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офшшного опонента, доктора медичних наук. Заслуженого лiкаря УкраУн и, 

професора БитсвоУ Ольги Олександр1вни на днсертацпо 

Свтушенка Дениса Олександровича «Юишко - морфолопчне обфунтування 

профишктики та xipypriHHoro лжування хворих спайковою хворобою 

очереннни та и ускладнень» на здобуття паукового ступеня доктора 
медичних наук за cneuianbHicno 14.01.03 - xipypm

AKiva ii.Hicii. обраниУ ic m h .

Спайкова хвороба очеревини (СХО ) с одшсю з найбьтьш складних та 

iienoBnicTio виршеннх проблем абдомшальноУ xipyprii. Збиьшення ктлькост1 

та складносп xipypmnnix втручаш, на органах черевноУ порожншш веде до 

поспйного зростання на спайкову хворобу очеревини. Не дивлячаеь на 

масштабний розвиток фундаментально'!' сучасноУ медицнни, впровадження 

нових метод1в ;иагностики, чималнй об'гм можлнвостей xipypri4Horo 

л1кування та медикаментозноТ терапи, проблема гостроУ кишковоУ 

непрохЬносп залишасться не виршеною в абдомшальшй xipyprii'.

За даними л1тератури* гнсля абдо.мшального xipypri4Horo втручання 

розвиваетьея спайковий пронес в черевнш порожниш у 55 - 70% паш атв, 

який здатний привести до такого грпного ускладнення, як гостра спайкова 

кишкова непрохшшсть. ГПсляоперацшна летапыйсть при несприятливому 

персбп-у гостроУ спайковоУ кишковоУ непрохшност! досягаг 16 - 25%.

Найбгльш ефективними методами профьзактики спайковоУ хвороби 

очеревини вважасться використання малотравматичних xipypri4Hnx 
технолопй П1Л час операцш, а також лжарських 3aco6ie. що дозволяють 

попереджати розвиток очеревинних спайок в тсляоперашйному перюдь

1снус необхщшсть визначення в передоперашйному перюд1 

специф1чних маркер1в для виявлепня групи паш атв, схильних до розвитку 

СХО й проведения пpoфiлaктнчннx iHTpaonepaiiirnnix заход1в.

Дослиженню спайкового процесу очеревини на сьогодш присвячено



багато pooiT, але, нсзважаючи на накопичений експеримснтальний i 

клпнчний Maiepiai. знания в иш галуз1 залншаються неповними. Нслостатньо 

внвчено патогенез спайкоутворення, не кнуе едино? класиф1кацн СХО , не 

icH ye  ефективного методу профшактики спайкоутворення.

I Ьиання профшактики та вибору xipypriMHoV тактики й мегод1в 

л1кування, ускладнення раннього i вщдаленого гпеляоперапшного перюд!В у 

хворих С ХО  \нстять низку невир1шених питань. ям визначають перспективу 

подал ьшого доел i джемм я.

Зв'иш к теми n icen iaiiii t лержавннми чн галулевнми нажовими 

нр<и рамами.

Дисертацшне дослщження Свтушенка Дениса Олександровича 

проведено в зв'язку з науково-досшдною роботою Харклвеького 

нашонального медичного ушверситету: «Розробка сучасних метод1в 

xipypm noro лжування й профшактики ускладнень захворювань i травм 

очеревини та и ускладнень. грудноТ клггки й черевноУ порожни ни у хворих з 

високим операшйиим ризиком» (номер державноУ ресстраци 0113U002537).

Наукова п о ви та  лос.нлженнн га одержан их р сп л м а м в

В днеерташйтй poooTi вперше розроблеш науково-теоретичш 

положения. як1 в евоУй сукупносп визначають формування нового 

напряму в pimenni проблеми прогнозуваиия, профшактики та л1кування 

С ХО  з в и корнета нн ям як вдосконалених, так i вперше розроблених 

автором технологж.

