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хірургія у спеціалізовану вчену раду К 20.601.04 при ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет».

1. Актуальність обраної теми дисертації.

Гострий панкреатит за останні десятиріччя за частотою виникнення, тяжкістю 

перебігу і наслідків посідає одне з провідних місць серед гострих хірургічних захво

рювань органів черевної порожнини. Летальність за гострого панкреатиту становить 

9-69%. Найгірші результати відмічені серед хворих на тяжкий гострий панкреатит, 

зокрема у першій фазі захворювання -  асептичного запалення і ранніх ускладнень, 

які, власне, і спричиняють смерть пацієнтів. Серед таких ускладнень важливу роль 

відіграють гострий респіраторний дистрес-синдром і абдомінальний компартмент 

синдром, які, з одного боку, можуть слугувати причиною смерті, а з іншого -  погли

блюють тяжкість патологічних розладів і сприяють розвитку інших тяжких наслід

ків панкреатиту. Тому питанням діагностики, профілактики виникнення і лікувйння 

цих синдромів за гострого панкреатиту приділяється значна увага вчених. Воднрчас, 

невтішні результати лікування свідчать про необхідність подальших поглиблених 

досліджень. Саме тому робота, присвячена вивченню механізмів розвитку ранніх 

ускладнень гострого панкреатиту, прогнозуванню їх виникнення, ранній діагностиці, 

профілактиці і лікуванню є актуальною і своєчасною.

2. Зв’язок теми дисертації з державними та галузевими програмами. .

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи ка

федри хірургії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та кафедри 

хірургії № 2 ДВНЗ “Івано-Ф ранківський національний медичний університет” МОЗ 

України на тему: “Корекція ендогенної інтоксикації та дисметаболічних розладів 

при гострих хірургічних захворюваннях черевної порожнини та позаочеревинцого 

простору” (№ 0109U 003184), а дисертантка є співвиконавцем цієї роботи. Тема ди-



сертації затверджена Проблемною комісією «Хірургія» НАМ И України (протокол 

№ 10 від 22 грудня 2011 p.). V;

"і ’
3. Наукова новизна досліджень та одержаних результатів. у

Дисертаційне дослідження містить низку положень, які становлять безсумнів- 

ну новизну. Зокрема, вперше проведена комплексна оцінка механізмів розвитку ен

догенної інтоксикації за умов гострого експериментального панкреатиту, дослідже

ний їхній взаємозв’язок з морфологічними змінами легень. Доведений зв ’язок між 

рівнем середньомолекулярних пептидів з мембранодеструктивними процесами у 

тканині легень.

В експерименті доведено, що застосування комбінованого метаболічного пре

парату (інозит, бурштинова кислота, рибофлавін, нікотинамід, ]М-метилглюка.мін) 

зменшує прояви ендогенної інтоксикації та сприяє відновленню рівноваги у редокс- 

системі і цитокіновій мережі.

Ретроспективний аналіз медичних карт померлих хворих дозволило встанови

ти домінуючу роль гострого респіраторного дистрес-синдрому і значення збільш ен

ня внутрішньочеревного тиску у розвитку поліорганної недостатності.

Зіставлення даних, отриманих в експерименті, з ретроспективним аналізом 

даних медичних карт померлих хворих виявило значимі предиктори розвитку гост

рого респіраторного дистрес-синдрому, а саме, підвищення інтраабдомінального ти

ску, ендогенну інтоксикацію і наявність гострих рідинних парапанкреатичних скуп

чень, що дозволило визначили групу пацієнтів підвищеного ризику.

Показана можливість раннього прогнозування розвитку стійкої легеневої не

достатності у хворих на гострий панкреатит ще на час госпіталізації за допомогою 

визначення вмісту IJI-8, IJI-10 і ФНП-а.

Встановлено, що мініінвазивна санація та ліквідація гострих рідинних парапа

нкреатичних скупчень у поєднанні з використанням в багатокомпонентній інфузій- 

ній терапії антигіпоксантів та антиоксидантів призводить до зниження інтраабдомі

нального тиску та зменшення кількості легеневих ускладнень у хворих на тяжжий 

гострий панкреатит.

Отримані дані стали основою для напрацювання нового діагностично- 

лікувального алгоритму за тяжкого гострого панкреатиту.



4. Теоретичне значення результатів дослідження.

Отримані дані стосовно ролі змін співвідношень рівня секреції цитокінів різ

них класів, активності окисно-відновних реакцій, газообміну, кислотно-лужного 

стану крові, морфологічної структури легеневої тканини у розвитку ранніх усклад- 

нень гострого панкреатиту мають вагоме теоретичне значення, оскільки розкрива

ють нові закономірності розвитку патологічного процесу.

