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Актуальність обраної теми 

 Гострий некротичний панкреатит в структурі летальності від 

хірургічних патологій органів черевної порожнини займає перше місце. 

Висока летальність зумовлена, в більшості своїй, гнійно-запальними 

процесами, сепсисом та поліорганою недостатністю. Транслокація кишкової 

умовно-патогенної мікробіоти у початково стерильні зони некрозу, в умовах 

порушення мікроциркуляції слизової кишкового тракту, призводить до 

інфікування. Частота інфікування зон некрозу досягає 40-70%, тому  до схем 

терапії гострого панкреатиту та панкреонекрозу включено антибіотичні 

препарати з  першої доби постановки діагнозу. Проте, в останні роки, 

ефективність антибіотикотерапії за даних патологій критично знижується 

через швидке формування антибіотикорезистентних штамів. Також 

неможливо не відмітити наявність  токсичної та імуносупресивної дії, які 

здійснюють багато з антибіотиків. З 40-х років ХХ сторіччя в нашій країні 

використовують препарати бактеріофагів, що являють собою комплекс 

поліклональних високовірулентних вірусів проти найбільш поширених 

збудників захворювань. Важлива особливість бактеріофагів – швидка 

міграція (за 1-1,5 години) до осередка запалення. Крім того препарати фагів 

не мають негативних сторонніх та алергічних проявів. Використання 



препаратів бактеріофагів стимулює клітинну та гуморальну ланку імунної 

системи, що підвищує імунорезистентність та активує репаративні процеси.  

В останні роки в наукові літературі з’являється все більше 

повідомлень, що свідчать про високу ефективність бактеріофагів в 

комплексній терапії шлунково-кишкового тракту, уроінфекцій, інфекцій 

дихальних шляхів, дерматитів, кон’юнктивітів. Санація осередків запалення 

за допомогою бактеріофагів знижує ризик поширення інфекції, скорочує 

термін лікування, ризик септичних ускладнень та сприяє зниженню 

летальних випадків.  

Дослідження спрямовані на можливість зниження ризику інфікування 

зон панкреатичної деструкції при комплексному  використанні бактеріофагів 

з антибіотиками є актуальними та своєчасними.  

 

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

Дисертаційна робота виконувалась 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.) мікробіологічного відділу ДУ «Інститут епідеміології та 

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

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Мета роботи  автором сформульована методологічно правильно 

відповідно до теми дослідження. Задачі є послідовними та логічними. Для 

вирішення задач та досягнення мети використані сучасні мікробіологічні,  

біохімічні та цитологічні  методи досліджень. Всі результати є статистично 

достовірними. Висновки є обґрунтованими та повною мірою відповідають 

отриманим результатам.  

Структура дисертаційної роботи має логічний характер, матеріали і 

методи досліджень викладено відповідно до мети і поставлених задач. Вони 



відповідають об’єкту та предмету дослідження. Метою роботи було: 

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’єкт дослідження – чутливість до антибактеріальних препаратів та 

полівалентного піобактеріофагу у мікроорганізмів, що виділялися у хворих 

на гострий некротичний панкреатит. Предмет 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.  

Дисертаційна робота Поточилової В.В.  подана за традиційною схемою, 

викладена українською мовою на 177 сторінках машинописного  тексту і 

складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 

висновків, списку використаних джерел літератури, який містить 183 

посилання (116 з яких латиницею). Робота ілюстрована 32 таблицями та 23 

рисунками. 

У першому розділі зроблено вичерпний огляд сучасної літератури за 

темою, окреслено здобутки науковців за тематикою дослідження. Автор 

акцентує увагу на таких проблемах як: патогенез гострого некротичного 

панкреатиту, основні представники та шлях їх потрапляння до зон некрозу 

підшлункової залози, основні методи спрямовані на запобігання інфекційним 

ураженням підшлункової залози при панкреонекрозі.   Зроблений огляд 

літератури демонструє всебічне розуміння дисертанткою сучасного стану 

науки за темою дослідження та дозволив їй виокремити проблеми у наявних 

підходах. 

Другий розділ – матеріали та методи дослідження містить детальний 

опис проведених експериментів та їх методологію, розкриває об’єкт та 



предмет дослідження. Достатня кількість проведених досліджень дозволила 

провести достовірну оцінку отриманих результатів та водночас вказує на 

правильні методичні підходи при виконанні дослідження. 

