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1. Актуальність теми і зв'язок з науковими програмами. 
Інфекційні ускладнення судинних реконструктивно-відновних операцій 

займають чільне місце в структурі післяопераційних ускладнень. Частота їх сягає 
3,0 - 21% всіх післяопераційних ускладнень при хронічній ішемії нижніх 
кінцівок, а при IV ступені ішемії досягає 64,7% випадків. У 20 - 47% випадків 
першим проявом інфекції післяопераційної рани після реконструкцій на 
магістральних артеріях є арозивна кровотеча з анастомозів. Летальність при якій 
досягає 50 - 87%. До наслідків інфекції зони артеріальної реконструкції також 
відносять також ретромбози (60 - 90%), несправжні аневризми судинних 
анастомозів (3,2 - 13%). 

За останні 20 років частота інфекційних ускладнень ділянки хірургічного 
втручання продовжує невпинно зростати, є причиною ампутацій нижніх кінцівок 
у 13 - 75% випадків, характеризується високою летальністю до 75%, яка досягає 
при судинному сепсисі 100%. 

При виникненні інфекційних ускладнень після аорто-стегнових 
реконструкцій частота ампутацій складає 30 - 80%, летальність при цьому сягає 
10 - 84%. При інфекційних ускладненнях у стегново-підколінній позиції у 35% 
пацієнтів виконують високу ампутацію, а летальність досягає 14%. Широке 
впровадження синтетичних судинних протезів підвищує небезпеку виникнення 
інфекційних ускладнень. 

Разом з тим, у більшості робіт, які присвячені інфекційним ускладненням 
реконструктивно-відновних операцій на магістральних судинах нижніх кінцівок 
не надають належної уваги профілактиці та лікуванню вище згаданих станів. 
Висока частота виявлення госпітальної мікробної флори у пацієнтів з 
інфекційними ускладненнями з боку післяопераційної рани та часті випадки 
антибіотикорезистентності висіяних штамів не дозволяють рахувати цю проблему 
повністю вирішеною. 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри 

хірургії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: «Прогнозування, діагностика та лікування гемодинамічних розладів 
та інфекційно-запальних ускладнень у хірургії, серцево-судинній хірургії та 
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трансплантології» (державна реєстрація №011511000038, шифр інв. 
№21.00.0001.15). Автор є виконавцем фрагментів означених науково-дослідних 
робіт. 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 
Доповнено наукові дані про структуру, розповсюдженість та особливості 

клінічного перебігу локальної хірургічної інфекції у хворих прооперованих з 
приводу КІНК. 

Уточнено наукові дані щодо мікробіоценозу ранових поверхонь інфекційно 
ускладнених післяопераційних ран в залежності від стадії ІДХВ за класифікацією 
$2І1а§уі. Висвітлено зміни видового складу мікрофлори із поширенням 
інфекційного процесу в глибину м'яких тканин до судинної реконструкції. 
Встановлено збільшення кількості аргесивних мікроорганізмів, зростання 
різноманіття мікробних асоціацій та їх полімікробний характер. 

Доопрацьовано схему комплексного лікування та профілактики ІДХВ II та 
III стадій за класифікацією §2І1а§уі. Науково доведено клінічну ефективність 
запропонованого комплексу лікувально-профілактичних заходів для пацієнтів із 
місцевими інфекційними ускладненнями після артеріальних реконструктивних 
втручань. Застосовано у клінічній практиці та науково обгрунтовано метод 
місцевої ВАК-терапії ускладнених післяопераційних ран III стадії за 
класифікацією 8гі1а§уі у пацієнтів з імплантованими синтетичними судинними 
протезами. 

