
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Ріги Артема Сергійовича 

«Лікування післяопераційних внутрішньочеревних абсцесів із 

застосуванням міні-інвазивних технологій», подану для захисту до 

спеціалізованої вченої ради ДФ 64.600.12 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України, що утворена наказом МОН України 

№ 1502 від 4 грудня 2020 року для розгляду та проведення разового 

захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.03 – хірургія) 

 

Актуальність обраної теми дисертації. Актуальність дисертаційної 

роботи, яка подана для отримання відгуку, обумовлена постійним 

зростанням кількості пацієнтів з інтраабдомінальною хірургічною інфекцією – 

патологією, яка супроводжується значною летальністю як в Україні, так і у 

світі. Поодинокі та множинні абсцеси в структурі інтраабдомінальної 

хірургічної інфекції сягають 16-25%, але є найбільш частою причиною сепсису 

й часто потребують повторних хірургічних втручань для досягнення контролю 

над септичним осередком. У цієї категорії пацієнтів травматичність 

хірургічного втручання нерідко прямо впливає на несприятливі результати 

лікування. Застосування сучасних міні-інвазивних технологій при хірургічному 

лікуванні абсцесів черевної порожнини дозволяє значно покращити 

результати лікування. Лікувальна тактика у цієї категорії пацієнтів часто 

суперечлива навіть при своєчасній діагностиці та адекватній візуалізації. 

Проблема вибору оптимальних методів і термінів хірургічних втручань 

спрямованих на досягнення контролю над септичним осередком залежить 

від тяжкості розладів систем життєзабезпечення та характеру й локалізації 

інтаабдомінальних абсцесів.  

Саме вирішенню цих завдань і присвячена дисертація А.С. Ріги. 

Метою роботи було покращення результатів хірургічного лікування 

пацієнтів з післяопераційними абсцесами черевної порожнини за рахунок 

впровадження міні-інвазивних технологій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного університету на 

тему: «Удосконалення та розробка методів діагностики та хірургічного 

лікування захворювань і травм органів черевної порожнини та грудної клітки, 



судин верхніх та нижніх кінцівок із використанням міні-інвазивних методик у 

пацієнтів з високим ризиком розвитку післяопераційних ускладнень» (номер 

державної реєстрації 0116U004991).  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дисертаційної роботи. Автор провів аналіз і 

статистичну обробку одержаних результатів, достовірність яких не викликає 

сумнівів, та базується на достатній кількості клінічних спостережень, 

інструментальних і лабораторних досліджень з використанням сучасних 

методик. Методи дослідження є адекватними для вирішення завдань, 

визначених у роботі. Основні положення дисертації послідовно 

сформульовані та детально обґрунтовані. Висновки та рекомендації логічно 

витікають із одержаних результатів дослідження і відповідають завданням 

дослідження. Перевірка оригінальності тексту тестом Unicheck виявила лише 

16,2% елементів схожісті тексту.  

Наукова новизна дослідження та отриманих результатів. Автором 

обєктивізовано данні щодо підвищення ризиків виникнення 

післяопераційних абсцесів черевної порожнини в залежності від 

травматичності хірургічного втручання. 

Доведено депресію та виснаження макрофагальної ланки імунітету 

після хірургічного лікування абсцесів черевної порожнини. 

Доповнено наукові дані щодо взаємозв’язків ІЛ-8 та ІЛ-10: наявність 

позитивного та негативного кореляційних зв’язків між ІЛ-10 та нейтрофілами 

крові, їх відсутність між ІЛ-8 та нейтрофілами у динаміці лікування 

інтраабдомінальної інфекції, зокрема при абсцесах черевної порожнини.  

Автором обґрунтована доцільність дослідження концентрації ІЛ-8 та ІЛ-

10 у сироватці крові при інтраабдомінальній інфекції у якості прогностичного 

маркеру формування абсцесів при рівнях 49,71–64,4 пг/мл для ІЛ-8 та 4,87-

6,78 пг/мл для ІЛ-10 є (чутливість - 100%, специфічність - 58%).  

