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Актуальність дисертаційної роботи Поточилової Вікторії 

Володимирівни обґрунтована отриманням нових даних теоретичних, 

експериментальних і практичних досліджень, які відображають значення 

факультативно- та облігатно-анаеробних мікроорганізмів в розвитку гострого 

некротичного панкреатиту (ГНП). Актуальним питанням сьогодення є якраз 

саме мікробіологічні дослідження гнійного вмісту підшлункової залози та 

визначення профілів резистентності виділених бактерій. Оскільки, значення 

мікроорганізмів як етіопатогенетичних чинників гострого некротичного 

панкреатиту залишається недостатньо з'ясованою, а ефективність 

антибактеріальної терапії даної патології досить низька, що пов’язано з 

багатьма факторами, зокрема зростанням стійкості збудників до 

антибактеріальних препаратів та неконтрольоване вживання їх впродовж життя 

пацієнта. Збільшення резистентності мікроорганізмів спонукає до пошуку 

альтернативних методів лікування. В літературі недостатньо висвітлено 

використання бактеріофагів сумісно з антибактеріальними препаратами в 

лікуванні гострого некротичного панкреатиту, проблема оптимізації 

антибактеріальної тактики лікування і пошуку нових ефективних способів 

лікування за даної патології залишається актуальною. 

Отже,   дисертаційна    робота    Поточилової    Вікторії    Володимирівни 

«Мікробіологічне обґрунтування ефективності комплексного застосування 

антибіотиків та полівалентного піобактеріофагу за гострого некротичного 

панкреатиту» присвячена вирішенню актуальної науково-практичної проблеми. 

Вона виконувалася в рамках НДР «Дослідження видового складу та біологічних 

властивостей збудників ранових інфекцій у учасників бойових дій в зоні АТО» 

(№ державної реєстрації 0116U001300, 2016-2018 рр.) лабораторії мікробіології 

з музеєм патогенних для людини мікроорганізмів ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». 

Дисертантка поставила за мету своєї роботи встановити видовий склад та 

чутливість до антимікробних препаратів мікроорганізмів, що викликають 

ускладнення гострого некротичного панкреатиту та довести ефективність 

сумісного використання антибіотиків і полівалентного піобактеріофагу за цієї 

патології. 



Об’єктом дослідження була чутливість до антибактеріальних препаратів 

та полівалентного піобактеріофагу у мікроорганізмів, що виділялися у хворих 

на гострий некротичний панкреатит. 

Предметом дослідження – видовий склад мікроорганізмів, комплексна дія 

антибактеріальних препаратів та полівалентного піобактеріофагу на 

факультативно- та облігатно-анаеробні мікроорганізми та ефективність 

комбінованого лікування у хворих на гострий некротичний панкреатит. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 

оригінальним та завершеним дослідженням, у якому дисертанткою вперше в 

Україні досліджено динаміку мікробіому підшлункової залози в різні періоди 

запалення (середньо важка та важка стадії). Охарактеризовано 

біорізноманітність представників мікробіоти, що викликають ускладнення 

гострого некротичного панкреатиту, на різних етапах захворювання. Визначено 

та проаналізовано основні види представників мікробіоти, більшу частину яких 

складають: Enterococcus faecium, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, 

Clostridium spp., Вacteroides spp. Загалом для всіх форм перебігу гострого 

некротичного панкреатиту факультативно-анаеробні та облігатно-анаеробні 

мікроорганізми виділялися у співвідношенні 3:1 відповідно. 

Вперше показано, що додавання асцитичної рідини, баранячої крові та 

вітаміну К до стерильної основи для кров’яного агару («Biolife», Італія) 

дозволяє використовувати замість трьох одне середовище для виділення всіх 

видів облігатно-анаеробних мікроорганізмів. Це дозволяє пришвидшити процес 

мікробіологічної діагностики інфекцій, етіологічним чинником яких є останні, а 

також призводить до економії коштів, що витрачаються на проведення 

дослідження. 

Доведено, що домінуючими збудниками середньо важкої форми ГНП, за 

якої проводили ендосонографічне втручання, були облігатно-анаеробні 

мікроорганізми, а важкої форми інфекції, яка супроводжувалась хірургічним 

втручанням – факультативно-анаеробні, що було підтверджено багатовимірним 

статистичним аналізом (методом головних компонент та кластерним аналізом). 

Вперше показано корелятивний зв’язок між ступенем важкості перебігу 

некротичного панкреатиту, що супроводжувався різним типом діагностично- 

лікувального втручання, з різноманітністю видового складу та мікст-культур 

збудників ГНП. Зокрема, за важкого перебігу гострого некротичного 

панкреатиту та хірургічному втручанні, в порівнянні з важкою формою хвороби 

та ендосонографічним втручанням, відбувається зменшення видової 

різноманітності виділених мікроорганізмів, а також зменшення вдвічі кількості 

типів мікст-культур різних видів мікроорганізмів при збільшенні вдвічі частоти 



виділення асоціацій переважно з домінантними для хірургічного втручання 

видами Enterococcus faecium та Escherichia coli. 