Вперше виявлено взаемозв'язок мгж наявшетю диплоУдних i 

гаплоУдних точкових муташй гена ггегрша ITG A  2, полгморфпму 

лейкоцитарних антигешв ricTo cyM icn o cri 1 класу - H LA  А9, АЗЗ, В56, В 13 у 

хворих спайковою хворобою очеревини, як-i с геномними факторами ризику 

розвитку спайково'У хвороби очеревини.

Доведено дошлыпеть контролю р1вня хондротшеульфалв, 

гл!Козамшогл1кашв (Г А Г ) 2 i 3 фракш?, окенпролша. з метою прогнозування 

утворення спайок шеля onepauifi на органах черевноУ порожннни.



Визначеш  eni геном Hi фактори, acouirioBUHi з ризиком розвитку 

спайковоУ хвороби очеревини, збшьшення концентрацп гострофазових б т м в  

- церулоплазмшу, гаптоглобшу, С-реактивного бшка, СЗ-фрагмента бмш в 

системи комплементу, змши експресп гешв молекул адгезп, наявшсть 

аутоант>тл до колагену, еластину, тонкоТ i товстоУ кишки.

Вдосконапеш методики мшшваз1вшх втручань в поеднанш з 

прот1воспайковими засобами.

Обгрунтовано використання розроблених методик прогнозування, 

профшактики, л1кування шляхом дослшження морфолопчних змш 

очеревини в динамнн.

П пакгичне ш ачеини netv л ы а п к  ю с  ii гження.

Впровадження в практичну д1яльшсть результат!в дисертапшноУ 

роботи дозволило розробити Hoei та удосконалити icHyio4i методи й способи 

д1агностики, л1кування паш енпв С ХО . В  результат! доемдження розроблено 

нау ково-теорети ч н i положения розвитку спайкового процесу, його 

ускладнень з урахуванням чинник'т ризику та причин.

Вивчення пстоморфолопчних, 1мунопстох1м1чних i 

електронномшроскошчних особливостей очеревини хворих на С ХО  

об Грунтову с B iio ip  методу лжування.

Розроблено новий cnocio прогнозування розвитку спайок у черемши 

порожниш 1ИСЛЯ виконання операшй на органах черевноУ порожнини, 

впровалжено H o »i методи попередження й лЫування спайковоУ хвороби 

очеревини. Розроблено та впровалжено в клш пичну практику способи 

формування мгжкишкових анастомоз1в, спрямованпх на профмактику 

адгезюгенезу в тсляопераш йному перюдь Важливим в практичному 

значенш с розроблений автором cnocio лжування спайкових конгломерат!в. 

Удосконалено cnocio антеградноУ штубаци тонкоУ кишки.

Обгрунтовано необхш тсть внзначення генетичних, 1мунолопчних 

показниктв. як-i е достов1рними ознаками незадов1льних результат! в 

мшпнвазивних та вьткритнх xipypm nux втручань у хворих С Х О  3 метою
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тдвищ сння ефектавност! лжування розроблено способи л iky ванн я хворих на 

спайкову хворобу очеревини, шо позитивно впливас на результата л1кування.

Розроблсний та впроваджений в юншшчну практику алгоритм 

л1кувания хворих С Х О  в ранньому шсляоперацшному перюдй оперованнх у 

зв'язку з построю спайковою кишковою непрохшпстю (Г С К Н ) дозволив: 

знизитн ризик розвитку ранньоУ гостроТ КИ Ш К0В01  H en p O X ’U H O C T i, 

неспроможшсть анастомозу, зменшити перфорацп гострих виразок тонко!' 

кишки знизити шсляоперашйну летальшсть - з 3.8% до 1,5%. У  в1ддаленому 

шсляоперашйному перюд1 частота юишчних прояв1в С Х О  у вигляд1 

больового синдрому знижена з 12,4% до 8,6%, порушення пасажу по Ш К Т  з 

5,2% до 2,9%.

