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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Тимченко Наталії Вікторівни 

«Профілактика та лікування парезу кишківника у хворих після операцій на 

товстій кишці», подану до захисту в спеціалізовану вчену раду Д 64.600.01 при 

Харківському національному медичному університеті МОЗ України на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. 

 

1.Актуальність обраної теми дисертації. 

Порушення моторно-евакуаторної функції кишківника в формі що 

визначається терміном парез є закономірною реакцією на запальні захворювання 

органів живота та травматичні ушкодження, в тому числі і в наслідок 

оперативних втручань. Якщо моторика кишківника не відновлюється в перші 72-

96 годин після виникнення ускладнення, або в післяопераційному періоді, то 

виникає реальна загроза розвитку комплексу ланцюгових процесів, таких як 

синдром інтраабдомінальної гіпертензії, транслокація кишечної мікрофлори, 

перитоніт, абдомінальний сепсис, тощо, що призводить до значного відсотку 

незадовільних результатів лікування. Особливо високий ризик такої динаміки 

розвитку порушень у пацієнтів, що перенесли втручання на товстій кишці, що 

визначається як кількісним, так і якісним складом мікробного її вмісту.  

Тому зрозуміла велика увага клініцистів і науковців до проблеми 

своєчасного відновлення перистальтики кишківника після операції на шлунково-

кишковому тракті, видзеркаленням чого є значна кількість запропонованих 

методів та засобів їх профілактиці та скорішого поновлення евакуаторної функції 

(М. С. Жунусов, 2011; В. П. Заневский та співавт., 2011; Ю. Л. Шальков, 2011; И. 

А. Соловьев, А. В. Колунов, 2013). Одночасно це свідчить також про відсутність 

оптимального вирішення проблеми, що підтверджують дані джерел інформації 

про велику кількість випадків парезу кишківника у хворих в післяопераційному 

періоді (частота парезу кишківника коливається від 3,5 до 75 % В. И. Лупальцов, 

2009; И.А. Соловьев та співавт., 2013,  В. В. Бойко,2014, Boccola M. A., 

2011,  M. Millan [et al.], 2012). 

Дискусійні залишаються існуючи стандарти обстеження пацієнтів з 

клінічними ознаками порушень кишечної моторики, зокрема визначення 
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функціональних розладів на відміну від органічних, вибір дієвих методів та 

засобів усунення динамічної непрохідності а також заходів попередження даного 

ускладнення. 

Тому представлена робота, ціль якої є поліпшення результатів лікування 

хворих з парезом кишківника після операції на товстій кишці, спрямованих на 

зниження частоти ускладнень та летальності є актуальною для сучасної хірургії.  

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. 

Дослідження проведені відповідно до плану науково - дослідних робіт ДУ 

«Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України» та 

є фрагментом НДР «Дослідити механізми розвитку післяопераційних ускладнень 

при гострій ішемії кишечника в умовах хірургічної корекції та резекційних 

методів оперативних втручань» (номер державної реєстрації 011U009981).  

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. 

В роботі Н.В.Тимченко на підставі клінічних досліджень представлено 

нове вирішення задачі поліпшення результатів лікування хворих які перенесли 

операції на товстій кишці шляхом ендолімфатичного введення 5-

гідрокситриптаміну (5-НТ). 

Розширені знання що до можливості використання периферичної 

електрогастроентерографії (ПЕГЕГ) для визначення порушень моторної функції 

різних відділів шлунково - кишкового тракту (ШКТ) після операції на товстій 

кишці шляхом використання нового алгоритму комп’ютерного аналізу 

електричного сигналу ШКТ. 

Удосконалена методика використання ПЕГЕГ  для призначення 

індивідуалізованої, патофізіологічно обґрунтованої терапії порушень моторної 

функції ШКТ. Критерієм ефективності стимулюючої терапії при парезі ШКТ є 

зниження показника Pi/Ps (відношення абсолютних значень електричної 

активності в кожному відділі ШКТ) до 3,2 ± 1,5 і підвищення показника K-ritm 

(ритмічність пропульсивних скорочень кожного відділу ШКТ) до 2,7 ± 0,8 на 

частотах тонкої кишки. 