Визначено та проаналізовано чутливість виділених штамів до 

антибактеріальних препаратів. Показано, що більшість штамів 

характеризувалася стійкістю до багатьох антибіотиків, проте у факультативно- 

анаеробних бактерій зберігалась чутливість до препаратів групи резерву і лише 

вони можуть застосовуватись у лікуванні. До антибіотичних препаратів 

резервної групи, що пригнічували ріст переважної кількості виділених штамів, 

відносяться: тейкоплінін, колістин, лінезолід, ванкоміцин, тайгециклін. 

Вперше в Україні визначено та проаналізовано чутливість 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів, що виділялись з підшлункової 

залози в різні періоди гострого некротичного панкреатиту, до препарату 

«полівалентний піобактеріофаг очищений». Показано його ефективність при 

лікуванні гострого некротичного панкреатиту в комбінації з 

антибактеріальними препаратами. Показано, що його використання в 

розведенні 1:5 інгібує розвиток гнійно-запального процесу. 

Практичне значення результатів досліджень. В результаті виконання 

дисертаційної роботи Поточиловою В.В. було удосконалено методику 

виділення облігатно-анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

у хворих на ГНП за рахунок удосконалення поживного середовища. За 

матеріалами роботи отримано патент України на корисну модель № 128512 від 

25.09.2018 р. «Спосіб виділення анаеробних збудників з черевної порожнини у 

пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом» та акти його впровадження. 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано інформаційні листи та 

отримано акти впровадження: «Підвищення ефективності лікування хворих з 

некротичним панкреатитом та хронічними обструктивними захворюваннями 

легень на фоні некротичного панкреатиту», «Підвищення ефективності 

лабораторної діагностики у хворих з некротичним панкреатитом», 

інформаційний лист № 74-2017, № 75-2017. Розроблено рекомендації для 

застосування полівалентного піобактеріофагу очищеного у комбінації з 

антибактеріальними препаратами для лікування гострого некротичного 

панкреатиту. Запропоновано використання полівалентного піобактеріофагу у 

п’ятикратному розведенні in situ. Така терапія відзначалася зменшенням на 60% 

тривалості формування рубця і звільненням від дренажів, на 36,4% знижувалась 

тривалість виділення гною та загалом зменшувалась тривалість ліжко-днів на 

17,8%. 

Зареєстровано акти впровадження в лікувальних закладах України: 

«Алгоритм мініінвазивних ендосонографічних дренуючих втручань за 

локальних ускладнень у хворих на некротичний панкреатит» та «Застосування 



полівалентного піобактеріофагу для лікування локальних ускладнень у хворих 

на некротичний панкреатит». 

Обґрунтованість та достовірність одержаних результатів дослідження 

та висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації Ступінь 

обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджуються комплексним підходом до вирішення поставлених задач, 

кількістю методів досліджень, статистичною обробкою отриманих результатів. 

Усі експериментальні результати, наукові положення й висновки дисертаційної 

роботи Поточилової В.В., побудовані на матеріалах власних досліджень з 

використанням традиційних і сучасних методів і є достовірними. Статистична 

обробка результатів виконана відповідно до вимог обробки експериментальних 

даних. Завдяки комплексному підходу до вирішення поставленої у роботі мети, 

автором повністю розкрито суть проблеми, що вивчалась. Обґрунтованість 

наукових положень та висновків підтверджено їх обговоренням на вітчизняних 

та міжнародних наукових конференціях. 

Повнота викладення одержаних результатів у наукових працях. За 

матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць, серед яких 

5 статей у наукових фахових виданнях за переліком МОН України, в тому числі 

5 статей, що індексуються у наукометричних базах Index Copernicus та РИНЦ, 1 

стаття у іншому виданні, 9 тез доповідей на науково-практичних конференціях і 

конгресах (в тому числі міжнародних). За матеріалами дисертації отримано 1 

патент на винахід та 1 патент на корисну модель. 

Автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК України. 

Матеріали автореферату ідентичні з такими дисертаційної роботи та 

розкривають зміст кожного її розділу. В тексті автореферату логічно і стисло 

представлено основний зміст роботи, що дає повне уявлення про роботу в 

цілому. Зміст автореферату повністю відображає зміст, суть та основні 

положенням дисертації. 