4. Теоретичне значення одержаних результатів. 
Доповнено наукові дані про стан окремих імунологічних показників у 

сироватці крові хворих із місцевими інфекційними ускладненнями після 
реконструктивних оперативних втручань з приводу КІНК. Виявлено порушення 
цитокінової рівноваги у сироватці крові пацієнтів із ІДХВ після відновних 
артеріальних втручань з приводу КІНК, що проявлялося розвитком цитокінового 
дисбалансу із активацією її прозапальних ланок. Уперше вивчено динаміку рівнів 
про- та протизапальних цитокінів у ексудаті, отриманому шляхом вакуум-
асистованої (ВАК) терапії ІДХВ після реконструктивних судинних операцій. 

5. Практичне значення одержаних результатів. 
Доопрацьовано і впроваджено в клінічну практику схему комплексного 

лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих прооперованих з 
приводу критичної ішемії нижніх кінцівок. Дана схема включає загальне 
лікування із системною медикаментозною терапією (антибіотиконрофілактика та 
антибіотикотерапія (АБТ), дезагрегантна терапія, антикоагулянтна профілактика, 
блокатори протонної помпи та анальгетики), дієтою, режимом і лікуванням 
супутньої патології, а також місцеву терапію. Місцеве лікування ускладнених 
післяопераційних ран проводилось відповідно до фаз перебігу ранового процесу 
(РП): під час І фази запалення проводили ВАК-терапію та етапні некректомії, під 
час II фази проліферації - ВАК-терапію, під час третьої фази - гідроколоїдні або 
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мазеві пов'язки та накладання вторинних швів при повному очищенні порожнини 
рани та гранулюючій рановій поверхні. 

Запропоновано у схемі місцевої профілактики виникнення інфекції ділянки 
хірургічного втручання у пацієнтів після судинних реконструкцій з приводу КТНК 
із ППК IV стадії додатково у передопераційному періоді проводити санаційну 
некректомію гнійно-некротичних ускладнень стопи. 

6. Впровадження матеріалів дисертаційної роботи. 
Результати наукових досліджень впроваджені в лікувальний процес 

хірургічних відділень КП Львівської 1-ої міської лікарні ім. Князя Лева, КНП 
«Трускавецька міська лікарня» ТМР, Червоноградської центральної міської 
лікарні, Львівського обласного госпіталя ветеранів війн та репресованих імені 
Юрія Липи, а також відділення судинної хірургії та хірургічного відділення № 1 
ЛОКЛ. Матеріали роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрах 
загальної хірургії та хірургії № 2 ЛНМУ імені Данила Галицького. 

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 
авторефераті. 
За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць, серед них 

6 статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України та 1 у 
закордонному виданні, 3 публікації - у збірниках наукових праць та матеріалах 
конференцій. 

8. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 
Клінічним матеріалом проведеного дисертаційного обстеження слугували 

176 пацієнтів з оклюзійно-стенотичним ураженнням аорто-клубового та стегново-
підколінно-гомілкового сегментів артерій нижніх кінцівок, яким виконано 176 
оперативних реконструктивних втручань у клініці кафедри хірургії № 2 Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького на базі відділення 
судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні у період з 2014 по 2016 роки та 
у яких виникли ускладнення післяопераційних ран. Показами для проведення 
операцій були III та IV ступені хронічної ішемії нижніх кінцівок згідно класифікації 
Фонтейна (1954). До основної групи дослідження увійшли 135 осіб, у яких 
розвинулась інфекція ділянки хірургічного втручання. Хворі (41 особа) із 
локальними післяопераційними ускладненнями неінфекційного ґенезу були 
включені до групи контролю. Пацієнти основної групи були поділені на три 
підгрупи (перша, друга та третя), що відповідали І, II та III стадіям інфекційного 
ураження післяопераційної рани за класифікацією 5гі1а§уі (1972 р.). До першої 
підгрупи увійшов 51 пацієнт із поверхневим ураженням лише шкіри (І стадія за 
§2І1а§уі). До другої та третьої підгруп основної групи дослідження увійшли 45 та 
39 пацієнтів, що відповідали II та III стадіям за 8гі1а§уі. 