Уточнено наукові данні що до особливості загоєння механічного між 

кишкового анастомозу в порівнянні із швом виконаним ручним способом. 

Виявлено, що відновлення моторної функції ШКТ у хворих після накладення 
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механічних міжкишкових анастомозів відбувається на 3,5 ± 0,5 добу, що на 2,5 ± 

0,5 діб раніше, ніж при традиційному лігатурному методі.  

Розроблено новий комплекс профілактики та лікування парезу кишківника 

у хворих після операції на товстій кишці, який включає моніторинг функції ШКТ 

за допомогою ПЕГЕГ, декомпресію кишківника, заходи терапії в поєднанні із 

пролонгованою електростимуляцією та ендолімфатичним введенням препаратів, 

що за представленими даними дозволяє суттєво покращити результати. 

4. Практичне значення результатів дослідження. 

Запроваджено метод периферичної ЕГЕГ для удосконалення ранньої 

діагностики парезу кишківника у пацієнтів після операції на товстій кишці.  

Запропонована методика реґіонарної імунотерапії, яка за даними автора 

дозволяє зменшити післяопераційні ускладнення у хворих після втручань на 

товстій кишці. 

Розроблені показання та методику що до використання електростимуляції 

ШКТ в післяопераційному періоді у хворих що перенесли втручання на товстій 

кишці. 

Представлена методика комплексу заходів що до профілактики та 

лікування парезу кишківника, що за даними автора дозволяє отримати 

позитивний результат. 

Важливим практичним аспектом роботи є також рекомендація 

застосування при операції на товстій кишці сучасних апаратів механічних швів 

які зменшують ризик неспроможності анастомозів в порівнянні із ручним 

методом. 

5. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисеpтацiя в цілому побудована методично гpамотно, мета і завдання 

роботи логічно випливають із детального аналізу сучасного стану проблеми, 

сфоpмульованi задачі вiдповiдають цiлi i визначають шляхи її виpiшення. Об’єм 

виконаних дослiджень достатнiй в кiлькiсному вiдношенi для обгpунтовання 

висновків. 

Викоpистанi методики дослідження - клінічні, сучасні лабораторні, 

електрофізіологічні, рентгенологічні, УЗД, ендоскопічні, дозволяють отримати 

достовірні дані. Достатній обсяг клінічних спостережень, а також об'єктивнiсть 
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пpедставлених pезультатiв, якi пiдданi статистичнiй обpобцi за допомогою 

комп’ютерних стандартних програм, визначають високу вipогiдностi основних 

наукових положень дисеpтацii, висновкiв i pекомендацiй. 

6. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.  

Матеріали роботи в повному обсязі представлені у публікаціях дисертанта 

за темою роботи. Кількість публікацій достатня: основні положення відображені 

в 15 наукових праць, у тому числі 4 статті у фахових виданнях, що входять до 

переліку МОН України, та 3 статті в зарубіжних виданнях (одноосібно − 1), 3 

– у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій.  

За темою дисертації отримано 5 патентів України.  

Зміст автореферату Н.В.Тимченко ідентичний основним положенням 

дисертації. За обсягом він становить 0,9 авторських аркушів, структурно 

складається із загальної характеристики роботи, основного змісту, результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій списку опублікованих автором 

наукових праць за темою дисертації, анотацій українською, російською і 

англійською мовами та переліку умовних позначень. Автореферат за своєю 

структурою та змістом відповідає вимогам щодо авторефератів кандидатської 

дисертації.  