Проведені дослідження відкривають нові можливості вивчення причинно- 

наслідкових зв ’язків за гострого панкреатиту і можуть слугувати орієнтирами при 

проведенні подібних досліджень.

Вагоме теоретичне значення мають виявлені дисертанткою взаємозв’язки :між 

різними компенсаційно-пристосувальними ланками, які розкривають нові механізми 

патогенезу гострого панкреатиту.

5. Практичне значення результатів дослідження.

Розроблено ранні інформативні критерії прогнозування розвитку стійкої ор

ганної (легеневої) недостатності у хворих на гострий панкреатит вже на час госпіта

лізації

Обґрунтована доцільність ранньої мініінвазивної санації та ліквідації гострих 

рідинних парапанкреатичних скупчень у хворих на тяжкий гострий панкреатит. По- 

казано, що це дозволяє знизити летальність майже на 6 % порівняно із застосуван-
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ням лапароскопічного дренування.

Розроблений алгоритм лікування хворих на гострий панкреатит, у яких наявні 

діагностично значущі гострих рідинних парапанкреатичних скупчень та збільшений 

інтраабдомінальний тиск у перші 48 годин розвитку захворювання.

Запроваджений комплекс заходів дозволив досягти зниження летальності від у 

фазі асептичного запалення з 12,9 % до 6,1 %. і

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і реко

мендацій, сформульованих у дисертації.

Наукові положення, які сформульовані у дисертації, достовірні, обґрунтовані 

результатами досліджень достатнього за обсягом експериментального і клінічного



матеріалу, використанням комплексу інформативних методів, які доповнюють один 

одного, різнобічним аналізом отриманих даних, застосуванням адекватних методів 

статистичної обробки, що дає підстави стверджувати про вірогідність отриманих 

результатів та обґрунтованість наукових положень, висновків та практичних реко

мендацій дисертації.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і авто

рефераті.

За темою дисертаційного дослідження надруковано 13 наукових праць. З них 7 

статей, 6 з яких -  у наукових фахових виданнях України (із них 2 статті в журналі, 

який входить до міжнародних номенклатурних баз Scopus, 4 статті одноосібні) та 1 -  

в іноземному виданні (Білорусь). 5 робіт оприлюднені у матеріалах науково- 

практичних конференцій. Виданий 1 інформаційний лист.

В означених публікаціях повністю відтворені наукові положення та результати 

дисертаційного дослідження, а також висновки, практичні рекомендації, що з' них 

випливають.

8. Оцінка структури та змісту роботи, її  заверш еність та реком ендації.,

Робота побудована за загальновизнаною структурою, складається із вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів, трьох розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій та 

списку посилань.

У вступі підкреслена актуальність теми, чітко сформульовані мета та завдання 

дослідження, наведені наукова новизна та практичне значення отриманих результа

тів.

Розділ 1 «Сучасний стан проблеми діагностики та лікування гострого панкреа- 

тит-асоційованого легеневого пошкодження» містить аналіз літературних даних за 

проблемою, що досліджувалась. Розділ складається з чотирьох підрозділів «Гостре 

панкреатит-асоційоване легеневе пошкодження», «Патогенетичні аспекти розвитку 

експериментального панкреатит-асоційованого пошкодження легенів», «Прогресу

вання вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації в умовах системного



гіпоксичного синдрому» і «Нові підходи у лікуванні хворих на гострий панкреатит 

тяжкого ступеня з легеневими ускладненнями».

У розділі послідовно наведені сучасні дані щодо стану проблеми ранніх леге

невих ускладнень гострого панкреатиту, значення окремих механізмів їхнього роз

витку, діагностичних і лікувальних підходів. Підкреслено, що далеко не всі патоге-
• , .
нетичні аспекти даного питання вивчені достатньо, що утруднює можливості про

гнозування виникнення ускладнень гострого панкреатиту, знижує ефективність 

профілактичних і лікувальних заходів.

Авторкою проведений детальний аналіз невирішених проблем. Окреслені 

шляхи їх вирішення. В кінці підрозділів виділені питання, що підлягають поглибле

ному вивченню. Загалом, розділ викладений у аналітичному стилі, водночас, окремі 

частини викладені дещо академічно, що, втім, не зменшує загальної цінності.

Розділ 2 містить матеріал і методи дослідження. О б’єктом дослідження були 

98 хворих на тяжкий гострий панкреатит. До ретроспективного етапу залучено 34 

пацієнти, до проспективного -  64. Наведений і обґрунтований розподіл хворих на 

дослідні групи. Експериментальні дослідження проведені на 85 білих щ урах 'л ін ії 

Вістар.