Застосування розроблених шдход1в профьпактики спайковою пронесу у 

хворих з абдом шальною патолопею на тгн С Х О  в ранньому 

шсляоперашйному перюд1 дозволив: зменшити ризик розвитку ранньо'Г Г К Н  

до 0,8%, неспроможшсть анастомозу - до 1,7%, знизити шсляоперашйну 

летальшсть до 0,8%. У  вьадаленому шсляоперашйному nepkui частота 

больового синдрому знижена з 5,9% до 3,2%, порушення пасажу по Ш К Т  з 

3 ,5%  до 2 .2% .

(  i v iiii ii,  оГ)1 рун loitaiioc i i га лосговтносм  i id . iq a c i i i ,. в и с ш ж к з в  i 

рекомен la iiiii, сформу.п.онаинх \ дисещаци

Дисерташйна робота Свтушенка Д.О. викладсна на 315 сторшках 

друкованого тексту та побудована за традишйною схемою: вступ, огляд 

л Герату ри, 10 роздшв власних дос.йджень, анал'пу й узагальнення 

результате доаидження, висновкчв. практичних рекомендацш та списку 

використаних джерел лкератури. Робота 1люстрована 51 таблицею та 110 

рисунками. Список лператури метить 411 сучасних наукових джерел.

О йд  вциптити що великий за обсягом матер1ал сприймасться легко 

завдякн яктсним ьзюстрашям та адекватно воображений у таблииях.

Вступ м1стить обфунтування актуальносп теми достижения, 

визначення кола найбпьш важливих та недостатньо вивчених питань,
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представлен! мета та задачi доел Жжения, наукова новизна, георетичне та 

практнчне значения дисертацШноТ роботи. В  казан i матер1али в достатки! Mipi 

вщображають обгрунтовашсть теми, ii актуальшсть i як самостшне 

дос.ндження

Огляд лггератури написаний квшйфшовано i мстить досить об’емну 

наукову шформащю, що свщчить про об13нашсть автора 3i станом вибраноТ 

для доелiдження проблеми. В  ньому викладет 1стор1я внвчення стану 

проблеми СХО , сучасш методи д1агностики та лкування, причини 

незадовшьних результат!в лкування i профилактики СХО . Особлива увага 

придшена ирогнозуванню розвитку СХО . Проанал1зоваш сучасш методики 

xipypriHHoro л!кування та профилактики спаЙковоУ хвороби очеревини. 

Визначена необх1днсть проведения генетичних та розширених 

1мунолопчннх дослщжень, динам1чного контролю сполучиотканинних 

метаболтв, переважне внкористання мшпнвазивних методик xipypmnoro 

люування в комбшацп з протиспайковими засовами.

У р о зд т матер1али i методи дослщження проводиться анал1з 

ефективносн прогнозування, д1ашостики i xipypriMHoro лкування хворих 

спайковою хоробою очеревини, пхо знаходились на л1куванж в Д У  «13НХ iM. 

В.Т . Зайцева Н АМ И  УкраУни» з 2001 р. по 2015 р. В  р о зд т дасться загальна 

характеристика 598 хворими спайковою хворобою очеревини, 3i складу яких 

видшено 2 групп: група пор1вняння, якш проводилися загальноирийняп 

методи x ip yp ri4 H o ro  лкування i основна група, в якш застосовано 

шдив1дуальний тдхш  до профйтктики та лкування СХО . За основним и 

критер1ями xeopi ochobhoi i групп пор1вняния статистично не вйцизнялися, 

що дало право автору проводити анашз i статистичне пор1вняння. В  програму 

обстеження хворих С ХО  входило: загальноюпшчш, лабораторш, генетичш, 

5мунолопчн|, пстолопчш, iM >HOiicTOxiM i4Hi, електрон ном i крое коп i4ni, 

рентгенолопчш, ультразвуков!, ендоскошчш дослшження, сшральна 

комп'ютерна томограф1я i статистичш методи обробки результат! в 

дослшження.

