рецидивів. 

Уперше встановлено, що похідні нітрофуранів у терапевтичній дозі 

пригнічують продукування планктонних клітин мікроорганізмів за впливу на 

первинні біоплівки як при гострих, так і при хронічних пієлонефритах у дітей, 

що запобігає формуванню вторинних біоплівок за рахунок утворення «отворів», 

крізь які до біоплівки потрапляють антибактеріальні препарати, що попереджає 

розвиток рецидивів. 

Доповнено наукові дані щодо порушення імунного статусу з пригніченням 

субпопуляції лімфоцитів CD3+ CD4+, CD8+, CD25+; підвіщенням субпопуляції 

клітін – активаторів апоптозу CD95+ у дітей середньої і старшої вікової категорії 

з одночасним підвищенням рівнів прозапальних цитокінів у дітей з 

пієлонефритом, причому рівень їх залежив від етіологічного фактора й віку 

дитини.  

Уперше виявлено, що в дітей старшого віку, хворих на хронічний 

пієлонефрит, при збільшенні щільності біоплівок достовірно підвищується 

показник умісту антигенів у NETs - захоплення більшої кількості збудників при 

хронічному пієлонефриті. 

Дисертантом встановлено, що інтенсивність фагоцитозу й здатність до 

формування NETs з найбільшим умістом антигенів притаманна дітям з 

хронічним пієлонефритом, зумовленим Enterococcus faecalis, та дітям віком 8-18 

років з вторинним пієлонефритом в активній стадії. 



Доповнено наукові дані щодо апоптозу лейкоцитів при пієлонефритах у 

дітей: виявлено найвищу активність апоптозу лейкоцитів при первинному 

пієлонефриті в дітей віком 0–3 роки з гострою формою на ранній стадії. 

Уточнено наукові дані щодо зростання кількості апоптичних клітин при 

хронічній формі первинного пієлонефриту й при вторинному пієлонефриті на 

фоні гідронефрозу та встановлено, що в дітей середньої та старшої вікової 

категорії ці показники достовірно збільшені при змішаній інфекції незалежно від 

етіологічного чинника. Доведено, що втрата лімфоцитів через апоптоз є 

компонентом фізіологічних змін неспецифічного імунітету, що має місце при 

пієлонефритах у дітей віком 4-18 років, особливо на фоні вродженого 

гідронефрозу. 

Практичне значення отриманих результатів 

Результати дослідження є теоретичною основою для диференційованого 

підходу до оцінки порушень апоптозу лімфоцитів, зокрема нейтрофілів, і дають 

можливість підвищити ефективність діагностики та проведення 

противорецидивної терапії. 

 На підставі проведеного дослідження запропоновано: спосіб пригнічення 

біоплівкоутворення збудниками гострих пієлонефритів у дітей, який включає 

визначення здатності до формування біоплівок патогенними мікроорганізмами 

та встановлення протимікробного ефекту препаратів нітрофуранового ряду 

(Патент України на корисну модель UA 139320, номер заявки u 2019 07222, дата 

пріоритету 26.12.2019. Публікація відомостей про видачу патенту 26.12.2019, 

Бюл. № 24. Спосіб пригнічення біоплівкоутворення патогенними 

мікроорганізмами, збудниками гострих пієлонефритів у дітей) та спосіб 

прогнозування ускладнень пієлонефритів у дітей на підставі дослідження стадій 

апоптозу та повної характеристики імунного статусу хворих на пієлонефрит 

дітей різного віку залежно від клінічної форми та етіологічного чинника 

захворювання (Патент України на корисну модель UA №144851. МПК 

G01N33/48 (2006.01), номер заявки u202003529, дата пріоритету 11.06.2020. 

Публікація відомостей про видачу патенту 26.10.2020, Бюл. № 20. Спосіб оцінки 



імунного статусу дітей з пієлонефритами різних форм за станом апоптозу 

нейтрофілів венозної крові). 

Результати дисертації впроваджено в наукову роботу кафедри 

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

національного медичного університету, кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології Харківського Національного Фармацевтичного Університету, 

кафедри загальної та клінічної імунології й алергології Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

 
Структура та обсяг дисертації. Під час аналізу дисертаційної роботи 

можна відмітити класичний принцип побудови дисертації відповідно до «Наказу 

МОН України  №40 від 12.01.2017» із змінами №759 від 31.05.2019.  

Дисертацію викладено українською мовою, загальним обсягом 

222 сторінок машинописного тексту, з яких 157 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. Бібліографія містить 

148 джерел, з яких 67 позицій – кирилицею і 81 – латиницею. Роботу ілюстровано 

4 таблицями та 105 рисунками. Загалом, у дисертаційній роботі викладено 

великий обсяг експериментального матеріалу.  

Варто виділити етапність проведення дослідження і взаємозв'язок усіх 

глав дисертаційної роботи – починаючи з етіологічної характеристики 

збудників, процесів і особливостей формування бактеріальних біоплівок цими 

збудниками, особливостей імунної відповіді і їх взаємозв’язків.  

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації дисертаційної 

роботи Марченко І.А. підкріплені достатнім об’ємом первинного матеріалу, 



результатами сучасних мікробіологічних, імунологічних, цитологічних та 

статистичних методів. 

В дослідженні було задіяно 107 дітей віком від 1 місяця до 18 років з 

первинним і вторинним пієлонефритом на тлі гідронефрозу.  

Статистична обробка отриманих результатів проводилась сучасними 

достовірними методами з використанням програмного забезпечення «Statistica» 

(StatSoft Inc., версія 9, 2009). Усі групи пройшли тест на нормальний розподіл. 

Для виявлення статистично значущих відмінностей серед груп було використано 

методи множинних порівнянь, а саме one-way ANOVA.  

 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях 

 

За матеріалами дисертації опубліковано 4 статті, з них  2 статті – у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у журналі, внесеному до 

міжнародної наукометричної бази Scopus, 1 стаття – у журналі, що належить до 

наукометричної платформи Web of Science, 14 тез доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій, конгресів; 1 монографія. Отримано 

2 патенти України на Корисну модель. Опубліковані роботи повністю 

відображають зміст проведеного дослідження, зроблені висновки і практичні 

рекомендації логічні і конкретні. 

 

Недоліки дисертації та автореферату 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, надмірна 



деталізація достатньо відомих даних. Проте, зроблені зауваження не знижують 

позитивної оцінки дисертації, її важливого теоретичного та науково-

практичногозначення. 

 

У межах наукової дискусії хотілося б поставити наступні запитання: 

1. Які збудники пієлонефритів у дітей спричиняють швидку апоптичну 

реакцію лімфоцитів?  

2.  Як корелювали між собою показники активності захвату антигенів 

нейтрофілами і показники апоптозу при гострих і хронічних 

пієлонефритах? Чи була між ними суттєва різниця? 

 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Марченко Ірини Анатоліївни на тему «Особливості 

процесу формування бактеріальних біоплівок залежно від змін показників 

факторів неспецифічної резистентності у дітей з пієлонефритами», що 

представлення на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальність 222 «Медицина» спеціалізація «Мікробіологія» (медичні наук), 

виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ 

України під керівництвом доктора медичних наук, професора Мішиної 

Марини Митрофанівни, є самостійним завершеним науковим дослідженням, в 

якому отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

розв′язують важливе наукове завдання в мікробіології та педіатрії. 

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих 

результатів, їх практичним та теоретичним значенням, ступенем 

обґрунтованості та достовірності наукових положень, сформульованих у 

висновках і практичних рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в 

наукових статтях та апробації на наукових форумах, повністю 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 на 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 мікробіології, 
вірусології та імунології.
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