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1. Актуальність обраної теми. 

Критична ішемія нижніх кінцівок (КІНК) представляє на сьогодні одну 

із невирішених проблем сучасної хірургії, оскільки її перебіг 

супроводжується високим ризиком як втрати кінцівки так і 

кардіоваскулярної смертності. Враховуючи «багатоповерховість» оклюзійно-

стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок, реконструктивні операції 

залишаються єдиним реальним шансом порятунку кінцівки від ампутації. 

Проте наявність некротичних змін на стопі, набряку нижньої кінцівки 

(супроводжують КІНК у більшості хворих), а також ішемізація тканин 

збільшують ризик розвитку інфекційних ускладнень в зоні артеріальної 

реконструкції. Згідно літературних даних частота розвитку хірургічної 

інфекції після артеріальних реконструкцій складає 4-25%, що збільшує 

ризики розвитку загрозливих ускладнень (тромбоз зони реконструкції, 

кровотеча із зони анастомозу, сепсис), у більш сприятливих випадках -

подовжує тривалість стаціонарного лікування. Проблема ускладнюється й 

високою часткою антибіотикорезистентних внутрішньолікарняних штамів, 

що не дає можливості ефективно застосувати антибіотики з лікувальною та 

профілактичною метою. Узагальнюючи вищенаведене, тематика 

дисертаційного дослідження Т.І. Вихтюка залишається надзвичайно 

акутальною. 

2. Зв'язок теми дисертації з державними галузевими науковими 

програмами 

Дисертаційна робота Т.І.Вихтюка є фрагментом комплексної планової 

роботи кафедри хірургії №2 Львівського національного медичного 
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університету імені Данила Галицького «Прогнозування, діагностика та 

лікування гемодинамічних розладів та інфекційно-запальних ускладнень у 

хірургії та трансплантології» (державна реєстрація 0115Ш00036). Дисертант 

був співавтором даної роботи. 

3. Новизна проведеного дослідження та отриманих результатів. 

Подальший розвиток в дисертаційній роботі знайшла проблема 

хірургічної інфекції в післяопераційному періоді: структура, 

розповсюдженість та особливості клінічного перебігу локальних інфекційних 

ускладнень у судинній хірургії. 

На основі визначення динаміки окремих показників імунної системи у 

хворих із порушенням артеріального кровопостачання нижніх кінцівок 

доповнено наукові дані про особливості розвитку місцевих інфекційних 

ускладнень після артеріальних реконструкцій. Вперше вивчено динаміку 

рівнів про- та протизапальних цитокінів у ексудаті, отриманому шляхом 

активного відсмоктування раневого вмістимого із зони артеріальної 

реконструкції. 

Пошуку вачем доопрацьовано схему комплексного лікування та 

профілактики глибоких локальних інфекційних ускладнень після 

артеріальних реконструкцій. Науково доведено доцільність застосування 

ВАК-терапії при розвитку інфікування зони анастомозу при імплантації 

синтетичних судинних протезів. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження. 

Вивчення пошукувачем особливостей мікробіоценозу у хворих після 

артеріальних реконструктивних втручань розширює сучасні знання про 

структуру бактеріальних інфекцій (а також їх антибіотикорезистентність) у 

відділеннях судиннохірургічного профілю. Це також дозволило вивчити 

особливість ураження ішемізованих тканин тим чи іншим збудником. 

Отримані в процесі дослідження результати змін імунологічного 

статусу пацієнтів з критичною ішемією нижніх кінцівок доповнює сучасні 

уявлення про зрушення в тій чи іншій ланці імунної системи даної категорії 
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хворих, а також дозволяє виділити діагностичну цінність вивчення 

цитокінової реакції в процесі розвитку інфекційних ускладнень з боку 

післяопераційної рани. 

Продемонстровані дисертантом позитивні зміни гнійних ран при 

застосуванні негативного тиску в порожнині рани дозволяє більш глибоко 

судити про вплив різних зовнішніх чинників на патогенез ранового процесу. 

5. Практичне значення результатів дослідження. 

Вагоме значення для практичної медицини має розроблений 

пошукувачем власний комплексний підхід до лікування хворих з 

ускладненими інфекційним процесом ранами в зоні артеріальної 

реконструкції. Особливо заслуговує на увагу обґрунтовані режими 

використання ВАК-терапії: доказано, що навіть у разі великого дефекту 

м'яких тканин із відкритим артеріальним анастомозом можна успішно 

застосувати вказану методологію лікування ран і добитись доброго розвитку 

грануляційної тканини. Це ліквідовує ризик розвитку арозивної кровотечі та 

інфікування алопротезів з необхідністю їх наступного видалення. 

Слід виділити також доцільність застосування запропонованого 

дисертантом підходу щодо зменшення ризику розвитку гнійних ускладнень з 

боку зони артеріальної реконструкції: санаційні втручання на некротичних 

тканинах стопи слід розпочинати в передопераційному періоді, а не чекати 

появи зони демаркації після відновлення кровоплину в кінцівці. 