Власні дослідження автор починає з виділення та ідентифікації 

мікроорганізмів, що є причиною інфікування підшлункової залози при 

панкреонекрозі. На наступних етапах власних досліджень визначено 

чутливість виділених мікроорганізмів до антибіотичних препаратів, 

полівалентного піобактеріофігу та їх комплексного поєднання. Показано, що 

при загостренні захворювання знижується видове різноманіття мікробіоти, 

що виділяється з підшлункової залози. На ранніх етапах захворювання 

домінуючими є облігатно-анаеробні представники (Clostridium spp. (13%), 

Вacteroides spp. (11,6%), Veillonella spp. (4,1%) та інші), а при важкій формі 

переважали факультативно-анаеробні Enterococcus faecium (32,9%), 

Escherichia coli (13,4%), Staphylococcus epidermidis (14,4%), Klebsiella 

pneumoniae (12,4%). Видовий склад мікроорганізмів, виділених з крові 

пацієнтів, відповідав такому, що реєстрували при дослідженні аспірату 

підшлункової залози, отриманому під час операцій. Найчастіше з крові 

виділялись S. epidermidis (46,4%), P. aeruginosa (14,4%), K. pneumoniae 

(10,7%), A. baumannii (10,7%).  Антибіотиками емпіричного добору, до яких 

чутливі більшість виділених штамів можуть бути: тейкопланін, лінезолід, 

тайгециклін, тайгециклін та нетілміцин. Показано, що за хірургічного 

втручання у хворих на гострий некротичний панкреатит використання 

полівалентного піобактеріофагу очищеного на фоні парентерального 

введення антибіотиків більш ефективне, ніж лише антибіотикотерапія, 

оскільки призводить до зменшення кількості днів перебування хворих у 

стаціонарі на 8±2 доби, гнійних виділень з ран на 9±2 доби та дозволяє більш 

ніж у двічі скоротити терміни формування рубця і звільнення від дренажів. 

В розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» здобувач 

логічно підводить підсумок проведених досліджень, які в повній мірі 



відповідають поставленій цілі і задачам роботи і логічно випливають з 

проведених досліджень 

 

Достовірність та наукова новизна отриманих результатів. 

Загальний аналіз змісту роботи свідчить про те, що дослідження має 

системний, цілісний, самостійний характер та відзначається достатнім рівнем 

новизни.  

Проаналізовано динаміку змін інфікування гострого некротичного 

панкреатиту та вперше встановлено кореляційний зв'язок між ступенем 

важкості захворювання та різноманітністю видового складу інфекційного 

агента.   

Підібрано оптимальне розведення (1:5) «полівалентного 

піобактеріофагу очищеного» для комплексного застосування з антибіотиками 

при гострому некротичному панкреатиті та визначені клінічні показники 

ефективності даної терапії.  

 

Практичне значення 

Робота має безсумнівний практичний вихід.  

  Удосконалено методику виділення облігатно-анаеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів  і отримано патент України на 

корисну модель № 128512 від 25.09.2018 р. та акт впровадження «Спосіб 

виділення анаеробних збудників з черевної порожнини у пацієнтів з гострим 

некротичним панкреатитом». 

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 ГНП. Запропоновано використання полівалентного 

піобактеріофагу у п’ятикратному розведенні in situ. 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».  

 

 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

За темою дисертації опубліковано 17 наукових робіт, 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. 

У наукових працях повною мірою відображено всі розділи 

рецензованої дисертації.  

Автореферат дисертації повністю відповідає основним положенням 

дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Загалом позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Поточилової В.В. 

виникли певні зауваження та хотілося б отримати відповіді на деякі 

дискусійні питання: 

1. В огляді літератури зустрічаються повтори одного й того самого 

твердження різними словами.  



2. Незрозумілі вирази типу «некротичний панкреатит без ознак (або з 

ознаками) панкреонекрозу». Можливо малось на увазі 

«некротичний панкреатит з ознаками (без ознак) інфікування»?  

3. Не коректна назва розділу  3.1 «Загальна характеристика пацієнтів 

від яких виділяли мікроорганізми». Цей підрозділ містить лише 

інформацію про вікові групи та розподіл пацієнтів за причинами 

захворювання і мав би міститись у матеріалах та методах, а не 

результатах власних досліджень.  

4. В роботі є невдалі синтаксичні звороти.  

5. В роботі наявні окремі невідповідності між інформативним 

матеріалом та літературними посиланнями.  

6. В «науковій новизні одержаних результатів» зазначено, що 

«вперше в Україні досліджено динаміку мікробіому підшлункової 

залози в різні періоди запалення», - наскільки суттєво можуть 

відрізнятись дані показники в різних країнах, чому? 

7. Роботи яких авторів Вам відомі, в яких наведено результати 

сумісного використання антибіотиків з полівалентним 

піобактеріофагом за гострого некротичного панкреотиту? В чому 

полягає принципова унікальність Вашої роботи? 

8. В розділі присвяченому ідентифікації виділених культур у 

описовій частині Вами вказується кількість штамів, а в таблицях – 

кількість ізолятів. В чому різниця між поняттями штамами та 

ізолятами? В даному випадку це описка чи маються на увазі різні 

поняття?   
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панкреатикту» є завершеною науковою роботою, в якій отримані науково-

 


