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1. Акгуальнiсть обраноi темп дисертацii'.

Профiлактичнi щеплення застосовуються з перlоду новонародженностirrрчч,Ur.аýtлLtttl щ9rrJlснн]Е застосовуються з перlоду новонародженностi i
томУ вимагають н€lпежного ступеня безпеки. Незвах<аючи на мiжнароднi
програми по боротьбi з ryберкульозом, подолати цю хворобу повнiстю досi
не вд€шося. В ocTaHHi 80 poKiB найдiевiшим способом боротьби з
поширенtrям ryберкульозу е щеплення БIщt. Вакцинацiя рекомендована дJIя
iмунiзацiТ новонароджених та дiтей грудною Bilcy у 118 краiЪах cBiry i е

обов'язковою у 64 краiнах. Вiдомо що, анатомо-фiзiологiчнi та iмунологiчнi
особливостi дитячоЮ органiзмУ зупdовIIюютЪ найбiльшУ вразливiсть до

розвиткУ ryберкуЛьозУ саме осiб ранньоЮ Bilcy. особливО в€DкJIиво, що
ЩеПЛеННЯ БI-РК ЗЕЖИЩае ВiД УскJIаднених та генерапiзованlD( фор,
за)(Bорювання.

OcTaHHiM часоМ все бiлъШе з'я&гIяються HayKoBi данi щодо зростання
кiлькостi мiсцевих ускJIаднень БIQК-вакцинацii, а також БIQ(-оститiв.

На даний час встановлена можJIивiсть зв'язку ускJIадненъ з такими
причинЕlми: помилки при вiдборi дiтей дJIя вакцинацii, BiK дитини,
порушеНня iмунНого статУсу дитиНи, наявнiсть суtý/тнiх патологiчних cTaHiB,

порушення технiки виконання вакцинацii, бiологiчнi властивостi штаму
БI_рк, значна кiлькiсть життездатншс мiкобактерiй у дозi на одне щеIшення.

особливiстю Бщж-вакцинацii е вiдтермiноваlrий розвиток ii ускладненъ,
а тому i складнощi у своечаснiй дiагностицi та лiкуваннi пiслявакцин€л"пьних

реакцiй. Зв'язок мiж типаrrли штамiв вакцин та випадк€лми ускJIаднень пiсля



БI-РК-щеIIJIенЬ найryаЩе демонСтруетьсЯ гlри змiнi нацiонаJIьних цроцраJчr
irvглriзацiТ, В Украihi дисертаlдiйнюl дослiджень БI-РК-ускJIаднень, пов'язан,D.
зi змiною нацiональних процрам iмунiзаlдii до цъою часу не проводипося.

тому, з огляд/ на наведене вищео обрана дIсертантом тема та мета
дисавтаЦiйногО дослiдження е акту€!,пьЕими як науковий аспект дитячоi
хiрургii, так i дIя практичноi медицини.

2. Зв'язок роботп з пауковпмп програмамп, плапамп, темамп.
Наукова робота реалiзуе цiлi та завдаfiЕя загаJIьнодержавноi соцiа.гlьноi

програJ\{и гrротлцii зЕlхворюванню на ryберщульоз на 2012-201б роки, що була
затвердЖена Законом Украhи вiд 1б жовтня 20L2 рокУ }|ь 545r_йI. Дша
робота е фрагrr,rенюМ комIIJIексноТ науково-дослiдноi робопа медиIIною
iHcTllTyry Сумського ,Щержавною унiверситеry <<Способи оптlтмiзацii
лiкуваннЯ ryберкуЛьозУ та iнпшu< зЕшаJIън}D( зЕлхворювань у с}цасних
екологiчних умова)о)' державна реестрацiя }lb0110 U004955 , 20I. I р. в
YKparhcblloмY iнстиryтi науково-технiчноi iнформацii, а також науково_