 

7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ, 

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ 

Дисеpтацiя є клінічним дослідженням, викладена за тpадицiйною схемою i 

складється iз вступу, обзоpу лiтеpатуpи, характеристики використаних методів та 

матеріалів дослідження, 4-х розділів власних дослiджень, підсумку, в якому 

обговорені отримані результати, висновкiв, пpактичних pекомендацiй, списку 

використаної лiтеpатуpи. Робота має 178 стоpiнок тексту, включно iз 

iлюстpацiями (30 рисунків, 19 таблиць), та списком лiтеpатуpи (249 джеpел, з 

яких кирилицею – 153, латиницею- 96) і за формальними ознаками вiдповiдає 

вимогам ВАК України. 

У ВСТУПI достатньо пеpеконливо доведена актуальнiсть теми 

дослiдження. Цiль сформульована чітко, а задачі дозволяють забезпечити 

досягнення мети. Методична якість дисертаціі свідчить про високий рівень 
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науково-практичної підготовки виконавця. 

 

ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ розподілений на 5 підрозділів. В першому із них 

представлено визначення поняття «парез кишківника» та його класифікація. В 

другому - вказані основні існуючи методи дослідження моторної функції ШКТ в 

післяопераційному періоді – рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, 

радіонуклідні, зондові, електрофізіологічні. Останньому із них приділена 

особлива увага, що до інших то відомості, певною мірою, мають уривчастий 

характер. Так, що стосується УЗД, чомусь наведений стандарт планового 

дослідження моторно-евакуаторної функції шлунку але практично відсутні дані 

що до можливості оцінки моторики кишківника, диференціальної діагностики 

функціональних чи механічних порушень, не наведені посилання на роботи з цієї 

проблеми, опубліковані клінікою кафедри хірургії та проктології ХМАПО, які 

мають високу оцінку не тільки на регіональному рівні але і за межами держави. 

В третьому підрозділі викладені основні напрямки лікування 

післяопераційного парезу кишківника (ППК) після втручань на товстій кишці. В 

ньому представлені дані що обґрунтовують доцільність використання з цією 

метою 5-гідроксітріптаміну (5-НТ). Чітко обґрунтована необхідність проведення 

профілактичних засобів розвитку парезу. Разом з тим лише побіжно вказуються 

інші засоби та методи лікування, що мають високу оцінку і входять до 

стандартів, зокрема вагосимпатичні блокади, перидуральні, паравертебральні, 

тощо). 

В підрозділі 1.4 представлений аналіз інформації що до впливу методу 

формування анастомозу на моторику ШКТ, а також ризик виникнення його 

неспроможності. Відмічається, що однією із ефективних методик є застосування 

механічного (апаратного) шва. Одночасно підкреслюється, що основною із 

причин таких ускладнень є розвиток інфекційно-запальних реакцій зі знеженням 

«бар’єрно-захисних функцій (?) стінок кишкової трубки» (стр 39), і це дає 

підставу для висновку про доцільність запобігання цьому шляхом «корекції 

місцевого імунітету товстої кишки в зоні анатомозування» (стр.41).  

В підрозділі 1.5 представлені дані що до методики лікування ППК шляхом 

зовнішньої електростимуляції моторики. Аналіз джерел інформації дозволив 

дисертанту зробити висновок про необхідність «пошуків оптимальних точок 
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прикладання електродів при прямій електростимуляції кишківника і визначення 

показань и протипоказань для виконання даної методики (стр.44). 

Оцінюючи цей розділ треба визначити, що в цілому дисертанту вдалось 

відобразити стан основних питань профілактики та лікування парезу кишківника 

у хворих після операцій на товстій кишці і вказати на ті, які потребують 

подальшого вивчення. Автор намагався в огляді охопити всі аспекти складного 

комплексу дискусійних та далеких до визначення проблем пов’язаних з 

патофізіологією, діагностикою, лікуванням та запобіганням післяопераційного 

порушення моторної функції, виникнення пов’язаних з цим наслідків і 

ускладнень, що не можливо забезпечити в умовах обмеженого стандартами 

об’єму інформації. Це і обумовлює ряд недоліків цього фрагменту роботи. На 

наш погляд більше доцільним було обговорення тільки тих аспектів, що 

стосуються безпосередньо завдань дослідження. 

