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Актуальш сгь темн лнеерташУ

В даний час лшування спайковоУ хвороби очеревини та и ускладнень 

залишаеться одшао з актуальних проблем у абдомжальнш x ip yp rii' у зв'язку з 

ростом числа i обсягу оперативних втручань на органах черевноУ порожнини. 

Розвиток спайкового процесу теля  абдомшальних операцш у 70% паш атв  

призводить до розвитку гостроТ кишковоТ непрохшносп з летальшетю у 16- 

25% випадюв. На сучасному еташ недостатньо вивчеш етюлопя i патогенез 

розвитку спайкового процесу, а запропоноваш противоспайков1 методи i 

засоби проф1лактики залишаються малоефективними в юпшчнШ практиш, 

тому пошук надйних профьлактичних метод1в розвитку ускладнень с 

актуальною проблемою в абдомжальнш x ip y p rii. Для визначення схильносп 

до розвитку спайковоУ хвороби та проведения профшактичних 

жтраоперацжних заход1в необхщно використовувати специф1чн1 методи у 

хворих даноУ фупи. Незважаючи на численж дослщження спайкового 

процесу, експериментальж i icniHiMHi досшдження, питания профилактики та 

вибору xipypriHHOi тактики мгстять ряд невиршених питань. а виршення цих 

задач е перспективним в подальших досшдженнях.

Поставлен! автором завдання були повжетю виршеж в результат! 

доел иже ння.

Дисертацшна робота Свтушенко Д.О. виконана вщпов1дно до плану 

науково-досльаноУ роботи кафедри xipyprii №1 Харювського нашонального 

медичного ужверситету: «Розробка сучасних метод! в xipypri4Horo л!кування



й проф1лактики ускладнень захворювань i травм очерсвини та и ускладнень. 

грудноТ кл1тки й черевноУ порожнини у хворих з високим операшйним 

ризиком» (номер державноУ реестрацп 0113U002537).

Наукова новизна отриманих результате i положен!, днссртаии

Дисертацжна робота е комплексним кл i н i ко-л абораторн и м 

дослщженням хворих спайковою хворобою очеревини i и ускладнень. 

Автором на шдстав! анал1зу отриманих результате розроблено науково- 

теоретичш положения, як1 визначають формування нового напряму в pimeHHi 

проблеми прогнозу, профшактики та лжування спайковоУ хвороби з 

використанням вдосконалених i вперше розроблених автором технологш. На 

пщстат проведеного дослщження диплоУдних точкових мутацш гена 

штегржа ITGA2, пол1морф1зму лейкоцнтарннх антигежв пстосум1сност1 I 

класу у хворих спайковою хворобою очеревини встановлено, що вони е 

геномними факторами даного захворювання. 3 метою прогнозування 

спайкового пропесу в жсляоперацшному перюд! автором доведена 

дощльшсть контролювати p ieen b  хондротнсульфат1в, оксипролжа. Автором 

доведено, що зниження р1вня сполучнотканинних метаболт в 

спостер1гасться при мжпнвазивних операжях в поеднанж i3 застосуванмям 

противоспайкових засоб1в.

Даш наукових досшджень сприяють обгрунтуванню нових наукових 

ждход1в до вибору метод! в i оптмнзаци x ip yp r i4 H oro  л1кування хворих 

спайковою хворобою та и ускладнень.

Ппактичне значення отриманих пезультат1в

Автором розроблеш нов! способи прогнозування розвитку спайкового 

процесу в черевжй порожниж теля  виконання операцж (Патент УкраУни 

№89853 та Патент на винахщ №110915), формування м1жкишкових 

анастомоз! в. спрямованих на профмактику адгезюгенеза в 

жсляоперацжному перюд! (Патенти УкраУни №59425, №59427, №64173,



> № 8 7 7 3 2 ) ,  розроблений cnoci6 лжування спайкових конгломералв 

Патент УкраТни .N«76767). Автором обгрунтовано необх1дшсть визначення 

генетичних, 1мунолопчних показниюв. яю е достов1рними ознаками 

незадовыьних результате мшпнвазивних та викритих xipypmnnx втручань 

при спайковШ хвороб1 очеревини. 3 метою тдвищення ефективносп 

л1кування даноТ групи хворих розроблено HOBi способи лжування. яю  

представлен! в патент! УкраТни №76580 та №76581. Розроблено тактико- 

лжувальш алгоритм и i3 застосуванням х1рурпчних операшй, як1 дозволили 

зменшити термши перебування в стацюнар1 i юльюсть шсляоперащйних 

ускладнень, полшшити безпосередш та вщдалеш результати л1кування 

хворих даноТ фупи.

