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Актуальність теми. 

 

Проблематика абдомінального сепсису та гострого перитоніту як його 

найчастішої форми є високоактуальною впродовж десятиліть. Незважаючи на 

інтенсивний прогрес медичної та технічної галузей, дотримання канонів гнійно-

септичної хірургії та залучення максимального діагностичного та 

фармакотерапевтичного арсеналу, дотепер результати лікування перитоніту 

вказують на істотні резерви вивчення та вдосконалення. Свідченням цього є доволі 

висока частота ускладнень і летальності при абдомінальному сепсисі, яка сягає до 

24%. 

У часі досліджень аспектів ускладненого перебігу гострого перитоніту, 

клініцистами визнано контрибутивну роль таких факторів як пізнє звертання за 

спеціалізованою допомогою, самолікування, зокрема антибактерійними і 

протизапальними засобами, некорегована супутня патологія та загальне зростання 

захворюваності населення. Певну роль також відведено недосконалості 

діагностичних інструментальних і лабораторних методів. Не так давно, хірургами 

визнано принципово нову форму гострого перитоніту – третинну, яка є негативною 

еволюцією вторинного і є найтяжчим різновидом інтра-абдомінальної інфекції. 

Поряд із органною декомпенсацією, розвитку третинному перитоніту сприяють 

перебування у реанімаційному відділенні, суттєва антибактерійна резистентність 

патогенів, першочергово нозокоміальних. Також, серед неуникних трігерів 



розвитку третинного перитоніту є не завжди можливе повноцінне дотримання 

підходів контролю джерела інфекції, що сприяє персистенції перитонеальних явищ.  

Актуальності проблемі додають значні цифри летальності при третинному 

перитоніті – 19-75% та мала кількість публікацій, присвячених його дослідженню. 

У час коли хірургічна складова лікування є в більшості зрозумілою та, на жаль, не 

завжди вирішальною, пріоритетним вектором стає попередження його розвитку на 

основі всебічного пошуку прогностичних критеріїв. У відношенні третинного 

перитоніту недостатньо вивченими є імунні та стресорні зміни, особливості 

антибіотикочутливості його збудників, причинна роль грибкової флори та ін.  

Поширені на сьогодні мультипараметричні шкали не є специфічними для 

третинного перитоніту та є радше констатуючими щодо загального ризику 

летальності. 

Таким чином, обрана тема для дисертаційної роботи Матвійчука О. Б. є 

гостроактуальною, сучасною і водночас безпрецедентною на теренах України. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану НДР Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького та є фрагментом 

комплексної НДР кафедри хірургії та ендоскопії факультету післядипломної освіти 

„Розпрацювання та визначення диференційованих показань до методів 

профілактики моно- та поліорганної недостатності” (державна реєстрація № 

0110U002149), виконаного у співпраці з кафедрою клінічної лабораторної 

діагностики та кафедрою мікробіології. Здобувач безпосередньо виконав фрагмент 

означеної науково-дослідної роботи кафедри у аналізі ретроспективного матеріалу, 

формуванні проспективної групи, участі у операційних втручаннях і проведенні 

комплексу статистичних обчислень. 

 

 

 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, їх достовірність. 

 

Дисертаційна робота Матвійчука Олега Богдановича є самостійним та 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на сучасному методологічному 

рівні та достатньо репрезентативному клінічному матеріалі, який складався з ретро- 

і проспективної частин. Обгрунтованість викладених наукових положень і 

висновків базується на значній кількості вивчених наукових джерел, аналітичною 

їх оцінкою та інтерпретацією, вдалою методологічною побудовою роботи та її 

дизайном у цілому. У дослідження залучено визначення традиційних 

загальноклінічних і біохімічних показників, параметрів обох ланок імунітету, 

біомаркерів сепсису, стресорної відповіді, мікробіологічних характеристик 

ексудату черевної порожнини, післяопераційних ран та крові, 

антибіотикочутливості отриманих культур. Проаналізовано динаміку чотирьох 

математичних шкал, найбільш застосовуваних в умовах абдомінального сепсису. 