Практичне значення одержаних результатів. В дослідженні 

розроблено алгоритм лікування післяопераційних абсцесів черевної 

порожнини, який дозволяє систематизувати уявлення практичних лікарів про 

сучасну хірургічну тактику лікування та покращити результати лікування.  

Застосування міні-інвазивних технологій, а саме лапароскопічних 

санацій та дренувань, черезшкірних пункцій та дренувань абсцесів під 

контролем УЗД скорочує частоту ускладнень, тривалість антибактеріальної 

терапії та госпіталізації.  



Структура, зміст і оформлення дисертації. Дисертація складається з 

анотації, переліку умовних позначень, змісту, вступу, опису об’єкту та методів 

дослідження, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій, літературного показчика і додатку. Роботу 

викладено на 153 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстровано 45 

малюнками, фотографіями та 21 таблицями. Список використаних 

літературних джерел містить 166 посилань, з них 24 кирилицею і 142 

латиницею. 

Дисертаційне дослідження клінічне, базується на аналізі ефективності 

діагностичної та лікувальної тактики у 61 пацієнта з абсцесами черевної 

порожнини та перитонітом. Для аналізу результатів досліджень вмісту ІЛ-8 

та ІЛ-10 у цих пацієнтів додатково були залучені 31 здорових добровольців 

(контрольна група). Пацієнти були рандомізовані при включенні в 

дослідження та розподілені на групи порівняння, які є співставними за 

ключовими ознаками. Автором сформовано три досліджуваних групи: 

основна - 24 пацієнти із післяопераційними абсцесами (перша) та дві групи 

порівняння - 12 пацієнтів з «первинними абсцесами», які не були оперовані 

(друга) й 20 пацієнтів з «вторинними перитонітами» (третя). Крім того, 

пацієнтів досліджуваних груп додатково було розподілено залежно від 

хірургічного доступу: 37 пацієнтів - міні-інвазивні (І група ) та 25 пацієнтів - 

лапаротомія (ІІ група). 

Слід зауважити на неоднозначності термінологічних конструкцій у 

визначенні груп порівняння - «первинні абсцеси» та «вторинні перитоніти». 

У першому випадку автор розглядав пацієнтів з абсцесами, які не були 

оперовані. У другому – пацієнтів,  у яких не було відокремлення 

інтраабдомінальної інфекції, у тому числі після операції (дифузний 

перитоніт). 

На початку дослідження автором вивчено фактори ризику виникнення 

післяопераційних абсцесів, їх локалізацію та ключові характеристики. 

Проведено вивчення та аналіз лейкоцитарної ланки периферійної крові, 

нейтрофільного індексу в динаміці захворювання. Отримані дані дозволили 

автору визначити залежність нейтрофільної реакції від динаміки 

формування абсцесів та травматичності хірургічного доступу. В структурі 

післяопераційних абсцесів у клінічних спостереженнях домінувала 

локалізація абсцесів в печінці.   

Слід зауважити, що назва розділу 3 – «Загальна клінічна характеристика 

пацієнтів» лише частково розкриває його зміст стосовно вивчення факторів 



ризику та характеристик абсцесів, динаміки показників периферійної крові. 

Автор застосовує критерії для порівняння «субкомпенсований стан» та 

«декомпенсований стан» без визначення їх характеристик, належності до тієї 

чи іншої функціональної системи. 

Наступним етапом досліджена динаміка змін концентрації 

інтерлейкінів 8 та 10 у пацієнтів основної групи та груп порівняння. 

Проаналізована динаміка (траєкторія) змін в групах до операції та у 

післяопераційному періоді, а також залежно від обраної хірургічної тактики.  

На підставі аналізу отриманих даних визначені діагностичні та прогностичні 

критерії цих цитокінів для визначення динаміки перебігу захворювання, 

зокрема, формування абсцесів та ефективності лікування. 