Стуш нь обгрунтованост! i ;юстов1рност1 науковнх положен», 

дисертаци

Дисертащйна робота виконана на досить великому клнпчному 

MaTepiani, розподш хворих обгрунтований. теоретичш положения i практичш 

рекомендацн в повшй Mipi аргументоваш. Методики клнпко-лабораторних, 

морфолопчних та 1нструментальних дослшжень сучасш. Отримаш 

результати статистично оброблеш з використанням належних методик 

доказовоУ медицини. Достов1ртсть отриманих результат!в не викликае 

сумшв1в.

O i i i i i K a  змкту i оформления дисертацп

Структура дисертацп виконана за загальними правилами i на пшстав1 

вимог МОН УкраТни, встановлених для докторських дисертацш. Робота 

викладена на 315 сторшках машинописного тексту i складаеться 3i вступу, 

огляду лггератури, 10 роздшв власних доонджень, анализу та узагальнення 

результате дослшження, висновюв, списку використаних джерел л1тератури. 

Список лггератури мютить 411 джерел, з яких 207 - кирилицею i 204 - 

латиницею.



Введения диссртащйноТ роботи досить повно розкривае проблему 

профилактики i xipypriM H oro л1кування хворих спайковою хворобою 

очеревини i и ускладнемь на тдеташ використання кгншко-морфолопчних 

дослщжень. Розробка диференц1йованого шдходу до вибору корекцн даного 

захворювання повинна здшснюватися з урахуванням комплексно! оцшки 

причин виникнення спайковоУ хвороби i ТГ ускладнень. зокрема - гостроТ 

кишковоТ непрохщностг В даному роздш дисертаци ч1тко сформульоваш 

актуальшеть i мета роботи. визначеш завдання досл1дження i обгрунтовано 

необхщшеть проведения даного дослщження, показана наукова новизна i 

практична значу щють дисертащйноТ роботи.

Огляд л Герату ри з дослщжуваноТ теми досить широко представлений 

роботами як втжзняних, так i зарубгжних дослщниюв, в достатшй Mipi 

висв!тлюе актуальшеть i складшсть виршюиня питань д1агностики та 

л1кування хворих спайковою хворобою, що ускладнена гострою кишковою 

непрохщшетю. Особливу увагу придшено етюлогн i патогенезу даного 

захворювання, показан! як позитивш, так i негативш сторони д1агностики i 

корекцн гостроТ кишковоТ непрохщносп. В л1тератур1 не icHye едино? думки 

про етюлопю i патогенез спайковоУ хвороби очеревини. В огляд1 л!тератури 

автором проан&гнзоваш мехашзми розвитку спайкового процесу i його 

корекцн як х1рурпчним шляхом, так i медикаментозним з використанням 

препарате, що впливають на спайковий процес.

Автором критично оцшюються pi3HOMaHiTHi погляди дослщниюв на цю 

проблему. Дисертантом дана ч1тка ouiHKa р1зних точок зору. шо стосуються 

днагностичноУ та л1кувальноТ тактики, як при первинному, так i повторному 

оперативному втручанш у хворих спайковою хворобою i ускладнень. що i 

обгрунтовуе необхщшеть поглибленого пошуку вщповщей по дажй 

проблем!.

У  2 роздш «Матер1али i методи дослщження» викладено докладну 

характеристику юншчного матер1алу, вказаш методи дослщження,



використаш для проведения роботи. У  робот1 представлен! результати 

обстеження i лжування 598 хворих спайковою очеревини i и ускладнень. Bci 

xBopi були розподшеш на однорщш групи за статтю. b ik o m . характером 

x ip yp riH H oro  л1кування. Для обстеження хворих використат шструментальж 

дослщження: ультразвуков!. рентгенолопчш, комп'ютерна томограф1я; 

клЫко-лабораторш методи включали досл1дження як загалынжлЫчш та 

6 ioxiM i4H i, так i спешальш методи. Для iHCTpyментально! д1агностики 

застосовували УЗД органiв черевноУ порожнини, ф1брогастроскогпю.

У  своУй робот1 автором використовувалися морфолопчш методи 

дослщження дшянок очеревини, взятих штраоперацШно. Для вивчення 

морфолопчних особливостей очеревини використовувалися пстолопчш та 

ricToxiM i4H i методи.

У  роздш 3 автор детально описуе шструментальну д!агностику 

спайковоУ хвороби очеревини, детально зупиняючись на ультразвуковому 

обстеженж, при якому д1агностика спайковоУ хвороби здшснювалася на 

основ! виявлення фшсацп полого органу до черевноУ стжки, потовщення 

criHKH кишки в дтянщ спайкового процесу, розширення петель тонко? 

кишки, маятникопод1бноУ перистальтики кишечника. вшьноУ р1дини в 

черевжй порожнжп.