Комплексне лікування було здійснено 53 пацієнтам із І , 44 - із II та 35 - Із 
III стадіями інфекції ділянки хірургічного втручання. Особам із І стадією інфекції 
ділянки хірургічного втручання проводилась місцева терапія з використанням 
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антисептиків та некрєктомія з подальшим веденням рани шляхом загоєння 
вторинним натягом. В залежності від методики лікування хворих із II та III 
стадіями інфекції ділянки хірургічного втручання поділили на дві групи - основну 
і порівняння, які практично рівноцінні за важкістю та клінічним перебігом. У 
основній групі застосовували розпрацьований нами лікувальний комплекс з 
використанням вакуумної терапії (схема лікування № 1), у групі порівняння 
загальноприйняту схему лікування (схема лікування № 2). 

Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою комп'ютерної 
програми Зіаіізгіса 8.0 та електронних таблиць «Ехсеї». 

Дисертація викладена на 217 сторінках комп'ютерного набору, з яких 165 
сторінок займає основний зміст, і складається із анотації, вступу, огляду 
літератури, опису матеріалу і методів дослідження, чотирьох розділів власних 
досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 
практичних рекомендацій, списку використаних джерел із 304 найменувань, серед 
яких 194 іноземних, та додатків. Робота містить 35 таблиць та ілюстрована 37 
рисунками. 

Відповідно до мети та завдань дисертаційного дослідження опрацьовано 
структуру, визначено об'єкт і предмет дослідження, комплекс клінічних та 
лабораторно-інструментальних досліджень. 

У анотації дисертант у стислій формі проводить аналіз результатів 
обстеження та лікування 176 пацієнтів з оклюзійно-стенотичним ураженням аорто-
клубового та стегново-підколінно-гомілкового сегментів артерій нижніх кінцівок, у 
яких виникли ускладнення післяопераційних ран. 

У вступі чітко сформульовані мета та завдання дослідження, об'єкт та 
предмет дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних 
результатів, особистий внесок здобувача, проведені статистичні методи оцінки 
результатів лікування пацієнтів з післяопераційними ускладненнями після 
реконструктивних операцій з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок. 

Результати наукових досліджень впроваджені в лікувальний процес 
хірургічних відділень КП Львівської 1-ої міської лікарні ім. Князя Лева, КНП 
«Трускавецька міська лікарня» ТМР, Червоноградської центральної міської 
лікарні, Львівського обласного госпіталя ветеранів війн та репресованих імені 
Юрія Липи, а також відділення судинної хірургії та хірургічного відділення № 1 
ЛОКЛ. Матеріали роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрах 
загальної хірургії та хірургії № 2 ЛНМУ імені Данила Галицького. 

У розділі 1 «Аспекти локальної хірургічної інфекції у пацієнтів після 
реконструктивних втручань з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок» 
проведено огляд літератури на основі опрацьованих 304 літературних джерел, 
серед яких 194 іноземних. Розділ викладений на 25 сторінках друкованого тексту, 
що становить 15% основного тексту, і не перевищує рекомендовані МОН України 
20%. Розділ складається із чотирьох підрозділів, у яких послідовно викладається 
сучасні дані стосовно досліджуваної проблематики. Перший з них стосується 
епідеміології та ускладнень критичної ішемії нижніх кінцівок. Автор приводить 
літературні дані, що свідчать про значне розповсюдження критичної ішемії 
нижніх кінцівок. Наголошує на постійному зростанні частоти критичної ішемії 
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нижніх кінцівок та значному зростанні інфекційних та неінфекційних 
післяопераційних ускладнень у хворих з критичною ішемією. 

У другому підрозділі дисертант аналізує особливості клінічного перебігу 
локальної хірургічної інфекції у пацієнтів прооперованих з приводу критичної 
ішемії нижніх кінцівок, наводить літературні дані про найбільш поширені 
причини розвитку інфекційних ускладнень реконструктивно-відновних операцій з 
приводу хронічної артеріальної недостатності нижніх кінцівок. Приводить 
класифікацію 8гі1а§уі (1972) глибини поширення інфекційних ускладнень 
хірургічної рани після реконструктивного оперативного втручання. 

