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1. Актуальність обраної теми дисертації.

Гострий панкреатит відноситься до найбільш частих хірургічних 

захворювань. Н а його частку припадає від 5 до 10 % ургентної патології 

органів черевної порожнини.

Питома вага хворих на гострий біліарний панкреатит у стаціонарах 

абдомінальної хірургії складає від 15 до 25 %. М айже у 85 % випадків 

біліарний панкреатит є ускладненням холелітіазу. Летальність, в 

залежності від тяжкості панкреатиту складає від 3,2 до 55,5 %, а 

післяопераційна летальність при тяжкому інфікованому панкреонекрозі 

складає 31,5 %.

Не дивлячись на існування сучасніх хірургічних підходів до 

лікування гострого біліарного панкреатиту, багато питань тактики 

лікування залишаються невирішеними.

Вдосконалення хірургічної тактики, розробка відповідних 

лікувальних алгоритмів при лікуванні хворих на гострий біліарний 

панкреатит з подальш ою профілактикою інфекційних ускладнень може 

бути одним з шляхів покращення результатів лікування таких хворих.

Обрана тема дисертаційної роботи В.В. Іванини є актуальною і 

передбачає вирішення дискусійних питань щодо термінів і етапності 

хірургічних втручань, розробки та обґрунтування раціональних 

лікувальних алгоритмів при лікуванні хворих на гострий біліарний



панкреатит.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота В.В. Іванини виконана згідно з планом 

науково- дослідної роботи кафедри хірургії №1 ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» на тему «Діагностика, 

хірургічна тактика та попередження післяопераційних ускладнень у хворих 

на хірургічні захворювання черевної порожнини” (номер державної 

реєстрації 0 1 12U004322).

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

У проведеному дослідженні автором доповнені наукові дані про 

клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту, цінність специфічних 

біохімічних (ліпази, а-амілази, специфічної а-амілази, Actim Pancreatitis 

тест) та інструментальних (ендоскопії, ультрасонографії, 

магнітнорезонансної томографії), що дозволило теоретично обґрунтувати 

етапність їхнього застосування у пацієнтів.

Встановлено, що найбільш інформативними лабораторними та 

інструментальними тестами при гострому біліарному панкреатиті є 

панкреатична а-амілази у сироватці крові та у сечі, визначення 

трипсиногену-2 та проведення магнітно-резонансної томографії 

панкреатогепатобіліарної зони, що дозволяє впродовж 24 годин встановити 

топічну локалізацію конкрементів у жовчовивідній системі і уникнути 

необгрунтованих ендоскопічних транспапілярних втручань.

Уточнені наукові дані ендоскопічних та лапароскопічних критеріїв 

встановлення діагнозу гострого біліарного панкреатиту їх, у взаємозв’язок 

з топічною локалізацію конкрементів у жовчовивідних шляхах та 

ураженням різних сегментів підшлункової залози.

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження.

Вперше оцінено клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту у 

взаємозв’язку із змінами жовчновидільної системи та локалізації 

конкрементів у різних її відділах.



На основі отриманих результатів напрацьован діагностично- 

лікувальний алгоритм у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом, який 

дозволив оптимізувати застосування біохімічних та інструментальних 

діагностичних тестів, узагальнити вибір терміну та методу операційного 

лікування у залежності від специфічних органічних змін жовчовивідної 

системи.

Результати дисертаційного дослідження впровадженні в практичну 

роботу хірургічних відділень Івано-Ф ранківської міської клінічної лікарні 

№ 1, Центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська,

Богородчанської центральної районної лікарні, Лисецької центральної 

районної лікарні. Основні практичні та теоретичні результати дослідження 

застосовуються при вивчені модуля «Абдомінальна хірургія» студентами 

четвертого курсу медичного факультету та факультету підготовки 

іноземних громадян на кафедрі хірургії №  1 ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет».

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Положення та висновки дисертації базуються на результатах 

діагностики та лікування 126 хворих на гострий біліарний панкреатит, які 

знаходились у хірургічному відділенні міської клінічної лікарні № 1 м. 