5



У третьему роздш автор обгрунтував ефектившсть використання У'ЗД 

та КТ  у хворих СХО . як\ дозволяють виявитн ознаки. що характеризують 

наявшсть та ступшь поширеност1 спайкового проиесу в черевшй порожнит, 

дозволяе визначити тактику xipypmHoro л1кування.

Автор показав цшшсть комп'ютерноУ томографп i3 застосуванням 

зазначених методолопчних тдход1в, його високу жформативжсть i можс з 

ycnixOM використовуватися для ;нагностики СХО  i и ускладнснь. с 

додатковим критеркм визмачення тактики xipyprОчного лшування uiei фупи 

пащешчв. Спецш|ичшсть цих д1агностичних метод1в сягас 94,1% - 96,0%.

У четвертому роздш автором вивчеш морфолопчш особлнвост1 

очеревини у хворих СХО. У  хворих СХО , ускладиеноУ ГС КН  виявлено 

наявшсть запальних гранульом на Tni наявних склеротичних процеав в 

очеревиш. Автор ч1тко дов1в, що в спайках вщбуваеться хрошчний процес з 

гострим та шдгострим запалеиням, яке й сприяс утворенню спайок, наявшсть 

вогнищ пййного запалення, асошйованих i3 склерозом i ф1брозом, що 

шдтримус персистуючий запапьний процес, який проявляется збыыленням 

д1аметра отвору судин мжроциркуляторного русла (М Ц Р) до 32,09±0,32х10 

м , плоиц судин М ЦР 527,51 ±34,92x10‘6м2.

Морфолопчш ЗМ1НИ очеревини в динамщ1 на тш проведения 

протпспайковпх заходiв в основнпй rpyni хворих СХО , ускладнену ГСКН , 

при проведешп повторних лапороскошй (JIC ), характеризуються зииженням 

штенсивносп склеротичних процеав за рахунок менш вираженоУ 

компенсаторно! рсакцп МЦР. в1дсутшстю виражених 1шем1чних ушкоджень 

очеревини за рахунок зменшення плоиц судин на 90,13 х Ю'г’ м2, Ух Д1аметра 

на 8,0 х 1 О*6 м.

У п’ятому роздш визначеш д1агностичш iMyHoricToxi.Minni критерн. 

Вивчено 1мунопстохЬпчш оеобливост1 очеревини у хворих С ХО  ускладиеноУ 

гострою кишковою непрохщшстю, !муногктох1м1чну характеристику 

очеревини хворих, оперованих на органах черевноУ порожнини на т г п  С ХО  та 

i.MVHoricToxiMiHHi змши очеревини у хворих СХО , ускладиеноУ гострою



кишковою непрохщжстю, на тл1 проведеного лжування. Автор дов1в, то  

колаген III типу змпиоеться в M ipy дозр1вання на колаген I типу. Наявшсть 

колагену III типу свшчить про початков1 стади склеротичних npouecie. 

Переважання серед штерстишальних колагенiH 6in ьш зршого колагену I типу 

свшчить про наявшсть склеротичних npouecie. ГПдвшцений вм кт клггин- 

продуценлв прозапальних цнтокпив (IJl- lp  i IJ1-6), здатних стимулювати 

колагеноутворення ф1бробластами. Нестабшьшсть базальних мембран судин 

очеревини, що виявлясться нер1вно\прним, слабкнм накопиченням колагену 

IV  типу, внаслщок чого вщбувасться зниження адгезивних властивостей 

ендотел1я судин, що призводить до пщвищення судинноУ проникливосп з 

подальшою плазморапею i випотом ф1брину. Останне виступае одним з 

ланок формування спайки.