Детально охарактеризований розподіл хворих за різноманітними клінічними 

характеристиками. Описані використані методи дослідження.

Структура розділу відрізняється від класичної, зокрема, виділені підрозділи 

«Клінічна характеристика хворих», «Експериментальний етап дослідження», «М е

тоди визначення біохімічних показників крові», «Гістоморфологічні методи дослі

дження», «Інструментальні методи дослідження», «М етоди оперативного та консер

вативного лікування», «М етоди статистичної обробки отриманих результатів». Роз

діл переобтяжений детальними описами методик, наведені фотографії сонографіч- 

ного, томографічного і ендоскопічного досліджень, які містять загальновідому ін

формацію. Отож вказані компоненти можна було би вилучити з роботи без шкоди 

для змісту роботи, що, втім, принципового значення не має.

Розділ 3 «Особливості перебігу та прогнозування тяжкого гострого панкреати

ту з легеневими ускладненнями», складається з чотирьох частин: «Ретроспективний 

аналіз смертності при гострому респіраторному дистрес-синдромі у хворих на тяж 

кий гострий панкреатит», «Прояви ендогенної інтоксикації у хворих на гострий пан



креатит протягом перших 48 год з моменту захворювання», «Вплив абдомінального 

компартмент-синдрому на газообмін у хворих на тяжкий гострий панкреатит»,
А

«Прогнозування перебігу та розвитку тяжкого гострого панкреатиту». Послідовно 

проаналізовані морфологічні зміни органів і тканин у хворих, що загинули у першу 

фазу гострого панкреатиту і комплекс лабораторних і клінічних показників у паціє

нтів, залучених до проспективного дослідження, серед яких вміст продуктів перок- 

сидації, цитокінів, молекул середньої маси, критерії функції зовнішнього дихання, 

газообміну, кислотно-лужного стану, величина внутрішньочеревного тиску. Ф акти

чний матеріал наочно представлений мікрофотографіями, таблицями і графіками.

Проведений аналіз дозволив розкрити нові, важливі закономірності форму

вання синдрому поліорганної недостатності у хворих на гострий панкреатит,. іцо 

стало підставою для напрацювання нових методів, які дозволяють з високим ступе

нем вірогідності прогнозувати розвиток гострого респіраторного дистрес-синдрому, 

який, за даними авторки, є основою синдрому поліорганної недостатності.

З недоліків даного розділу слід відмітити не надто вдалі назви підрозділів: 

«Ретроспективний аналіз смертності при гострому респіраторному дистрес- 

синдромі у хворих на тяжкий гострий панкреатит», «Прояви ендогенної інтоксикації 

у хворих на гострий панкреатит протягом перших 48 год з моменту захворювання».

Зокрема, у першому з них проведений детальний глибокий аналіз саме морфологіч-
■(

них змін, а не просто смертності, точніше, летальності. А дані, наведені у другому з 

них, значно виходять за межі механізмів інтоксикації. Втім, якості даної частини ро

боти це ніяк не погіршує.

Розділ 4 «Перебіг експериментального гострого панкреатиту та викликані ним 

морфологічні зміни в легеневій тканині» складається з трьох частин: «Розвиток ен

догенної інтоксикації при гострому панкреатиті в умовах експерименту», «М орфо

логічні зміни в респіраторному відділі легень при гострому експериментальному 

панкреатиті», «Порівняльний аналіз показників при експериментальному гострому 

панкреатиті та його медикаментозній корекції». В розділі викладені дані щодо меха

нізмів ураження легень за гострого панкреатиту, наголошено на провідних ланках, 

які підлягають медикаментозній корекції, що й стало підставою для експеримента

льної апробації запропонованого методу. Застосований комплекс методів, серед 

яких електронна мікроскопія, імунологічні, біохімічні, дозволив різнобічно досліди



ти патогенетичні аспекти і зробити обґрунтовані узагальнення. Отримані дані пред

ставлені у вигляді таблиць, мікрофотографій і графіків. Втім, слід відмітити, щоща- 

зва розділу не зовсім відповідає змісту, який значно ширший за зміни в легеневій 

тканині, і містить нові істотні дані щодо патогенезу гострого панкреатиту. Для поле

гшення сприйняття, матеріал таблиць у першій частині краще було подати у вигляді 

графіків.