В розділі 2 “Матеріали і методи” представлена детальна характеристика 

107 хворих, включених в дослідження, які перенесли обструктивні і 

реконструктивно - відновлювальні операції на товстій кишці. Пацієнти були 

поділені на дві рівнозначні групи (основну – 52 особи та порівняння -55) в 

залежності від лікування за стандартним підходом або їх застосуванням 

авторських новацій. Критерії формування цієї групи (група 107 – моя позначка) 

дослідження наведені недостатньо. Види оперативних втручань представлені в 

табл.2.3 свідчать про репрезентативність поділу груп. 

Окрім вищевказаних «Для визначення загальних закономірностей (?) 

після різних оперативних втручань в тому числі і на товстій кишці окремо 

провели обстеження 153 пацієнтів» для відповіді на «дві тактичні завдання: 

оцінити швидкість розв’язання парезу кішківника та варіанти його корекції 

післяопераційному періоді». Хворі були розподілені в залежності від виду 

операції на 3 групи: №1- після лапароскопічних втручань (57 осіб); №2 – після 

відкритих «стандартних операцій на органах черевної порожнини» (65 осіб); №3 

– «включалися пацієнти з пухлинною кишковою непрохідністю та резекціями 

товстої кишки, оскільки виконання подібних операцій значно знижує електричну 

активність тонкої і товстої кишки в ранньому післяопераційному періоді та 

вимагає індивідуального аналізу моторно-евакуаторних порушень». Критерії 

формування цієї групи дослідження (група 153 за моєю позначкою) наведені 
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недостатньо повно. Види оперативних втручань представлені в текстовому 

варіанті що утруднює оцінку репрезентативності. 

В підрозділі 2.2 представлені детально застосовані методи дослідження, і їх 

аналіз дозволяє зробити висновок що до їх високої інформативності і можливості 

отримати об’єктивні показники та зробити обґрунтовані висновки. 

В підрозділі 2.3 наведені відомості що до використаних в роботі 

фармацевтичних засобів лікування хворих. 

В підрозділі 2.4 представлений «удосконалений спосіб ендолімфатичної 

інфузії». 

В підрозділі 2.6 дано опис методики раннього відновлення моторно-

евакуаторної функції кишківника з використанням зовнішньої електростимуляції, 

але не наведено посилання на джерело методики. 

Головне зауваження по розділу стосується недостатньої якості 

формування дизайну дослідження. 

 

Розділ 3 «Вплив оперативних втручань на моторну активність кишківника 

та профілактика післяопераційного парезу кишківника після операцій на 

товстій кишці» складається із 3 підрозділів. 

В першому із них представлені результати визначення порушень моторики 

кишківника після різних за травматичністю операцій на черевній порожнині 

шляхом моніторингу електричної активності ШКТ за методом периферичної 

електрогастроентерографії. Дослідження проведено у пацієнтів групи 153 осіб, 

поділених на 3 підгрупи відповідно травматичності втручання. Було встановлено, 

що проведення планових лапороскопічних втручань (гр.№1)  не викликає 

суттєвих порушень моторики і не було потреби в застосуванні лікувальних 

засобів. У пацієнтів після відкритих термінових і екстрених операцій «без 

обширних резекцій тонкої і товстої кишки» (гр.№2) відновлення моторики ШКТ 

до 3-ї доби відбувалось на тлі застосування лікувальних засобів більш ніж у 90% 

випадків. У хворих що перенесли операції на товстій кишці в зв’язку із 

пухлинною непрохідністю (гр.№3) встановлені більш виражені порушення 

моторики – в 42% виник парез кишечника. 