Шостий роздп присвячений улыраструктурним змшам органел 

мезотел1альних ктптин хворих СХО. Автором виявлено порушення 

внутршшьоктптинноУ бюенергетикн, шо призводить до зниження 

бюенергетнчного забезпечення р1вня активное™ репаративних i синтетичних 

npouecie. що структурно шдтверджуеться розширенням цистерн шорсткого 

ендоплазматичного ретикулома (1£ПР) i вогнищевнм л1зисом ного мембран, 

ф1бробласти схилын до катабол1чних npouecie.

В  ультраструктур! мезотел1альних клпин очеревини хворих СХО , 

ускладненою ГСКН , на T.ii проведеного л1кування, виявлено активаппо 

компенсаторно-адапташйних мехашзм1в. що сприяють вцшовленню типовоУ 

ультраструктурноУ арх1тектошки очеревини за рахунок ппертрофп 

пластинчастого цнтоплазматичного комплексу Гольджт, пперплазп мембран 

шорсткого ЕП Р, розщирення цистерн 3i збпьшенням млькосп рибосом на 

його мембранах.

У  сьомому роздш представлено генетичш та 1мунолопчш маркери 

СХО , встановлено зв'язок i3 ризиком розвитку СХО  i наявшстю мутантного 

диплотипу Г-T i гаплотипу C- Г гена ITG A  2. У  65,2% обстежених хворих з 

абдомшальною патолопсю виявлено наявшсть точкових мутащй гена ITGA
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2. Виявлено взасмозв'язок пол1морф1зму лейкоцитарних антигешв 

ricTOcvMicnocTi ( H LA  А9, АЗЗ, В56. В 13).

Автором визначеш ешгеномш чинники, як\ асошйоваш з ризиком 

розвитку С ХО  - збЬльшення концентрацп гострофазових бшмв 

(церулоплазмшу, гаптоглобшу, С-реактивного бинса, СЗ-фрагмента oLikib 

систем» комплементу), змши експресп renin молекул адгезп (CD31, CD54), 

наявшсть аутоаититш до колагену, еластину, тонкоУ й товстоУ кишки.

Визначеш ступеш ризику розвитку спайкового процесу у 

тсляоперацшному nepio,Ti на niflCTaei доел i дженн я концентрацп 

оксипролшу, хондро1ттшсульфат, уронових кислот у шеляоперашйному 

перюдь

Консервативна тсратя у хворих з ускладненою СХО  представлена у 

восьмому роздш. Визначеш групп ризику результативное^ консервативних 

заход1в у хворих СХО, ускладненоУ ГСКН , на тдстав1 розробленоУ автором 

бальноУ снстеми прогнозування, завдяки якш внзначили обгрунтовашеть та 

обсяг консервативних заход1в з внкористанням ендоскошчноУ 

назоштестинальноУ iH т>ба nil шлунково-кишкового тракту. Термши 

розршення ГС КН  на тл1 СХО  в rpyni малою ризику становили 9,8±3,4 год; у 

rpyni середнього ризику - 18,6±4,4 год; xeopi групп високого ризику повинш 

бути onepoBani в ургентному порядку теля короткочасноУ передоперашйноУ 

шд готовки. Проведений аналЬ клЫко-анамнестично-шструментальних 

даних з визначенням результативносп консервативних захо;йв дозволив 

тдвнщити ефектившеть консервативних заход1в з 37% до 56,6%.

В  результат! дос.йдження особлнвостей xipypriHHOi анатом if черевноУ 

порожни ни в залежносп в1д способу xipypmHoro лжування у девятому 

роздЫ виявлено залежшеть вираженостз спайкового процесу в черевшй 

порожниш вщ характеру panime виконаноУ операшУ й ступеня залучення 

очеревини. Вщомо, що Bicucpo-napicraibHi спайки переважно розвиваються в 

30Hi операци м'гж органами, як-i займають межове положения по вишошенню 

до тсляоперашйного рубця. За даними. автора найбшьш часто теля



порожнинних xipypriMHHX onepauifi зустр1чаються сальников! зрощення.