Івано-Франківська, що є базою кафедри хірургії № 1 ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет». При виконанні 

наукового дослідження були використані методики, апаратура, 

лабораторні, інструментальні методи дослідження, хірургічний 

інструментарій, атестовані і дозволені до використання в медичній науці та 

практиці. Розподіл хворих на три репрезентативних групи дозволив 

доказово оцінювати результати діагностики та лікування включених до 

дослідження хворих. Статистична обробка отриманих результатів 

проводилась з використанням програмного забезпечення «STATISTICA 

10» (StatSoft, СШ А) та «M icrosoft Excel 2010» (M icrosoft СШ А). При



відсутності в цих програмах необхідних статистичних даних методів, 

використовувались програмні забезпечення «Libre office 4.1» (DF,

Germany) та «R» (RA, США). При аналізі кількісних даних визначался 

характер розподілу значень показника, для цього використовувався 

найбільш строгий з відомих методів -  Shaprio-W ilk's W тест. Для 

кількісних даних з нормальним розподілом результати представлялися у 

вигляді «М ( о  ) » ,  а для кількісних даних з ненормальним розподілом -  у 

вигляді «медіана» (25 і 75 процентилі). Частота якісних показників 

представлялися в абсолютних і відносних числах зі вказанням 95 % 

довірчого інтервалу у вигляді «абсолютне значення» (частота у % 

відсотках; ДІ). При цьому розраховувалися точні довірчі інтервали (з 

допомогою програмного забезпечення «R»).

Кількісні показники з нормальним розподілом значень і рівними 

дисперсіями у 2 незалежних групах порівнювалися за критерієм t Student 

(при рівних депресіях) і за критерієм Student для нерівних депресій (при 

нерівності останніх). При цьому рівність депресій вивчалися методом 

Leven. Аналогічні ж показники, але у залежних групах, порівнювалися за 

критерієм Student для нерівних дисперсій (при нерівності останніх). При 

цьому рівність дисперсій вивчалися методом Leven. Аналогічні ж 

показники, але у залежних групах порівнювалися за критерієм Student для 

залежних вибірок. Кількісні ж показники з ненормальним розподілом у 2 

незалежних групах порівнювалися методом M ann-W yitney U. У двох 

залежних вибірках кількісні показники з нормальним розподілом 

порівнювалися за критерієм Student для залежних вибірок, а такі ж 

показники з ненормальним розподілом значень -  за критерієм W ilcoxon.

Порівняння двох груп за якісним показником здійснювалося за 

точним критерієм Fisher. Крім того, розраховувалися шанси та відношення 

шансів події у різних групах. Для відношення шансів визначалися довірчі 

інтервали. Крім того, використовувалися спеціальні аналоги z-критерію 

для порівняння ймовірностей другої події у першій групі, умовних



ймовірностей другої події у першій групі та різниць ймовірностей другої 

події у двох незалежних групах.

Кореляційний аналіз для кількісних або кількісного і якісного 

показників при нормальних розподілах проводился, визначаючи

коефіцієнт кореляції Pearson, а при ненормальному розподілі кількісних 

показників, при вивченні зв ’язків між порядковими якісними показниками 

або між інтервальними кількісними і порядковим якісним показниками -  

коефіцієнт рангової кореляції Spearman. При цьому обов’язково 

встановлювалися статистична значущість значень коефіцієнтів кореляції. 

Критичний рівень значущості (р) при перевірці статистичних гіпотез у 

даному дослідженні приймался рівним 0.05.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Основні результати дисертаційного дослідження в повному обсязі 

висвітлені в 19 наукових праць, у тому числі: 5 статей у фахових виданнях 

України (1 з яких входить в наукометричну базу даних SCOPUS), 14 тез у 

матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій.

Автореферат відповідає структурі і змісту дисертації.

Оцінка оформлення та змісту дисертації.

Дисертаційна робота викладена на 154 сторінках машинописного 

тексту, складається з вступу, огляду літератури, описання матеріалу і 

методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення їх результатів, висновків, списку використаних джерел 

літератури, який включає 136 посилань, з них 41 кирилицею і 95 

латиницею. Дисертація ілюстрована 28 таблицями, 22 рисунками.

У «Вступі» стисло і логічно обґрунтовує актуальність вибраної теми, 

стан наукової проблеми та її значення. Тут чітко і конкретно 

формулюється мета і завдання дослідження, дається загальна 

характеристика роботи.

В першому розділі «Огляд літератури» проаналізовано та описано



особливості етіології і патогенезу клінічного перебігу та хірургічної 

тактики при гострому біліарному панкреатиті, сучасний стан проблеми 

лікування хворих з даною патологію. Гарно написано українською 

літературною мовою, читається легко і з цікавістю. Аналіз літературних 

джерел свідчить про актуальність проблеми, що розроблюється, та 

необхідність проведення наукових та практичних розробок у даному 

напрямку.

Розділ другий присвячений описанню досліджуваних груп хворих та 

їх порівняльні характеристики. Розділ починається с опису дизайну 

роботи, принципів формування груп дослідження та наведена дефініція 

основних термінів дослідження. Чітко окреслені критерії оцінки 

результатів, які повністю відповідають меті та завданням дослідження. 

Методи дослідження, залучені автором -  сучасні, дозволяють провести 

всесторонне обстеження хворих із біліарним панкреатитом.