У третьому підрозділі автор аналізує роль мікробного фактору та стану 
імунної системи у розвитку інфекції ділянки хірургічного втручання у пацієнтів з 
критичною ішемією нижніх кінцівок. Аналізує частоту виявлення мікробного 
збудника та антибіотикорезистетності при інфекційних ускладненнях з боку 
операційної рани. Детально характеризує групи антибактеріальних засобів для 
антибактеріальної терапії. Описує зміни показників імуноцитокінового стану 
запального процесу. Зупиняється на патогенезі запального процесу. 

У четвертому підрозділі автор наводить літературні дані про особливості 
лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у пацієнтів прооперованих з 
приводу критичної ішемії нижніх кінцівок. Дисертант стверджує, що незважаючи 
на впровадження сучасних ефективних методик лікування критичної ішемії 
нижніх кінцівок, проблема розвитку ускладнень хірургічної рани інфекційного 
ґенезу є актуальним питанням ангіохірургії. На основі літературних даних автор 
доводить, що пацієнти із інфекцією ділянки хірургічного втручання потребують 
лікування, яке повинне включати хірургічну обробку ран та використання 
антимікробних препаратів (антибіотики та антисептики). Дисертант відмічає, що 
останнім часом спостерігають різке зростання стійкості збудників до 
антибактеріальних препаратів, яке веде до збільшення термінів лікування хворих і 
підвищує летальність. Автор аналізує згідно літературних даних ефективність 
різних методів місцевого лікування ран. 

Підсумовуючи розділ, автор наголошує на необхідності вдосконалення схем 
комплексного лікування та розробки профілактичних заходів, спрямованих на 
попередження розвитку інфекційних ускладнень у пацієнтів прооперованих з 
приводу критичної ішемії нижніх кінцівок. В кінці розділу подається перелік 
опублікованих праць автора. 

Зауваження до розділу 1 «Аспекти локальної хірургічної інфекції у 
пацієнтів після реконструктивних втручань з приводу критичної ішемії 
нижніх кінцівок»: 

- Розділ «Аспекти локальної хірургічної інфекції у пацієнтів після 
реконструктивних втручань з приводу критичної ішемії нижніх 
кінцівок» побудований на аналізі 304 літературних джерел, з яких 69 
(23%) посилань старше 10 років. Деякі з них класичні і повинні 
використовуватися в огляді літератури, а деякі вже були переглянуті 
раніше. 
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Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» містить 23 сторінки, 
побудований традиційно, приведено досліджувані групи, які характеризовані за 
кількістю пацієнтів, віком, статтю. 

У другому підрозділі автор детально характеризує методики лабораторного 
та інструментального обстеження досліджуваних груп пацієнтів. Приводить 
загальну кількість діагностичних досліджень, які проведені в обох групах, чим 
доводить тотожність груп за обсягом обстеження. Автор окремо зупиняється на 
мікробіологічному обстеженні пацієнтів з інфекцією ділянки хірургічного 
втручання, визначенні антибіотикочутливості. Окремий підрозділ присвячений 
імунологічним дослідженням у пролікованих хворих. Підрозділ 2.3 присвячений 
методам лікування пацієнтів з інфекцією ділянки хірургічного втручання. 

У третьому підрозділі автор конкретизує методи лікування у кожній 
підгрупі пацієнтів. У четвертому підрозділі описані статистичні методи 
опрацювання результатів. 

Використані методи дослідження адекватні меті і завданням, сучасні та 
інформативні і забезпечують високий рівень достовірності отриманих даних, та 
дозволяють оцінити проблему, що досліджує автор. Розділ викладений доступно 
та інформативно. 

Зауваження до розділу 2 «Матеріали та методи дослідження»: 
- У підрозділі 2.3 «Клінічні групи та методи лікування інфекції ділянки 

хірургічного втручання у пацієнтів із критичною ішемією нижніх 
кінцівок» у таблиці 2.3 подані примітки, що не використовуються у 
тексті. 