Серійність забору крові (0-3-7) на дослідження забезпечила адекватну оцінку 

динаміки досліджуваних показників, в особливості у перші доби після 

діагностування третинного перитоніту. У зв’язку з характеристиками вибірки 

хворих, математичний аналіз був проведений у кілька етапів, що було покладено в 

основу створення 19-компонентної прогностичної шкали. Висновки є науково 

обгрунтованими та структуризованими, відповідають поставленим завданням та 

дещо перевищують їх кількісно, що обумовлено значним масивом і 

різноплановістю отриманих результатів. 

 

Наукова новизна і практичне значення 

отриманих результатів проведених досліджень. 

 

Дисертантом вперше описано особливості змін імунної та стресорної реакцій 

організму, які відображають високий ризик розвитку третинного перитоніту.  

Вперше описано особливості змін біомаркерів запалення та інфекції при розвитку 



третинного перитоніту. Розширено дані мікробних та грибкових характеристик 

перитонеального ексудату, післяопераційних ран і крові при третинному 

перитоніті. Деталізовано чутливість отриманих патогенних культур, зокрема 

госпітальних збудників до антибактерійних і протигрибкових препаратів із 

виділенням низькоефективних. Автором вперше доведено вплив програмованих 

релапаротомій та релапаротомій за потребою на ризик розвитку третинного 

перитоніту. У дисертаційній роботі науково аргументовано недостатню придатність 

застосування поширених математичних індексів для прогнозування ризику 

розвитку третинного перитоніту. Удосконалено показання, техніку проведення і 

медикаментний склад способів перитонеального лаважу задля попередження і 

лікування третинного перитоніту. Уперше науково розроблено та клінічно 

апробовано бальну шкалу прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту, 

використовуючи яку проводиться поділ хворих на групи ризику з метою 

встановлення диференційованих показань до лікування і профілактики. 

 

Практичне значення одержаних результатів. 

 

Основні положення наукової праці довели доцільність застосування 

розроблених способу прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту та 

методів перитонеального лаважу. Практичне значення опрацьованих способів 

підтверджено 3 патентами України та 1 інформаційним листом. Результати 

дисертаційної роботи імплементовано у практику достатньої кількості хірургічних 

відділень, що підтверджують відповідні акти впровадження. Окремо слід 

відзначити високу ефективність способу прогнозування ризику розвитку 

третинного перитоніту, що дало можливість попередити його розвиток у 76,2-

91,6% випадків. 

 

 

 

 



Оцінка змісту роботи та зауваження щодо оформлення. 

 

Дисертаційна робота Матвійчука О. Б. на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук написана поправною українською мовою, побудована за 

традиційною схемою і складається з вступу, 9 розділів власних досліджень, 

висновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел становить 619 

найменувань, додатки містять скан-копії титульних сторінок патентів, актів їх 

впровадження та інформаційного листа. Загальний обсяг наукової роботи становить 

362 сторінки, з яких на основний текст припадає 253 сторінки. Робота ілюстрована 

4 рисунками та 93 таблицями. 

Вступ дисертації викладено на 10 сторінках, де висвітлено актуальність 

вивчення наукового завдання, обраного автором для дослідження, аргументовано 

вибір мети і завдань, відображено наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, окреслено особистий внесок здобувача та апробацію 

результатів дисертації. 

Зауважень до форми і побудови Вступу нема. 

Розділ 1 „Огляд літератури” представлений на 53 сторінках друкованого 

тексту, носить аналітичний характер та складається з 4 підрозділів. У першому 

підрозділі проведено історичний екскурс у проблему перитоніту з аналізом 

термінологічних та класифікаційних його аспектів. У підрозділі 1.2 дисертантом 

вивчено питання гострого перитоніту як складової абдомінального сепсису. У 

наступному підрозділі висвітлено сучасну ситуацію у царині використання 

прогностичних шкал, які застосовуються при гострому перитоніті. У 

завершальному підрозділі описано стан проблеми третинного перитоніту як 

новітньої проблеми абдомінальної хірургії. 