В третьому розділі автор описує особливості клінічного перебігу та 

лабораторних показників у хворих на гострий біліарний панкреатит. 

Дисертант приводить результати комплексного лікування хворих на 

гострий біліарний панкреатит, можливості магнітно-резонансної 

томографії та ендоскопічної ретроградної панкреатохолангіографії для 

діагностики гострого біліарного панкреатиту. Розділ добре ілюстрований, 

викладений послідовно і доказово.

Розділ четвертий присвячений результатам комплексного 

хірургічного лікування хворих на гострий біліарний панкреатит. Дисертант 

обґрунтовує вибір хірургічної тактики у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом та особливості перебігу післяопераційного періоду в 

залежності від термінів оперативного втручання. Автор доводить, що дана 

тактика хірургічного лікування хворих на гострий біліарний панкреатит 

дозволяє достовірно ліквідувати респіраторний, гемодинамічний, 

ентеральний синдроми, SIRS та синдром гіперферментемії, а також 

зменшити ризик розвитку формування гострих перипанкреатичних



неінфікованих рідинних скупчень, перипанкреатичних абсцесів та 

постнекротичних кіст підш лункової залози (все р<0,05).

В розділі «Аналіз і узагальнення результатів» автор виклав основні 

положення та результати, отримані в результаті виконаної дисертаційної 

роботи. Розділ виконай в аналітичному плані, який показує, що автор 

володіє достатнім рівнем професійних знань і навичок наукових 

досліджень. Основні матеріали дослідження проаналізовані за допомогою 

адекватних сформульованим завданням, сучасних методів статистичного 

аналізу, що прийняті у медичних дослідженнях. Кількісна оцінка 

показників в ході математичного аналізу результатів досліджень дозволила 

дисертантові обгрунтовано сформулювати основні положення дисертації 

та зробити конкретні висновки щодо практичних рекомендацій для їх 

впровадження в клінічну практику.

Висновки автора повністю походять з отриманих даних роботи, 

викладено стисло та чітко у 6 пунктах. Викладені найбільш важливі 

наукові та практичні результати дисертації, містять формулювання 

розв’язання конкретного наукового завдання та відповідають задачам 

роботи.

Результати дослідження відображають доцільність впровадження 

отриманих результатів в практичну роботу закладів охорони здоров'я.

Практичні рекомендації змістовні.

Список літературних джерел достатній.

8. Зауваження до дисертації та автореферату щодо їх  змісту та 

оформлення.

Дисертація і автореферат оформлені якісно і на достатньо високому 

рівні. Виявлені незначні стилістичні недоліки. Також, можливо, для 

кращого сприйняття інформації результатів дослідження М РТ треба було б 

позначити на знімках фокус патологічних змін. Однак, це не впливає на 

значимість дисертації як наукової роботи.

В ході рецензування дисертаційної роботи виникли наступні



питання:

1. Який метод анестезії у хворих з супутньою серцево-судінною патологією 

ви застосовували при лапароскопічном втручанні?

2. Яку классфікацію гострого панреатіту ви використовували у своїй роботі?

3. Чи були у вас випадки, коли під час лапароскопічного втручання ви 

дренували гепатикохоледох та якщо так, то які для цього були показання?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці.

Отримані дисертантом результати дослідження є важливим 

напрямком покращення результатів лікування хворих на гострий біліарний 

панкреатит. М атеріали та результати дисертаційної роботи слід 

використовувати в лекціях для студентів старших курсів вищих 

навчальних медичних закладів, інтернів, клінічних ординаторів, під час 

проведення тематичних курсів удосконалення лікарів. Застосування 

зазначених рекомендацій у практиці дозволять істотно підвищити 

ефективність лікування хворих на гострий біліарний панкреатит.

10. Відповідність роботи вимогам, що пред’являються до дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дисертаційна робота Іванини Василя Васильовича на тему: 

«Діагностика і хірургічна тактика у хворих на гострий біліарний 

панкреатит» виконана під науковим керівництвом доктора медичних наук, 

професора Василю ка Сергія М ихайловича, є завершеною науково- 

дослідною роботою, яка містить нові науково обґрунтовані положення та 

висновки, а також важливі практичні результати, що дозволяють значно 

поліпшити результати хірургічного лікування хворих на гострий біліарний 

панкреатит.

Дисертаційна робота Іванини Василя Васильовича за актуальністю, 

новизною отриманих результатів дослідження та їх практичним значення, 

рівнем методичного вирішення поставлених завдань, повністю відповідає 

вимогам дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата



медичних наук згідно вимог п. 11 «Про порядок присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету 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 ії автор заслуговує 

присудження наукового ступеня медичних наук за спеціальністю 14.01.03 

-  хірургія.
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