Розділ 3 «Особливості клінічного перебігу інфекції ділянки хірургічного 
втручання у пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок» містить 21 
сторінку, складається з двох підрозділів. У першому підрозділі автор аналізує 
поширеність місцевих ускладнень з боку операційної рани в обох групах 
пацієнтів, глибину ураження післяопераційної рани за класифікацією §2І1а§уі 
(1972). Дисертант стверджує, що розвиток певної стадії інфекції післяопераційної 
рани не залежить від віку хворих. Однак, при порівнянні розподілу кількості 
пацієнтів основної групи та групи контролю залежно від тривалості проведеного 
оперативного втручання, виявив, що тривалість операції понад 4 години збільшує 
частоту інфекційних ускладнень ділянки хірургічного втручання у більш ніж два 
рази. Крім того, на думку автора, частота інфекції ділянки хірургічного втручання 
залежить від індексу маси тіла, довжини судинного трансплантату та його 
характеру (аутовена, алопротез), наявності некротичних змін та локалізації 
хірургічного доступу. У другому підрозділі автор аналізує особливості клінічного 
перебігу інфекції ділянки хірургічного втручання у пацієнтів після 
реконструктивних операцій з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок. На 
основі аналізу власних даних дисертант виявив, що у основній групі пацієнтів 
частота супутньої патології у 1,5 рази вища порівняно з контрольною групою, а за 
умови наявності трьох і більше супутніх захворювань збільшує глибину 
інфекційного ураження післяопераційної рани. Найчастіше у пацієнтів виявляли 
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артеріальну гіпертензію та цукровий діабет. Інфекційні ускладнення ділянки 
хірургічного втручання виникають у середньому на 4 добу. 

Розділ дуже добре ілюстрований фотографіями обстежених хворих, що 
представлено на семи рисунках. Увесь фактичний матеріал розділу подано у 
тринадцяти таблицях. Розділ закінчується висновками та переліком 
опублікованих праць. 

Зауваження до розділу З «Особливості клінічного перебігу інфекції 
ділянки хірургічного втручання у пацієнтів и критичною ішемією нижніх 
кінцівок»: 

- У підрозділі 3.1 «Поширеність ускладнень післяопераційних ран та 
структура локальної хірургічної інфекції серед пацієнтів 
прооперованих з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок» рисунок 
3.3 частково дублює інформацію рисунку 3.2; 

- У підрозділі 3.1 «Особливості клінічного перебігу інфекції ділянки 
хірургічного втручання у пацієнтів після реконструктивних 
оперативних втручань з приводу критичної ішемії нижніх кінцівок» 
рисунки 3.5 та 3.6 подано перед посиланнями на них у тексті; 

Розділ 4 «Результати мікробіологічних досліджень» - 20 сторінок розділу 
присвячені аналізу висіяних з післяопераційних ран збудників, визначенню 
антибіотикочутливості у обстежених пацієнтів. В першому підрозділі цього 
розділу автор вивчає мікробіоценоз інфікованих післяопераційних ран у основній 
групі пацієнтів. Мікроорганізми із досліджуваного матеріалу були висіяні у 
вигляді монокультур та в асоціаціях. Найчастіше зустрічалися комбінації бактерій 
із двох, трьох .та чотирьох представників. Згідно результатів досліджуваних 
посівів дисертант виділив 12 типів асоціацій мікроорганізмів. Частота виявлення 
збудників з інфікованих післяопераційних ран склала 96%. Серед збудників 
переважали як в чистій культурі, так і в мікробних асоціаціях аеробні та 
факультативно-анаеробні грампозитивні коки. При цьому, частота мікробних 
асоціацій аеробних та факультативно-анаеробних грампозитивних коків зростала 
з глибиною ураження рани - від 63 до 82% спостережень. Найбільш часто у всіх 
підгрупах основної групи зустрічалися ентерококи - від 31 до 78%. 