6. Ступінь обгрунтованості наукових положень, достовірність та 

новизна висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

У розділі «Огляд літератури" із використанням останніх даних світової 

літератури висвітлено проблемність питання ефективного лікування хворих 

із проявами критичної ішемії нижніх кінцівок. Особлива увага приділена 

розвитку різноманітних ускладнень з боку післяопераційних ран. 

Представлено особливості клінічного перебігу локальної хірургічної інфекції 

у прооперованих з приводу критичної ішемії, аналізуються причини таких 

ускладнень, а також з позицій доказової медицини наводяться шляхи 
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вирішення даної проблеми. Відповідно до завдань дослідження висвітлено 

також дані літератури щодо ролі мікробного чинника, а також стану імунної 

системи хворого із гнійним ускладненням зони артеріальної реконструкції. 

Логічно представлено й відомі на сьогодні в світовій літератури підходи до 

лікування хворих із гнійними ускладненнями зони артеріальної 

реконструкції. Розділ написаний добре, використані дані останніх 

літературних джерел, зауважень до написання даного розділу немає. 

У розділі 2 «Матеріал і методи дослідження» дасться характеристика 

клінічного матеріалу - проведено аналіз 758 пацієнтів, які були прооперовані 

в період 2014-2016 роки у відділенні судинної хірургії Львівської ОКЛ. Із них 

в дослідження було включено 176 хворих, у яких виникли різноманітні 

ускладнення післяопераційних ран. Відповідно до завдань дисертаційної 

роботи хворі були поділені на контрольну групу (неінфекційні ускладнення) 

та основну (інфекційні). Представлені використані методи інструментального 

(ультразвукове), лабораторного (мікробіологічне, імунологічне) обстеження. 

Наводяться схеми лікування контрольної та основної груп. Слід відзначити, 

що використання перерахованих методів обстеження повністю відповідає 

поставленим завданням дослідження і їх застосування дозволить отримати 

статистично значимі результати. 

Розділ 3 «Особливості перебігу інфекції ділянки хірургічного 

втручання у пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок» розкриває 

частоту та структуру розвитку місцевих ускладнень після реконструктивних 

втручань. Пошуку вач констатував, що ускладнення інфекційного 

походження виникли у 76,7%, в той час як неінфекційного - у 23,3%. 

Представлено аналіз впливу ряду периопераивних факторів (вік, тривалість 

операції, локалізація анастомозу тощо) на ймовірність розвитку запального 

процесу в рані у післяопераційному періоді. Наводяться наглядні клінічні 

приклади. 

Результати вивчення ролі мікробного чинника у розвитку ускладнень 

після артеріальних втручань наведені у Розділі 4. Представлена 
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характеристика збудників, висіяних із інфікованих ран в залежності від 

глибини поширення процесу згідно класифікації $2І1а§уі. Порівняльний 

аналіз антибіотикограм щодо відсотків мікрофлори, висіяної з рани пацієнтів 

з різними ступенями глибини інфекційного ураження засвідчив відсутність 

відмінності щодо ефективності застосування 9 антибіотиків тоді як інші 17 

антибіотиків вказували різну ступінь антибіотикорезистентності. 

У розділі «Імунологічні аспекти перебігу інфекційно ускладнених 

післяопераційних ран...» представлені результати вивчення окремих 

імунологічних показників у обстежуваних пацієнтів. Констатовано, що при 

розвитку інфекційного ускладнення з боку післяопераційної рани 

відбуваються виражені зміни у системі цитокінової регуляції із активацією 

прозапальних механізмів відносно групи контролю. Так, концентрація в 

сироватці крові ІЬ-6 зростала у 2,2 рази, ТТМТ-а - у 1,9 разів, С-реактивного 

білка - у 3,9 разів при зменшенні вмісту цитокінів ІЬ-2, ІЬ-10 (Р<0,001). 

Закономірно, що чим глибшим був ступінь ураження тканин в зоні 

реконструкції, тим більш виражені зміни були в системі цитокінової 

регуляції. 

У розділі 6 представлено результати вивчення комплексного лікування 

та профілактики інфекції ділянки хірургічного реконструктивного втручання. 

Пошукувач наводить наслідки застосування власного підходу - при 

глибокому інфекційному ураженні повне загоєння рани відбулось на день 

29,5±1,91, в той час як в контролі на день 34,8±1,85. Наведено ряд клінічних 

випадків, які ілюстровані рисунками із динамікою ранового процесу -

переконлива перевага застосування ВАК-терапії у такої категорії хворих. 

Також у даному розділі пошукувач пропонує власний алгоритм підготовки та 

ведення пацієнтів із критичною ішемією кінцівки для профілактики розвитку 

післяопераційних інфекційних ускладнень. 