Потім автором проведена оцінка результатів бактеріологічних 

досліджень та емпіричної антибіотикотерапії, в тому числі за даними 

літератури. Однак, у тексті відсутні дані щодо чутливості мікрофлори до 

антибактеріальних препаратів, що робить тези автора стосовно визначення 

резистентності мікрофлори декларативними. 

 На заключному етапі дослідження автором представлено 

аргументований підхід до визначення хірургічної тактики з застосуванням 

лапароскопічних санацій та дренування, пункційно-дренуючих втручань під 

УЗД навігацією та хірургії з застосуванням лапаротомії. Представлено 

тактичний алгоритм, який на підставі стану пацієнта, даних візуалізації та 

рівня інтерлейкінів дозволяє визначити оптимальний хірургічний прийом та 

необхідність етапних або повторних (відтермінованих) втручань.  

Застосування запропонованого тактичного алгоритму дозволило автору 

покращити результати лікування (за рахунок скорочення термінів 

стаціонарного лікування) цих пацієнтів.   

Слід зауважити, що при створенні алгоритму автор у якості критеріїв 

для прийняття рішень застосовує досить неконкретні ознаки, наприклад, 

«стабільний/нестабільний стан», «нориця абсцесу», «50% вмісту». 

Дискутабельними, на мій погляд, є представлені автором показання до 

відкритої хірургії абсцесу черевної порожнини за наявності SIRS, 

плеврального «випоту» або «нориці абсцесу»; позаочеревинного доступу до 

печінки; пункційного лікування без дренування. Крим того, ефективність 

запропонованого автором алгоритму оцінюється лише на скороченні 

перебування пацієнтів у стаціонарі, в тексті відсутні данні щодо оцінки 

вартості лікування. 



На підставі отриманих результатів дисертантом сформульовано сім 

висновків та шість практичних рекомендацій, які витікають з аналізу та 

обговорення отриманих результатів, повністю відповідають положенням, що 

були визначені в меті і завданнях роботи, відображають основний зміст 

роботи із вказаними вище зауваженнями та є підсумком усього проведеного 

дослідження.  

Додаток містить  машинограми результатів ROC-аналізу взаємозв’язку 

інтерлейкінів 8 та 10 сироватки крові. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Результати дисертаційної роботи представлені у 7 статтях: 5 у науково-

практичних журналах, рекомендованих МОН України, 2 - в журналах країн 

Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського 

Союзу (1 з них у видані, проіндексованому у базі даних Scopus), 4 публікації у 

матеріалах наукових конференцій, з’їздів, конгресів, 1 деклараційний патент 

на корисну модель. 

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. В цілому, 

дисертація оформлена відповідно до вимог ДАК України. В роботі 

представлені вагомі з практичної та наукової точок зору дані про результати 

лікування пацієнтів з інтраабдомінальною інфекцією, зокрема – абсцесами 

черевної порожнини. Дисертація достатньо ілюстрована: таблиці, діаграми, 

фотографії і рисунки змістовні, відповідають контексту і відображають 

результати дослідження. 

Представлена дисертація має непринципові недоліки, на які вказано 

вище і які не знижують цінності та актуальності роботи.  

Однак з метою уточнення окремих положень дослідження необхідні 

відповіді на наступні запитання: 

1. Визначте критерії, які дозволили Вам розподіляти пацієнтів на 

компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих за станом. 

2. Сформулюйте показання до пункційного (без дренування) транскутанного 

лікування абсцесів черевної порожнини. 

3. Сформулюйте показання до лапароскопічних санаційно-дренуючих втручань 

абсцесів черевної порожнини. 

 

ВИСНОВОК 

Розглянувши наукові публікації зараховані за темою дисертації, саму 

дисертаційну роботу Ріги Артема Сергійовича «Лікування післяопераційних 

внутрішньочеревних абсцесів із застосуванням міні-інвазивних технологій»,  