Відповідність дисертаційної роботи профілю спеціалізованої вченої 

ради Дисертаційна робота відповідає профілю спеціалізованої вченої ради 

Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН 

України на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальності 03.00.07 – мікробіологія. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота Поточилової В.В. 

викладена на 177 сторінках. Складається з анотації, розділів «Вступ», «Огляд 

літератури», «Матеріали та методи досліджень», присвяченого описові 

використаних у роботі матеріалів і методів досліджень, трьох розділів, у яких 

висвітлені результати власних досліджень, «Аналіз та узагальнення результатів 

досліджень», «Висновки», списку використаних джерел, який містить 183 



посилання (67 латиницею та 116 кирилицею) і 6 додатків. Робота 

проілюстрована 32 таблицями і 23 рисунками. 

У Вступі дисертантка обґрунтовує актуальність та перспективність 

досліджень, формулює мету та завдання дослідження, наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, представляє матеріали апробації 

результатів досліджень та перелік своїх наукових публікацій. 

У Розділі 1, який є оглядом літератури і складається із чотирьох 

підрозділів, автор наводить сучасні літературні дані, які відображають значення 

факультативно- та облігатно-анаеробних мікроорганізмів в розвитку ГНП, 

інформацію щодо їх недостатнього вивчення. Наведено загальну 

характеристику, а саме ідентифікацію та визначення, факультативно- 

анаеробних та облігатно-анаеробних мікроорганізмів. Детально висвітлено 

можливості застосування полівалентного піобактеріофагу очищеного у 

вирішенні завдань лікування ГНП. В цілому цей розділ демонструє добре 

володіння дисертантомкою сучасними даними світової літератури щодо 

досліджуваного питання. 

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» висвітлено опис 

методик, які використані для вирішення поставлених задач та аналізу 

результатів. Зокрема, наведено клінічні та лабораторні бази виконання роботи, 

характеристику груп обстежених хворих, матеріали досліджень, тест-культури 

мікроорганізмів, антибіотики, референс-препарати полівалентного 

піобактеріофагу. Відповідно до поставлених задач було використано 

мікроскопічні, мікробіологічні, біохімічні методи досліджень, а саме, 

ідентифікація виділених штамів за морфологічними, тінкторіальними, 

культуральними та ферментативними властивостями; визначення чутливості 

виділених штамів до антибактеріальних препаратів; визначення спектру 

літичної активності бактеріофагів; цитологічні (мікроскопія препаратів 

виготовлених із гною підшлункової залози, отриманого від хворих, та з чистих 

культур виділених штамів); а для обробки отриманих результатів – методи 

математичної статистики. 

У Розділі 3 «Видовий склад мікроорганізмів, виділених з підшлункової 

залози» автором представлено результати, на підставі яких оптимізовано 

методи виділення облігатно-анаеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів у хворих на гострий некротичний панкреатит на різних стадіях 

захворювання. Модифіковано поживне середовище для вирощування 

облігатно-анаеробних мікроорганізмів, отриманих з аспіраційного матеріалу в 

стаціонарних умовах. Факторний аналіз дає підстави зробити висновок, що 

мікробіота при ГНП не стабільна, виділяються бактерії різних видів та родів, 

відсутня певна закономірність. Але види мікроорганізмів Enterococcus faecium, 

Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli та Clostridium 

spp. є основними збудниками гнійних ускладнень гострого некротичного 



панкреатиту  у обстежених хворих. 

У Розділі 4 «Чутливість до антибактеріальних препаратів у 

мікроорганізмів, виділених з підшлункової залози за гострого некротичного 

панкреатиту» визначено чутливість виділених штамів до 37 антибактеральних 

препаратів для інтерпретації результатів використовували рекомендації 

EUCAST щодо визначення механізмів резистентності та специфічної 

резистентності, що має клінічне та/або епідеміологічне значення.  

Показано, що факультативно-анаеробні бактерії зберігали чутливість до 

антибактеріальних препаратів групи резерву, чутливість переважно 

проявлялася до тейкопланіну - 100%, колістину – 100%, лінезоліду – 98%, 

ванкоміцину – 94,3%, тайгецикліну – 91,7%. Визначено перелік препаратів, що 

можуть бути використані при лікуванні ГНП, особливо його важких форм. 

У Розділі 5 «Чутливість мікробіоти, виділеної у хворих на гострий 

некротичний панкреатит, до полівалентного піобактеріофагу та ефективність 

його комплексного застосування» наведені результати показали, що 

використання комплексної терапії для лікування хворих з гострим некротичним 

панкреатитом, а саме полівалентного піобактеріофагу в поєднані з 

відповідними антибіотиками дало можливість суттєво покращити стан пацієнта 

та пришвидшити одужання (скорочення тривалості лікування на 18%, 

виділення гною зменшилось на 37% та загоєння рани на 60%) за рахунок 

зменшення бактеріального навантаження. Визначено спектр літичної 

активності препарату «полівалентного бактеріофагу» за методом Отто, та 

рекомендовані схеми застосування. Згідно отриманих даних, використання в 

комплексному лікуванні гострого некротичного панкреатиту препаратом 

«полівалентний піобактеріофаг очищений» пришвидшує очищення гнійного 

вмісту дренажів та зменшує тривалість перебування пацієнтів в стаціонарі. 