Стутнь вираженост1 спайкового процесу в черевжй порожнжп 

ошжовалася також комп’ютерною томофаф1ею. УЗД i комп'ютерна 

томофаф1я мають високу жформативжсть в д1агностиж спайковоУ хвороби 

очеревини та УУ ускладнень i дан! дослщжень можуть бути критер1ями 

визначення xipypri4H0i тактики при даному захворюванж.

У  роздЫ 4 наведет даж патоморфолопчних змш очеревини при 

лжуванж спайковоУ хвороби, що ускладнена гострою кишконою 

непрох1джстю, як1 характеризуються наявжстю запальних фанульом на тл! 

склеротичних npouecie очеревини, що свЬдчать про неспроможжсть



фагоцитозу. Проведен! дослщження дозволили встановити наявшсть 

анпогенезу у вигляд1 новостворених судин 3i збпьшенням диаметра i плоил 

судин. Проведен! противоспайков1 л1кувальш заходи призвели до зниження 

1нтенсивност1 склеротичних npouecie.

У  роздmi 5 наведенi iMyHoricToxiMiHHi дослщження. яю показали, шо 

активпашя прозапалыюТ цитокшовоУ активное^ кл!тин-продуцент1в сприяс 

синтезу колагену II типу, який змшюсться колагеном I типу, що свшчить про 

наявшсть склеротичних процеав. Колаген IV типу с опорною c I t k o i o  

базальних мембран, яю характеризуются мехашчною стабмьшстю та не 

розчинжстю.

У  роздш 6 представлен! даш ультраструктурних змш органел 

мезотел1альних юптин у хворих спайковою хворобою очеревини, шо 

ускладнена гострою кишковою непрохщшстю. Пперплаз1я мембран 

фанулярного ендоплазматичного ретикулума i розширення цистерн 3i 

збшьшенням юлькосп рибосом на його мембранах е структурним проявом 

активацп компенсаторно-адапташйних мехашзм1в, поряд з цим в 

мезотел1альних юптинах очеревини визначаеться пом1рна стутнь 

вираженост1 м1тохондр1алыюУ дисфункцп.

Генетичш i 1мунолопчш методи представлен! в глав! 7. В цьому роздЫ 

вивчеш показники гуморального !мунггету у пашент1в спайковоТ хворобою 

очеревини з р'пними пол1морфними вар!антами гена, представлений 

алгоритм комплексного обстеження даноУ групи хворих. Генетичш чинники 

можуть бути причиною розвитку спайкового проиесу. змшювати кшетику i 

адгезивш властивосп тромбоципв.

У  роздш 8 автором розроблена система застосування консервативно'!’ 

терапп у хворих з ускладненою спайковою хворобою очеревини. яка 

включала препарати, спрямоваш на посилення функцп циклу обмшу 

метюн1ну. замкну терашю. шпбування експресп молекул адгезп. активашю



‘ТЧшмфошглв, сорбцшну Tepaniio i гемофшьтрашю, а також застосування 

цитостатиюв у шсляоперацшному перюдь Kpi.M того, в л1куванш хворих 

даноУ групи використовували колоУдш розчини, гепатопротектори. 

антибактер1альну терашю в поеднанш з метабол1чноУ корекщею. з метою 

корекцм анемп в шсляоперацшному nepioai використовували вшмтч 

еритроцити. Запропонована схема консервативного л1кування забезпечила 

зниження розвитку рецидиву спайковоУ хвороби очеревини в ранньому та 

шзньому шсляоперацшному перюдь

У роздш 9 представлен! даш про особливого xipypriHHoY анатомп 

черевноУ порожнини теля  рашше проведених операшй з ускладненнями 

спайкового генезу, при якому в черевшй порожниш утворюються серозш 

порожнини i значно змшюеться топограф!я утворень як верхнього. так i 

нижнього вщдшв живота, при цьому виявлеш спайков1 пронеси 

вшр1зняються в залежного в1д первинноУ операцн. Автором розглянуп 

синтошя спайок теля апендектомн, холецистектомп i резекшУ шлунку за 

Б1льрот I та БЫьрот II.