В другому підрозділі наведені дані що до впливу лікарських препаратів 

(метоклопраміда, неостігміна та 5-гідрокситриптаміна) на електричну активність 
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і моторну функцію ШКТ в післяопераційному періоді. За даними проведеного 

дослідження встановлено, що дія всіх вказаних засобів на тонку кишку 

співставна, найбільший стимулюючий ефект на клубову і товсту кишку надавав 

неостигмін, а найбільше адекватний вплив на моторику тонкої, клубової і товстої 

кишки ефект забезпечував 5-гідрокситриптамін. Також Н.В.Тимченко відмічає, 

що використання ПЕГЕГ для моніторингу моторики кишечника в 

післяопераційному періоді дає можливість оцінити ступінь розвитку парезу ШКТ 

після втручання та динаміку відновлення його моторної функції та обрати 

відповідні засоби стимулюючої терапії.  

В третьому підрозділі наведені дані вивчення ефективності методики 

профілактики післяопераційного парезу кишківника у пацієнтів основної групи 

(гр. 107) шляхом застосування 5-гідрокситриптаміна в залежності від способу 

його введення – ендолімфатично, в/в в/м. Для порівняльного аналізу хворі були 

поділені на 3 підгрупи відповідно способу введення препарату. Методами 

контролю ефективності слугували визначення рівня препарату в сироватці крові в 

динаміці, оцінка самопочуття та скарг хворих, клінічні та лабораторні показники 

течії запального процесу. Було встановлено, що ендолімфатичне введення 

забезпечувало достовірно більш високий рівень (5-НТ) в крові, більш раннє 

відновлення перистальтики (починаючи з 1 доби), більш сприятливу течію п/о 

періоду, зниження ускладнень. Так, у 14% пацієнтів із «традиційним введенням 

препарату» відновити моторно-евакуаторну функцію кишківника не вдалося і 

виникла потреба в релапоротомії, в той час як при ендолімфатичному введенні 

такі ускладнення відмічені в 2 раза рідше – 7%. 

Зауваження до розділу – зустрічаються граматичні та стилістичні 

похибки, деяка непослідовність викладення матеріалу; значна частина цифрових 

даних наведена в текстовому вигляді. 

Розділ 4 «Залежність відновлення моторно - евакуаторної функції 

ШКТ від способу накладання міжкишкових анастомозів» розділений на два 

підрозділа.  

В першому з них, який повністю відповідає назві розділу представлені 

результати порівняльного вивчення впливу способу формування 

товстокишкового анастомозу – ручним або апаратним методом. Перший з них 
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використовувався в групі порівняння (гр.107), а в основній – обидва. У пацієнтів 

групи порівняння п/о парез зареєстровано в 68,4%, а в основній на 17,5% менше. 

Крім того, в основній групі парез кишківника виник у хворих при ручному 

способі анастомозуванні в 19,4%, а при апаратному – тільки в 1 випадку (2,7%). 

Другій підрозділ – «Місцева імунопрофілактика неспроможності 

товстокишкових анастомозів, як профілактика розвитку п/о парезів кишківника 

та морфологічні і функціональні особливості загоєння товстокишкових 

анастомозів» на наш погляд має не зовсім вдалу назву, яка окрім того не зовсім 

збігається із тим що вказано в назві розділу в цілому. 