Проведений огляд спеціалізованої літератури за темою дозволив здобувачеві 

виокремити ряд невирішених і дискусійних питань, мотивувати необхідність 

уніфікації класифікацій з метою усунення термінологічних протиріч та 

актуалізувати необхідність розпрацювання дієвого способу прогнозування ризику 

розвитку третинного перитоніту. 



Розділ написано стилістично вдало, з поступовим розкриттям стану проблеми 

та глибоким охопленням етапів розвитку підходів до термінології, діагностики та 

лікування гострого перитоніту на основі аналізу вражаючої кількості літературних 

джерел (619). Серед відносних недоліків розділу можна вважати періодичне 

одномоментне цитування великої (до 21) кількості літературних джерел. 

Розділ 2 „Об’єкт і методи дослідження” викладений на 36 аркушах і вміщає 2 

підрозділи. У підрозділі 2.1 докладно описано хворих як ретро-, так і проспективної 

груп. У підрозділі 2.2 вичерпно описано обрані лабораторні, інструментальні та 

променеві методи дослідження з роз’ясненням особливостей їх виконання, забору 

біосубстратів та описом їх серійності. Окремої уваги заслуговує деталізація 

мікробіологічних досліджень та пояснення вибору статистичних досліджень. 

Визначені для дослідження методи є сучасними, повністю відповідають 

поставленим завданням, інформативні. Розділ ілюстровано 29 таблицями, за його 

матеріалами здобувачем опубліковано 14 наукових праць. Зауважень до розділу 

нема. 

Розділ 3 присвячений особливостям операційних втручань та 

післяопераційного періоду при вторинному перитоніті, а саме первинним 

(підрозділ 3.1) та повторним (підрозділ 3.2). Розділ поділений на 3 підрозділи, його 

загальний обсяг складає 28 сторінок тексту включно з 14 таблицями. За 

матеріалами розділу видано 8 публікацій. В останньому підрозділі проведено 

оцінку клінічного значення Мангеймського індексу перитоніту, шкал АРАСНЕ-3, 

POSSUM та qSOFA при гострому перитоніті та проаналізовано їх застосовність для 

прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту. 

Виклад і зміст розділу зауважень не викликали. 

У Розділі 4 на 26 сторінках йде мова про стан окремих компонентів системи 

гомеостазу та їх значення у діагностиці вторинного та третинного перитоніту. У 

даному розділі, який поділено на 3 підрозділи, у 29 таблицях послідовно та з 

розширеним коментарем відображено зміни рівнів досліджуваних показників 

всередині підгруп і між ними зі зазначенням статистичних різниць та їх тенденцій. 

Встановлено виразні зміни рівнів імунної і гормональної реакцій по мірі розвитку 



третинного перитоніту. Отримані результати автор вдало коментує, порівнюючи з 

даними інших наукових праць за темою гострого перитоніту. Матеріали, подані в 

розділі, висвітлені в 7 публікаціях. 

Серед зауважень можна відзначити деяку громіздкість таблиць, якої, в 

цілому, уникнути було складно через велику кількість показників. 

Розділ 5 „Видові особливості та антибіотикочутливість мікрофлори 

вторинного і третинного перитонітів” викладений на 19 сторінках, складається з 4 

підрозділів, ілюстрований 12 таблицями та 2 рисунками. У розділі доступно 

описано мікробіологічні знахідки при вторинному і третинному перитонітах із 

розподілом за Грам-полярністю та особливостями грибкової флори. Результати 

досліджень базовані на використанні відповідних поживних середовищ, а 

особливості чутливості культиватів – на переконливій кількості антибактерійних 

засобів найбільш застосовуваних класів. 

Окремо слід відзначити порівняння результатів мікробіологічного 

дослідження у добу постановки діагнозу „Третинний перитоніт”, що дало 

можливість виявити суттєві відмінності порівняно з первинною культивацією, а 

саме опису нозокоміального компоненту. Проведені здобувачем дослідження 

додатково підтвердили ростучу патогенетичну частку Candida non-albicans spp. у 

розвитку третинного перитоніту. 

Матеріали, викладені в розділі, покладені в основу 10 публікацій. 