Таким чином, доведено ефективність використання препарату 

«полівалентний піобактеріофаг очищений» сумісно з антибіотиками. 

У Розділі «Аналіз та узагальнення результатів» автор проводить аналіз 

одержаних результатів, порівнює їх з даними літератури. Здобувач проводить 

науково обґрунтоване пояснення результатів на підставі аналізу сучасних 

літературних даних. 

Висновки роботи в основному чітко сформульовані, обґрунтовані та 

відображають в повній мірі наукову новизну і практичне значення 

дисертаційної роботи, узагальнюють результати досліджень і висвітлюють 

рішення поставлених в дисертації завдань. Деякі висновки сприймалися б більш 

глобально за наявності числових значень та узагальнень. Вважаю, що мета 

дослідження, сформульована у вступі, була досягнута. Висновки чіткі, логічні, 

лаконічні.  

У Додатках автор наводить список опублікованих праць, конференції, на 

яких представлені результати дисертаційної роботи, а також матеріал 



ідентифікації бактерій за фізіолого-біохімічних показниками. 

Аналізуючи основну частину дисертаційної роботи, можна стверджувати, 

що в ході дослідження була досягнута сформульована мета роботи, а дисертація 

є завершеною науковою кваліфікаційною працею. Загалом, дисертація 

Поточилової В.В. демонструє високий рівень кваліфікації автора – володіння 

сучасними методами, здатності логічно будувати власне дослідження та 

вирішувати складні дослідницькі завдання, аналізувати свої результати та 

узагальнювати їх, а також успішно застосовувати у клінічній практиці. 

Викладені результати досліджень та сформульовані висновки в цілому не 

викликають зауважень, але разом з тим є деякі недоліки та дискусійні 

запитання: 

1. У тексті роботи зустрічаються, невдалі висловлювання, пунктуаційні та 

друкарські помилки. 

2. Чому на Вашу думку зменшується видова різноманітність 

мікроорганізмів на етапі хірургічного втручання у порівнянні з такою за 

ендосонографічному втручанні і про що це може свідчити? 

3. Як можна пояснити той факт, що видовий склад мікроорганізмів, 

виділених з крові пацієнтів, відповідає такому, що реєструється при 

дослідженні аспірату підшлункової залози, отриманому під час 

операцій? З чим це може бути пов’язано? 

4. За важкої форми некротичного панкреатиту під час оперативного 

втручання у 2 рази зростала частота виділення факультативно- 

анаеробних бактерії, зокрема, Enterococcus faecium, Staphylococcus 

epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, як Ви гадаєте чому? 

На Вашу думку, як цей факт може впливати на смертність пацієнтів при 

ГНП? 

5. Із Ваших спостережень, які фактори (вік, стать, спосіб життя, мікробіота 

та ін.) найбільше впливають на розвиток ГНП та наскільки 

запропонована вами мікробіологічна діагностика інфекційних 

ускладнень деструктивного панкреатиту та схема лікування може 

допомогти врятувати життя пацієнтам? 

Наведені зауваження і запитання жодним чином не впливають на 

загальну позитивну оцінку розглянутої роботи, яка є завершеною самостійною 

науковою працею. 

Загальний висновок по дисертаційній роботі Отже, вважаю, що 

дисертаційна робота Поточилової Вікторії Володимирівни «Мікробіологічне 

обґрунтування ефективності комплексного застосування антибіотиків та 



полівалентного піобактеріофагу за гострого некротичного панкреатиту», 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, є самостійною завершеною працею, 

яка присвячена вивчення мікробної складової та профілю резистентності 

облігатно- та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, що були виділені 

у пацієнтів, хворих на гострий некротичний панкреатит та представлено 

вирішення актуального науково-практичного завдання – вдосконалення 

мікробіологічної діагностики та лікування гострого некротичного 

панкреатиту, що за структурою, науковою новизною, науково-практичним 

значенням, кількістю публікацій відповідає пункту 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 за № 567 та «Вимогам до оформлення 

дисертації», затверджених наказом МОН України 

№ 40 від 12.01.2017 до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, а її автор Вікторія Володимирівна Поточилова заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 

03.00.07 – мікробіологія. 

 

 

 

 

 

 

 