У нас л i док спайкових процеав в оперованш черевшй порожниш 

утворюються HOBi серозш порожнини i значно змшюеться топограф1я 

утворень очеревини верхнього й нижнього noeepxie. За наявност1 перехшних 

i келоТдних форм шсляоперацШних рубщв на передшй cTinui живота в 

черевшй порожниш в биы посп випадюв вщзначасться бшьш висока 

виразн1сть спайкового процесу.

У десятому роздЫ  представлен! удосконалеш та розроблеш автором 

методики xipypriMHoro лжуваиня хворих СХО, штубацп кишечника, 

накладення мгжкишкових анастомоз1в, використання противоспайкових 

засоб1в (ПСЗ), лапароскошчного адгезюл1зису i3 застосуванням розробленого 

шструментарго, впровадження лапароскошчного адгезюл1зису на зразок 

«second look», вшновлювальних еташв у хворих з кишковими стомамн на тл1 

спайковоТ хвороби очеревини.

В одинадцятому роздал i автор представив результати лжування та 

профилактику розвитку СХО з  використанням опрацьованоТ ;йагностично- 

лжувальноУ тактики, що дозволило в ранньому шсляоперацшному перюд1 

знизити ризик розвитку ранньоУ ГСКН з 5,4% до 2,2%, розвитку 

неспроможност1 анастомозу - з 3,8% до 1,5%, перфораци гострих виразок 

тонко! кишки д1агностовано - з 4,6% до 3,0%; знизити шсляоперацжну 

летальшсть - з 3,8% до 1,5%. V' в1ддапеному шсляоперацшному перюд1 

частота юпшчних прояв1в СХО у вигляд1 больового синдрому знижена з 

11,4% до 8,6%, порушення пасажу шлунково-кишкового тракту з 4,8% до 

2 ,8%.

Застосування розроблених тд хо д !в  профшактики спайкових процеав у 

хворих з абдомжальною патолопею на тл! СХО у ранньому 

шсляоперацшному перюд1 дозволило зменшити ризик розвитку ранньоУ 

ГСКН до 0,8%, неспроможносп анастомозу, ню розвинулася - до 1,7%, 

знизити шсляоперашйну летальшсть до 0,8%. У вщдаленому 

шсляоперацшному nepioai частота больового синдрому знижена з 5.9% до
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3,2%, порушен11я насажу LLIKT з 3,5 %  до 2,4 % .

Роздш, який присвячений анашзу та узагальненню результат!в, 

написаний лопчно, ною 3m ict  повшстю вщображас суть попередшх частик 

роботи. Bci дискусшш положения достатньо i вагомо аргументоваш.

Висновки сформульоваш ч1тко. вшповшають меп та заеданиям 

досл1Дження. Список лЬератури складений достатньо повно i складаетьея з 

411 джсрел, з яких 207 кирилицею та 204 латиницею.

Таким чином, основш роздши, анагпз отриманих результат!в ви кладет 

зрозумшо й лопчно та випливають i3 представлсного матер1алу. 

Репрезентативтсть первииного матер1алу. використання сучасних метошв 

досшдження та Ух статистичиа обробка дозволили отримати науково 

об ф у нто ва Hi результат. як1 характеризуються достов1ршстю, новизною та 

практичною цшшстю.

И о в н о г а  в и к л а л с н н я  Maiepia.iiB ш с е р т а н и  к о п уГ кп ко н ан и х  и р ан и х  

i а в т о р е ф е р а т ^

За темою дисертацн опубл1ковано 49 наукових pooiT, у тому чиап - 24 

статп у журналах, рекомендован их МОН Укра'шн, 6 - у мгжнародних 

виданнях, 13 тез у матер1апах в1тчизняних та м1жнародних науково- 

практичних форум1в, отримано 1 патент УкраУни на винахш i 11 патент!в 

УкраТни на корисну модель. Виклад MaTepianie дисертацн в опублшованих 

наукових працях достатньо повннй, по кожному роз:нлу власних дос.нджень 

дисертацшноТ роботи здобувачем опублшоваш CTarri.