Методика профілактики неспроможності анастомозів включала 

інтрамезентеріальне введення препарату пептидного імуномодулятора 

інтраопераційно шляхом ін’єкції в мезентеріальний простір, а в послідуючому 

через введений під час втручання катетер на 1,3,5,7,9 добу післяопераційного 

періоду у 32 хворих основної групи (гр.107). Оцінка ефективності методики 

здійснювалась за допомогою імуноморфологічного дослідження матеріалу зони 

товстокишкових анастомозів в порівнянні їх з пацієнтами де означена 

імунопрофілактика не застосовувалась. Дослідження показали, що у хворих 

основної групи в перші три доби реактивне запалення і мікроциркуляторні 

порушення були мінімальними і не призводили до формування мікроабсцесів і 

вогнищ некрозу слизової оболонки; на 10-14 добу регенерація слизової оболонки 

фактично завершувалась. В групі порівняння в перші 3 доби для запальної 

реакцій були характерними дифузна інфільтрація слизової оболонки, 

підслизового і м’язового шарів стінки товстої кишки нейтрофільними 

лейкоцитами, важкі мікроциркуляторні порушення, набряк, дрібні крововиливи, 

формувалися мікроабсцеси, відзначалися осередки некрозу; до 20-30 доби 

морфологічна картина відповідала тій, що спостерігалась у осіб основної групи 

на 10-14 добу. 

Зауваження до розділу 4 – зустрічаються граматичні та стилістичні 

похибки, деяка непослідовність викладення матеріалу; на наш погляд назва 

другого підрозділу не зовсім вдала, яка окрім того не зовсім збігається із тим що 

вказано в назві розділу в цілому, більш доцільним її  викласти окремо; значна 

частина цифрових даних наведена в текстовому вигляді. 
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Розділ 5 «Результати хірургічного лікування і профілактики парезу 

кишківника у хворих після операцій на товстій кишці» має п’ять підрозділів.  В 

першому викладений порівняльний аналіз застосування вищевказаної 

імунопрофілактики за даними появи аускультативно перистальтичних шумів, 

відходження газів та самостійного випорожнення. Встановлені суттєві переваги 

розробленого методу. В другому підрозділі цей висновок підтверджений 

результатами вивчення показників імунного статусу. Також дослідження 

дозволило автору зробити висновок, що цьому сприяло і використання методики 

апаратного шва анастомозу. 

В підрозділі 3 представлені результати застосування 2 способів зовнішньої 

пролонгованої електростимуляції моторної функції кішківника (посилання на 

авторство використаних методик відсутнє, як в Р. «М. і М.»). Оцінка мала 

порівняльний характер і включала динаміку клінічних проявів, аускультації та 

ПЕГЕГ. Доведено, що використання електростимуляції перистальтики є 

ефективним для профілактики п/о парезу і його лікування. 

В 4-му підрозділі доведено що ендолімфатичне введення 5-НТ має 

переваги перед його в/в або в/м використанням з метою профілактики і лікування 

парезу кишківника у хворих після операцій на товстій кишці. 

В заключному підрозділі представлений аналіз результатів хірургічного 

лікування хворих основної групи і порівняння після операції на товстій кишці з 

урахуванням післяопераційного парезу кишківника, який засвідчив суттєві 

переваги запропонованих лікувальних новацій. 

Зауваження до розділу 5. 

Як і в інших розділах зустрічаються граматичні та стилістичні похибки, 

деяка непослідовність викладення матеріалу. Підрозділи 5.1 та 5.2 значною 

мірою є доповнення і розвитком матеріалу викладеному в попередньому 

підрозділі 4.2 і їх, як мені вважається, більш доцільно було об’єднати. 

ЗАКЛЮЧЕННЯ дисертації написано достатньо логічно, в ньому 

представлений підсумок проведених наукових досліджень та їх обговорення. 

Автор ґрунтовно доводить, що pозpоблений комплекс заходів що до діагностики 

порушень моторики ШКТ, профілактики та лікування парезу кишківника після 

операцій на товстій кишці є тим підходом, який дозволить суттєво покращити 
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результати лікування пацієнтів даного профілю. 

На жаль і для цього розділу залишаються характерними зауваження що до 

стилістичних і смислових похибок та деяка непослідовність викладення 

матеріалу. 

ВИСНОВКИ в кількості 6, відповідають меті і задачам дослідження, 

сфоpмульованi конкретно і повністю обґрунтовані pезультами проведених 

досліджень. 

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 

Принципових зауважень до дисертації немає. але деякі її аспекти є 

дискусійними, викликають запитання та потребують пояснень. 