У другому підрозділі автор аналізує антибіотикочутливість висіяної 
мікробної флори. Антибіотикограма дослідження включала 26 антибактеріальних 
препаратів. При І стадії інфекційного ураження рани найбільшу чутливість 
виявлено до фузидину - 67%, а антибіотикорезистентність до 14 препаратів 
виявлено у більш ніж половини висіяних штамів. При II стадії інфекційного 
ураження рани найбільшу чутливість виявлено до тобраміцину - 47%, а 
антибіотикорезистентність до 19 препаратів виявлено у більш ніж половини 
висіяних штамів. При III стадії інфекційного ураження рани найбільшу чутливість 
виявлено до меропенему та фузидину - по 36%, а антибіотикорезистентність 
виявили до 12 препаратів. Заміни розпочатої антибактеріальної терапії на інші 
антибіотики потребували 71%, 76% та 72% пацієнтів І, II та III підгруп основної 
групи, відповідно. 

Як свідчать результати проведених мікробіологічних досліджень, 
основними чинниками інфекційних ускладнень ран у пацієнтів стали 
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мікроорганізми, що входили до п'яти різних груп: стафілококи, ентерококи, 
ентеробактерії, псевдомонади та гриби роду Сапсіігіа. Аналіз якісної 
характеристики мікробного пейзажу у групах дослідження продемонстрував, що у 
більшості хворих (83%) мікроорганізми висівалися у асоціаціях і лише у 15,5% - у 
чистому вигляді. У 1,5 % збудники не були висіяні. 

Розділ ілюстрований дев'ятьма таблицями та трьома рисунками, 
закінчується висновками та переліком опублікованих праць. 

Зауваження до розділу 4 «Результати мікробіологічних досліджень»: 
- Протягом даного розділу пораховані відхилення для 1 - 2 пацієнтів, 

що, на нашу думку, недоцільно робити. 

У розділ 5 «Імунологічні аспекти перебігу інфекційно ускладнених 
післяопераційних ран після реконструктивних оперативних втручань на 
магістральних судинах нижніх кінцівок» дисертант проводить оцінку 
імунологічних змін під час запальної реакції організму на місцеві інфекційні 
ускладнення ран. Розділ складається з 13 сторінок. У першому підрозділі автор 
описує збільшення рівнів прозапальних цитокінів та зниження вмісту 
протизапальних цитокінів у сироватці крові хворих основної групи порівняно з 
групою контролю. Доведено, що концентрації досліджуваних імунологічних 
показників у хворих основної групи зростають з глибиною інфекційного 
ураження післяопераційної рани. У другому розділі автор стверджує, що на рівень 
імунологічних показників впливало місцеве лікування. Так, вакуумна терапія ран 
дозволила значно швидше нормалізувати показники цитокінової рівноваги, 
порівняно з відкритим веденням ран. 

Матеріал, поданий дисертантом у даному розділі, проілюстровано у шести 
таблицях. Розділ закінчується висновками та переліком опублікованих праць. 

Зауваження до роздіїу 5 «Імунологічні аспекти перебігу інфекційно 
ускладнених післяопераційних ран після реконструктивних оперативних 
втручань на магістральних судинах нижніх кінцівок»: 

- У підрозділі 5.1 «Результати вивчення окремих імунологічних 
параметрів у групах дослідження» таблиця 5.2. перевантажена 
примітками на похибки, які дублюються в тексті; 

Розділ 6 «Комплексне лікування та профілактика інфекції ділянки 
хірургічного втручання у пацієнтів прооперованих з приводу критичної 
ішемії нижніх кінцівок». Структура розділу - 25 сторінок. У першому підрозділі 
проаналізовано час загоєння післяопераційних ран залежно від стадії 
інфекційного ураження та місцевого ведення рани. Відмічено значно кращі 
показники при менш глибокому ураженні та використанні вакуумної терапії. 
Підрозділ вдало ілюстрований клінічним матеріалом. У другому підрозділі 
запропонований комплекс заходів спрямований на профілактику інфекційних 
ускладнень післяопераційних ран. 