Оформлення і структура розділу є добре сприйнятними і не викликають 

зауважень, хоча зрідка дані таблиць дублюються у тексті. Останнє не є суттєвим 

недоліком і не вимагає корекції. 

Розділ 6 „Комплексне лікування хворих на третинний перитоніт” викладений 

на 11 сторінках та 3 підрозділах. У цьому розділі подано характеристики 

проведеного хірургічного і консервативного лікування третинного перитоніту. 

Розділ збагачений аналізом 2 клінічних випадків, які ілюстровані. У даному розділі 

здобувач проаналізував можливості лікування третинного перитоніту і виклав 

міркування щодо потенційних векторів його покращання. Цифровий матеріал 

додатково представлено 5 таблицями. 



За матеріалами розділу видано 9 публікацій. 

Зауважень до розділу не виявлено. 

У Розділі 7 проведено узагальнення отриманих даних, охарактеризовано 

предиктивну цінність як числових, так і фактичних параметрів і введено їх у шкалу 

бального прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту. Прогностична 

шкала представлена у вигляді таблиці, містить 19 параметрів. Валідність та висока 

прогностичність шкали є доведені на незалежній контрольній групі. Доречною є 

ілюстрація практичного використання бальної шкали клінічними випадками. Розділ 

займає 14 сторінок, поділений на 3 підрозділи та вміщає 6 таблиць. 

За матеріалами розділу опубліковано 8 наукових праць. 

Таблиця прогностичної шкали є громіздкою – її розмір перевищує 1 сторінку, 

утруднюючи сприйняття. У перспективі можна було б компактизувати її, 

наприклад, розділивши на змістові блоки показників. Поза цим, інших суттєвих 

зауважень розділ не викликав. 

Розділ 8 „Профілактика третинного перитоніту” складається з 3 підрозділів, 

займає 14 сторінок та представляє собою аналіз і пошук здобувачем способів 

попередження розвитку третинного перитоніту на основі отриманих результатів і 

власних клінічних спостережень. Профілактика третинного перитоніту, поряд із 

раннім визначенням ризику його розвитку, реалізується комплексом хірургічних та 

фармакотерапевтичних заходів. Практичний інтерес представляють запропоновані 

методи перитонеального лаважу, ефективність яких оцінена незалежними 

контрольними дослідженнями і відображена клінічними випадками. 

Результати, викладені у розділі, видані у 12 наукових працях. 

При ознайомленні з даним розділом зауваження не виникли. 

Розділ 9 „Аналіз та обговорення результатів дослідження” викладений на 12 

сторінках, написаний доступно, достатньо переконливо, послідовно та 

обгрунтовано. Розділ побудовано за традиційною схемою, в якому стисло 

висвітлені результати дослідження, отримані при виконанні дисертаційної роботи 

згідно поставлених завдань, а також підведені підсумки роботи з питань, які 



вивчались. Розділ написаний із інтерпретацією та співставленням власних наукових 

знахідок, даних літератури вітчизняних та закордонних авторів. 

Основні наукові положення відображено у 14 висновках, які логічно 

випливають з результатів дослідження, повною мірою відповідають 

сформульованим завданням, мають теоретичне та практичне значення, що дозволяє 

широко використовувати результати роботи в практичній хірургії та освітньому 

процесі. 

За матеріалами дисертації опубліковано 34 наукові, серед яких 24 – у 

фахових виданнях (рекомендованих ДАК МОН України), 6 – у виданнях, що 

входять до наукометричних баз; 1 – в іноземному фаховому виданні, 1 – в іншому 

виданні та 4 – у матеріалах науково-практичних конференцій. Отримано 3 патенти 

України на корисну модель і 1 інформаційний лист. 

 

У рамках дискусії хотілось почути відповіді здобувача на такі запитання, 

а саме: 

1. На Вашу думку, чи впливають зміни показників зсідання крові на ризик 

розвитку третинного перитоніту ? 

2. Як позначається відсутність окремих параметрів на результатах підрахунку 

значення опрацьованої шкали ? 

3. Якою є Ваша позиція щодо замісної гормональної терапії у випадку 

гіпокортизолемії при третинному перитоніті ? 

 

 

 

 



 