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» містить всі 

складові власного дослідження із ретельним аналізом отриманих результатів, 

написаний аргументовано, свідчить про практичну та наукову значимість 
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отриманих результатів. На мій погляд у даному розділі можна було б 

провести дискусію власних результатів із даними світової літератури, 

показати переваги запропонованої методики ведення хворих із інфекційними 

ускладненнями тканин у зоні артеріальної реконструкції. 

Завершують роботу 5 висновків, які відповідають поставленим 

завданням даного дисертаційного дослідження. Слід відмітити, що висновки 

конкретні, представляють отримані результати із статистичним 

обґрунтуванням, ще раз переконливо свідчать на наукову новизну та 

практичну значимість роботи. 

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих праних і 

авторефераті. За темою дисертаційної роботи, опубліковано 10 наукових 

праць, із них 6 - у наукових фахових виданнях України, визначених ДАК 

МОН України, 1 - в іноземному виданні, 3 - у матеріалах конференцій. 

Таким чином, всі розділи дисертаційного дослідження Т.І.Вихтюка були 

представлені у наукових публікаціях. У авторефераті викладені всі основні 

складові дисертаційної роботи. 

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Отримані в процесі дисертаційного дослідження 

результати знайдуть практичне застосування в практиці роботи відділень 

судинної хірургії, а також загальнохірургічних відділень, де проводяться 

артеріальні реконструкції на магістральних артеріях або лікуються хворі 

після таких реконструкцій. Важливе значення мають результати вивчення 

ролі різноманітних збудників у розвитку інфекційних процесів 

післяопераційних ран - це дозволить оптимізувати схеми антибіотикотерапії 

і зменшити частку антибіотикрезистентних штамів у структурі госпітальної 

хірургічної інфекції. 

Обґрунтовані пошукувачем принципи застосування ВАК-терапії і 

розроблений алгоритм дозволять збільшити частку пацієнтів, які із 

локальними ускладненнями після артеріальних реконструкцій можуть 

проходити лікування у загальнохірургічних (несудинних) відділеннях. Це 



7 

зменшить навантаження на судинні відділення і дозволить змінити структуру 

госпіталізованих хворих на користь тих, які потребують артеріальних 

реконструктивних вртучань. 

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення. В процесі ознайомлення із дисертаційною роботою та 

авторефератом у мене не виникло суттєвих зауважень щодо змісту та 

оформлення. При наведенні клінічних випадків представлена велика 

кількість ілюстрацій, окремі із яких, на мій погляд, для більшої 

інформативності могли б мати більше пояснень. Окремі таблиці досить 

громіздкі (представлені на 3 сторінках), можливо було б варто вибрати іншу 

форму представлення наведе них результатів. В роботі місцями трапляються 

граматичні помилки. Наведені недоліки не є суттєвими і не впливають на 

наукову новизну та практичну значимість роботи. В плані дискусії у мене є 

ряд запитань до автора дисертаційного дослідження: 

1. Чи дозволяють Вам отримані результати у категорії пацієнтів із 

підвищеним ризиком розвитку інфекційних ускладнень в зоні реконструкції 

(цукровий -діабет, ожиріння, тривале втручання, застосування 

алопластичного матеріалу, периферичні некрози) рекомендувати застосувати 

ВАК-терапію відразу після завершення реконструкції, а не чекати проявів 

запальної реакції ближчими днями? 

2. Враховуючи таку високу частку інфекційних ускладнень у Вашому 

клінічному матеріалі після артеріальних реконструкцій чи не вважаєте Ви за 

доцільне ввести також у Ваш алгоритм їх попередження (особливо у хворих 

із некротичними змінами тканин стопи) використання стерильного клейкого 

поліетиленового покриття шкіри в зоні розрізу, а також активне дренування 

за Редоном (особливо рани у пахвинній зоні) ? 

3. У схему антибіотикотерапії обстежуваних хворих був включений 

препарат Орнідазол. Які методи посіву та ідентифікації факультативних 

анаеробів використовує лабораторія Вашої лікарні при даному 

мікробіологічному дослідженні ? 



8 

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам, які 

пред'являються до наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертаційна робота Вихтюка Тараса Ігоровича на тему "Особливості 

клінічного перебігу та лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у 

хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок" є завершеною науковою 

роботою, в якій представлені розроблені та впроваджені у практику власні 

підходи до профілактики та ефективного лікування хворих із інфекційними 

рановими ускладненнями після реконструктивних втручань на магістральних 

та периферичних артеріях. Представлені дисертантом результати 

дисертаційного дослідження свідчать про їх наукову новизну, мають важливе 

теоретичне та практичне значення. За своєю актуальністю, науковою 

новизною, практичним значенням та обсягом проведених досліджень робота 

відповідає всім вимогам, які пред'являються МОН України до дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.03 - хірургія, а сам пошукувач заслуговує присвоєння вказаного 

наукового ступеня. 
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