Глава 10 представлена використанням метод1в x ip yp r in H oro  л1кування 

хворих спайковою хворобою очеревини. позитивний ефект досягався 

адекватним вибором доступу, об'емом вюцеролЬу. прецизШшстю 

вюцерол1зу. При виконанш лапаротомП' автором запропоноваш методи з 

лШ дацп спайково-рубцевого перифокального запалення i проведениям 

проф1лактичних методов виникнення надал! спайковоУ хвороби. Порял з 

використанням традищйних лапаротомних операцш автором були 

застосоваш методи лапароскошчного адгезюл'Ысу з використанням 

противоспайкових бар'ерних засоб1в. Застосування лапароскошчних метод1в 

дозволяе виявляти спайковий процес в ранньому шсляоперацшному перюлк 

що забезпечило своечасне виконання додаткових метод1в, спрямованих на 

попередження утворення спайок. 3 метою попередження парезу в 

шсляоперацшному перюд! була використана штраоперацшна декомпрсая



шлуиково-кишкового тракту, при цьому використовувалися стандартна 

трансназальна i ретроградна трансцекальна штубашя кишечника. KpiM того, 

автором запропонований cnocio штубацп кишечника 1нтубацшним зондом з 

проводником. У  дисерташйнш робот1 наведено алгоритм тактики лжування 

хвор их спайковою хворобою очеревини.

У  роздш 11 наводяться результати лшування i профшактики роз витку 

спайковоУ хэороби очеревини. Використання сучасноУ тактики оперативною 

л:кування дозволило полшшити результати у хворих спайковою хворобою, 

шо ускладнена гострою кишковою непрохщжстю, в ранньому та 

видаленому шсляоперашйному перюдь

Дисерташя заюнчуеться роздшом "Анашз i узагальнення результат!в 

дослщжень", в якому шдводиться тдсумок отриманих даних дослщження. 

Висновки викладеш чггко, базуються на отриманих результатах i в повшй 

M ip i вщображають змкгт роботи i ТУ o c h o b h I положения.

Повнота внкладу наукових ио.южень, висновкчв i рекомендаиш н 

публ1кашях

Автореферат дисертацп щентичний змгсту роботи i шлком вщображае 

основн1 положения проведеного дослщження, перелк використаноУ 

л1тератури мютить достатню кшыасть сучасних джерел як вкчизняних, так i 

заруб1жних автор1в. Робота оформлена в1дпов1дно до вимог МОН УкраУни. За 

темою дисерташУ опублжовано 48 наукових праць, з них -  23 CTarri у 

журналах, рекомендованих МОН УкраУни. у тому числ! 6 -  у мгжнародних 

виданнях та 5 -  у виданнях, шо входять до м1жнародних иаукометричних баз. 

13 тез у матер1алах в1тчизняних та м1жнародних науково-практичних 

форумiв, отримано 1 патент УкраУни на винахщ i 11 патент!в УкраУни на 

корисну модель.



За\важення

Незважаючи на позитивну оцшку дисертацшноТ роботи Свтушенко 

Д.О. вважаю за необхине зробити калька зауважень. як\ не мають 

принцнпового характеру i не впливають на загальну позитивну оцшку 

роботи.

1. У  дисертацн е повторения в проведенш д1агностики, 

профшактичного i xipyprinHoro л1кування хворих спайковою хворобою, що 

ускладнена гострою кишковою непрох1дшстю.

2. У  дисерташйнш робот1 зустр!чаються стшпстичш та орфограф1чш 

помилки, невдал1 фразеолопчш звороти.

В порядку дискусп виникли питания:

1. Скшьки у Вас було хворих, яким проводилась конверая теля 

лапароскотчного втручання?

2. Яю були протипоказання до виконання лапароскопп у хворих 

спайковою хворобою очеревини?

Висновок

Сшд зазначити, шо дисертацшна робота Свтушенко Дениса 

Олександровича «Клнпко-морфолопчне обфунтування проф1лактики i 

xipypri4Horo л1кування хворих спайковою хворобою очеревини та и 

ускладнень», представлена на здобутгя наукового ступеня доктора медичних 

наук е завершеною самост1йною науковою працею. в якш отримаж HOBi, 

обгрунтоваш результати . як\ в сукупносп вир1шують актуальну науково- 

практичну проблему xipypri4Horo л1кування хворих спайковою хворобою та 

и ускладнень.

Робота проведена на достатньому обсяз1 клМчних спостережень. 

Зроблеш зауваження не впливають на позитивну оцшку дисертацн в щлому.



За актуальшстю, науковою новизною i практичною значимктю 

результате дисерташйна робота Свтушенко Дениса Олександровича 

повшстю в1дпов1дае вимогам, що пред'являються до докторських дисерташй, 

на шдстав1 п. 10 «Порядку присудження наукових ступешв» затвердженому 

постановок) Кабшету MiHicrpie УкраУни bU  24 червня 2013 р. № 567 3i 

змшами зпдно постанови КМ У №656 вш 19.08.2015р., а сам дисертант 

заслуговуе присудження наукового ступеня доктора медичних наук за 

спещальшстю 14.01.03 - xipyprui.

Завшувач кафедри х1рурпчних 

хвороб Харювського нашонального 

ушверситету iMeni В.Н. Каразжа.

доктор медичних наук, професор