1. В роботі зустрічається деяка кількість стилістичних, граматичних 

помилок, непослідовність викладення матеріалу; значна частина цифрових даних 

наведена в текстовому варіанті. 

2. Розділ «Огляд літератури» написаний змістовно, повністю відображає 

сучасний стан проблеми, але намагання охопити всі аспекти складного 

комплексу дискусійних та далеких до визначення проблем пов’язаних з 

патофізіологією, діагностикою, лікуванням та запобіганням після операційного 

порушення моторної функції, виникнення пов’язаних з цим ускладнень, що не 

можливо забезпечити в умовах обмеженого стандартами об’єму інформації. Це 

напевно і обумовлює ряд недоліків. Так, тільки вказано про застосування УЗД 

при порушенні моторно-евакуаторної функції ШКТ, але не наведена інформація 

що до його можливості при визначенні функціональних та механічних порушень, 

відсутні посилання на відомі джерела вітчизняної школи. На наш погляд більше 

доцільним було обмежитися тільки питаннями, що стосуються безпосередньо 

завдань дослідження. 

3. Найбільше зауважень до розділу «Матеріали та методи» пов’язане з 

дизайном дослідження – недостатня характеристика принципів включення 

хворих до дослідження, формування груп, їх рандомізація – переважно надана 

лише загальна характеристика пацієнтів. Вказано, що при обстеженні 

застосовувалися рентгенологічні, ультразвукові, ендоскопічні методи 

обстеження, але у власних дослідженнях їх застосування не наведені. 

4. На наш погляд назва другого підрозділу 4 розділу не зовсім збігається із 

тим що вказано в назві розділу в цілому, більш доцільним її викласти окремо, 
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поєднавши із 1 та 2 підрозділами 5 розділу, що доповнюють один одного. 

За результатами аналізу дисертації та в порядку дискусії виникли  деякі 

запитання: 

1. Чи проводилось Вами співставлення чутливості та специфічності діагностики 

п/о розвитку парезу кишківника за даними рентгенологічних, ультразвукових 

методів та ПЕГЕГ (або це дайте відповідь за даними літератури)?. 

2. Яке обґрунтування застосованої Вами методики ендолімфатичного введення 

препаратів для корекції запальної реакції зони товстокишкового анастомоза з 

позиції анатомії лімфатичної системи? 

3. На яку добу Ви видаляли введений субопераційно зонд для інтубації товстої 

кишки і за якими показаннями? 

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного дослідження 

в практиці. 

Дисертант довів, що розроблений ним і впроваджений комплекс методик 

що до профілактики та лікування парезу кишківника після операцій на товстій 

кишці є тим підходом, який дозволить суттєво покращити результати лікування 

пацієнтів даного профілю. Це дозволяє рекомендувати ці розробки до широкого 

впровадження в практику охорони здоров’я. 

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам, які пред'являються 

до наукового  ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертаційна робота Тимченко Наталії Вікторівні «Профілактика та 

лікування парезу кишківника у хворих після операцій на товстій кишці», є 

закінченим самостійним науковим дослідженням, що присвячено актуальній 

проблемі абдомінальної хірургії – лікуванню хворих на патологію товстої кишки, 

які потребують операційного втручання. 

За своїм обсягом, рівнем досліджень, науковою новизною та практичною 

значущістю отриманих результатів дисертаційна робота Тимченко Наталії 

Вікторівні «Профілактика та лікування парезу кишківника у хворих після 

операцій на товстій кишці», подану до захисту в спеціалізовану вчену раду 

Д 64.600.01 при Харківському національному медичному 

університеті  МОЗ України повністю відповідає вимогам п.11  «Порядку 

присудження наукових ступенів…» ДАК України до дисертацій, що подаються  
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медичної 

 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а сам автор заслуговує 

іскомого ступеня за спеціальністю 14.01.03. - хірургія.  

 
Офіційний опонент: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