Розділ 5 «Розвиток та перебіг легеневих ускладнень при тяжкому гострому 

панкреатиті залежно від характеру оперативного лікування» складається з трьох ча

стин: «Особливості перебігу ендогенної інтоксикації у хворих на тяжкий гострий 

панкреатит з легеневими ускладненнями при їх корекції», «Особливості перебігу 

раннього післяопераційного періоду у хворих на тяжкий гострий панкреатит І групи 

залежно від характеру оперативного втручання», «Особливості перебігу раннього 

післяопераційного періоду у хворих на тяжкий гострий панкреатит II групи залежно 

від характеру оперативного втручання». Даний розділ є логічним продовженням по

передніх, оскільки містить дані про клінічну апробацію напрацьованих підходів до 

лікування, які засновані на результатах проведених авторкою досліджень з ураху

ванням виявлених провідних патогенетичних ланок гострого панкреатиту. Ф актич

ний матеріал представлений інформативними таблицями і графіками. Показані1 пе

реваги запропонованого вдосконаленого медикаментозного комплексу і застосуван

ня мініінвазивних хірургічних втручань, спрямованих на ранню евакуацію гострих 

парапанкреатичних рідинних скупчень, що дозволяє запобігати розвитку респірато

рного дистрес-синдрому і проводити ефективну корекцію патологічних розладів. 

Зроблені висновки обґрунтовані комплексом клінічних і біохімічних методів.

Кожен розділ власних досліджень закінчується коротким змістовним узагаль

ненням.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» коротко викладені 

результати проведеного дослідження, наголошено на найбільш значущих. Представ

лені також напрацьовані алгоритми прогнозування розвитку гострого респіраторно-
%

го дистрес-синдрому і лікування хворих на гострий панкреатит у перші 48 годин пе- 

ребігу захворювання, засновані на отриманих даних.

Дисертація ілюстрована 24 таблицями та 50 рисунками. '•



Висновки відповідають завданням, логічно випливають з результатів дослі

джень, містять наукову новизну, мають практичне значення. /

Практичні рекомендації змістовні, однак доцільно було би доповнити їх відо

мостями щодо застосування мініінвазивних втручань.

Список використаних джерел оформлений, загалом, правильно, м істить/227 

посилань, з яких 99 кирилицею, 128 -  латиницею.

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

В процесі рецензування виявлені певні недоліки дисертації, які, однак, не є 

принциповими та не знижують загальну високу позитивну оцінку виконаного нау

кового дослідження значимість і його науково-практичне значення.

До основних з них відносяться наступні.

1. У тексті зустрічаються окремі невдалі вислови і словосполучення на кіщ алт 

«таким чином», «оперативне втручання», «аналіз смертності показав, що леталь

н ість...»  тощо. ;

2. Власні дослідження логічніше було би викласти насамперед з експеримен

тальних.

3. У назвах і підписах окремих таблиць і рисунків зустрічаються абревіатури і 

скорочення.

4. Текст переобтяжений абревіатурами, що утруднює сприйняття.

5. У списку використаних джерел наявні окремі застарілі посилання.

Загальне враження від дисертації та автореферату позитивне, а вказані заува

ження не мають принципового характеру.

10. Рекомендації щодо використання результатів дисертації у практиці

Нові дані стосовно механізмів розвитку ранніх ускладнень гострого панкреа

титу можуть бути використані в навчальному процесі на теоретичних та клінічних 

кафедрах медичних вузів.

Результати досліджень стосовно використання запропонованого авторкою ме

тоду медикаментозної корекції за гострого панкреатиту свідчать, що його можна ре

комендувати до широкого клінічного впровадження, зокрема, в установах практич

ної охорони здоров’я.



Доцільним є впровадження в практику запропонованих алгоритмів прогнозу

вання і лікування, які дають змогу диференційовано обирати лікувальну тактику у 

хворих на гострий панкреатит.

11. Відповідність дисертації встановленим вимогам.
* •'

Дисертаційна робота Федорків М ар’яни Богданівни тему «Легеневі усклад

нення та їх корекція в комплексному хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гост

рий панкреатит», виконана під науковим керівництвом доктора медичних наук, 

професора Гудза Івана М ихайловича, є завершеною науково-дослідною роботою, 

яка містить нове вирішення важливої наукової задачі щодо покращання результатів 

лікування хворих на тяжкі форми гострого панкреатиту з його легеневими усклад

неннями.

Дисертаційна робота Федорків М ар’яни Богданівни за актуальністю, новиз

ною отриманих результатів дослідження та їх практичним значення, рівнем методи

чного вирішення поставлених завдань, повністю відповідає вимогам до дисертацій, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, згідно вимог п .11 

«Про порядок присудження наукових ступенів» затвердженого постановою Кабіне

ту М іністрів України від 24.07.2013 № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, винесеними 

згідно з Постановами Кабінету М іністрів №  656 від 19.08.2015 р. та № 1159' від 

30.12.2015 p.), щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія.
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