На основі проведеного аналізу автор зазначає, що проведення 
передопераційної санаційної некректомії дозволяє знизити частоту інфекційних 
ускладнень з боку післяопераційних ран у 1,9 разів. Підрозділ вдало завершує 
алгоритм підготовки та ведення пацієнтів з критичною ішемією нижніх кінцівок, 
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що складається з перед-, інтра- та післяопераційного етапів профілактичних 
заходів. 

Розділ відрізняється переконливими даними, добре ілюстрований чотирьма 
таблицями та п'ятнадцятьма рисунками, з яких чотирнадцять фотографічних 
зображень, що доповнюють текст, роблять вірогідними усі висновки і положення 
цього розділу дисертації. Закінчується розділ висновками та переліком 
опублікованих праць. 

Зауваження до розділу 6 «Комплексне лікування та профілактика 
інфекції діїянки хірургічного втручання у пацієнтів прооперованих з приводу 
критичної ішемії нижніх кінцівок»: 

- Підводячи підсумок 6 розділу, на нашу думку, слід вказувати не лише 
похибки, а й у скільки разів чи на скільки відсотків краще лікування 
при використанні вакуумної терапії. 

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження». 
Структура розділу (17 сторінок) є традиційною, проведено аналіз 

результатів обстеження та лікування пацієнтів з інфекційними ускладненнями 
післяопераційних ран після реконструктивних операцій з приводу критичної 
ішемії нижніх кінцівок. Розділ логічно підсумовує результати проведеного 
дослідження. Розділ носить аналітичний характер, дисертант аргументовано 
наводить результати виконаних ним наукових досліджень і проводить 
порівняльний аналіз отриманих даних із результатами інших дослідників. 

Зауважень до розділу «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 
немає. 

Дисертаційна робота завершується п'ятьма висновками, які є достатньо 
обгрунтованими, відповідають меті та поставленим завданням, а також не 
викликають сумніву щодо достовірності. 

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

Дисертаційна робота та автореферат викладені грамотно, відрізняються 
гарним оформленням та змістовністю. Оформлення дисертації та автореферату 
відповідають вимогам МОН України. У роботі виявлені деякі орфографічні та 
стилістичні помилки, повторення, присутні скорочення у назві таблиць та 
рисунків, які жодною мірою не знижують наукової цінності роботи, не носять 
принципового характеру та не впливають на результати дослідження. 

При ознайомленні з дисертаційною роботою виникли ряд запитань: 

1. Ви одночасно призначали пацієнтам дезагрегантну і антикоагулянтну 
терапію? Після реконструктивних операцій Ви призначали лише 
низькомолекулярні гепарини? 

2. Що ви вкладаєте в поняття короткі та довгі стегново-підколінні 
реконструкції? 

3. Чи були летальні випадки у пацієнтів із інфекцією ділянки хірургічного 
втручання? 
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10. Висновки. 
Дисертаційна робота Вихтюка Тараса Ігоровича «Особливості клінічного 

перебігу та лікування інфекції ділянки хірургічного втручання у хворих із 
критичною ішемією нижніх кінцівок» є завершеною науковою працею, в якій 
отримані нові науково обгрунтовані та аргументовані результати, що стосуються 
особливостей клінічного перебігу, обстеження та лікування інфекції ділянки 
хірургічного втручання у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок. Новизна 
дисертаційної роботи має важливе значення як для теоретичного, так і для 
практичного обгрунтування методів профілактики та лікування місцевих 
післяопераційних інфекційних ускладнень. 

Робота відповідає всім вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24 липня 2013 р. (із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України № 656 від 19 серпня 2015 р.), які ставляться до кандидатських 
дисертацій, а її автор цілком заслуговує на присвоєння йому наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю хірургія - 14.01.03. 

Офіційний опонент, 
д.м.н., професор, професор кафедри 
хірургічних хвороб ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет», Заслужений 
лікар України, Лауреат Державної премії в 
галузі науки і техніки 

В.І. Русин 
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