Marepiann дисертацн шдображеш в нредставленому автореферат! 

дисертацн, який за структурою i змгстом шлком вщповшае тексту дисертацн.

I k  io iiKii incep iai i iY  i a  а в ю р е ф е р а г х  т о л » У х  m i e n  i о ф о р м л е н и я .

- Огляд лператури написаний дуже шкаво з повношнним висв1тленням 

проблеми, однак автор забагато уваги пршнляв гсторичним фактам, 

почшаючи з X Y I стол in * .

- В роздш матер1али i метода дослшження бажано представити cynyriii 

захворювання i надто детально onncani деякз методи доондження.

ю



- Роздал 5. Таблищ 5.1 - 5.9 малошформативш, бажано було представити » 

текстовому Bapiaim.

- Дисерташя перенавантажена таблицями та рисунками.

- Роздал 8. Результат» балыюУ ошнки прогнозування результативное^ 

консервативних заход1в у хворих з ускладненою СХО  представлена в 

текстовому BapianTi i в таблиц!.

Вказаш недолги не принципов! та не впливають на цЫшсть виконаноУ 

дисерташйно'У роботи.

Рекомеилани т о ю  викорнстаиня п е п л ь т а п в  inccn i лn in ho i о 

loc.ii i/ксиня.

Наведет в дисертаци практичш рекомендацп мають конкретннй 

характер та максимально наближеш до практично*! медицини. Результат»! 

роботи можна впроваджуватн у клппчну практику xipypmHnx в1;ццлень. 

MaTepiann дисертаци можна викорнстовувати в учбовому nponeci 

xipypriHHux кафедр медичних вуз1в УкраУни.

B i iii<)Bi,inicn. m c e m a u ii внмогам, якм ппс.Уявляю чь до паукового 

стуиеию  локтора мслнчинх наук.

Диссртацшна робота Свтушеика Дениса Олексапдровича. «Клппко - 

морфолопчне обгрунтувания профшактики та xipypri4Horo л1кування хворих 

спайковою хворобою очеревини та ТУ ускладпень» виконаиа в Харк'тському 

нашональному медичному ушверситетц с самостшним завершеним наукови.м 

доапдженням, що забезпечуе ршення значиоУ проблеми абдомшальноУ 

xipyprii - спайково'У хвороби очеревини. д1агностики та лжування, шляхом 

розробки нов1тн1х Д 1а гн о сти ч н и х  метод1в. розробки шдивьчуа.’йзованоУ 

xipypri4HOi тактики, мгстить paniuie незахшнеш науков1 положения. 

BiporunicTi, головних результате та положень дисертаци забезпечена 

достаттм об'емом спостережень i3 застосуванням сучасних 

репрезентативних методик.

Вважаю, то  за актуальшстю теми дослщження, науковою новизною, 

сучасним методичним р1внсм виконання, науково-практнчним значениям, за



ЗМ1СТОМ, обсягом та оформлениям дисертацшна робота Свтушенка Дениса 

Олександровича щлком вщновщае внмогам, як1 пред'являються М О Н  

Укра'ши до дисерташй на здобуття паукового ступени доктора медичних 

наук, а и автор Свтушенко Д.О. заслуговус присудження паукового ступеня 

доктора медичних наук за спешальшстю 14.01.03 - "х'фурпя".
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ирофесор кафедрн загалыюУта  
11евiд кладiiо‘| х i руprii 
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шелядипломноУ о ст т н  foieiii 
П Л .  Ш уп и к а М О З У кр а’ш и, 
доктор медичних наук, ирофесор.
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