дослiдноi роботи медиЕIного iнстиryry Срлською,Щержавною унiверситету
<<особливостi дiапrостrаки i лilуванlrя ryберщульозу лег€нь, IIJIеври, KicToK та
черевнID( органiв в умовах епiдемiЬ>, держаВна реестрilIiя Ng0115 U0071з0,
2015 р. Тепrу дисергаlцii затвердкено рiшеннmл вченоi рqди Сумського
державного упiверситету (протокол засiдання ЛЬ5 вiд 13 грудня 20|2 року),
уточнено рiшешlяrл вченоi. Р4ди Сумського державного унiверситеry
(протокол засiдання N7 вiд 14 квiтня 20116роцу). Ёr'

3, Ступiнь обrрунтовапостi науковпх поло)IQепь, висновкiв i
рекомеIцацiй, сфорrшульованих у дисертацii.

HayKoBi положенпЯ i висновкИ дисертаIдiйноi роботи цiлком
вiдповiдають MeTi i завдаrшям дослiджеrпrя, фунтy,оться на фактичному
МаТеРlаJIl, ОТРИМilIОМУ На ДОСТаТНiЙ КiЛЪкiсно i яrсiсно вибiрцi _ всього було
обстежено 218 дiтей з ускJIадненим перебiгом БI!К-ваlсцинацiТ: 182 особи з
мIсцевIII\{и ускJIаДненнями БIQК-щеплеЕЬ та Зб дiтей - з БIQК-оститЕlми. Ви
батькiв ycix дiтей було отримано вiдповiдну згоду на )ласть в науковому



a

дослiдженнi. Bcix осiб було подiлено на двi групи: першry црупу "**" 'jпацiентrr, що буrм щепленi шт€lI\,fоМ БIРК-вакцини BCG-I (Росiя), друry - 136
дiтей, якi були щепленi вакциноЮ штамУ SSI (Данiя).

методи дослiдження, застосованi дисертантом пiд час виконання

роботи: комIIJIекс с}цасних клiнiчнlа<, лабораюрнш<, iнструментаJIьних та
математико-статистичЕих методiв дослiдження. yci цi методи е
загап}новизнаними, пiдтвердхеними досвiдом використання серед
вlтчизЕЯнlD( r закордоннш( дослiдrикiв, с)Еасними, та такими, що знйrrrгlи
iтrrроке використання в багатьох наукових дослiдкеннях.

.Щисертантом проведений глибокий поцIук i шrалiз пауковоi лiтераryри

огримаrri рзультати дослiджепь пiддоi статистичнiй та математичнiй
обробцi з використанням с)часних методiво що обумовптlо високу
достовiРнiстЬ отриманШх даних, на ocнoBi яких авюр обцрупryвав положеннrI,
висновки та црактшшi рекомендацiт. Bci результати цроведен}D( дослiджень
та rx статистичноi обробки паведенi у роздiлаl вJIасних дослiджень.

отриманi результати дослiджень буша оцриJIюдненi та шробовалri на
вагомиХ HayKoBID( форумаrс, зощреМа: на IV мiжнародному конгресi сryдентiв
та молодих вченID( кАкryальнi проблеми с}цасноТ медицини) (Киiв, 2012); на
науково-практшIЕiй копференцii <Актуапьнi питання теоретшIноi медицини.
Акryальнi питшrня кпiнiчноi ме.ryIцини. Клiнiчнi та патогенетиIIнi аспеtсти
мrщроелементозiв>> м. СупrИ 2012 р; на мiжнародliй науково_гrрактичнiй
конференцii В м. СумИ 2ОlЗ р; на III мiжнароднiй на)rково_гlрактичнiй

конференцii сryденгiв та молодих вчених <AkryarrbHi питаrrпя теоретIдIноi та
прЕlктшшоi медицини> (Суми, 2015), на fV мiжнароднiй науково-гlраrстлrчнiй

конференцii сryдекгiв та молодих вчених кАктуаlrънi питаrrня TeopeTиEIHoi та
гIраJ(тичНоi медиЦинш (Суми, 2016). Таким чином, сryпiнь обlрунтоваrrостi
положеНь та висновкiв, сформульованих у дисертшдii, не викJIикае cyMHiBiB.



4. IrayKoBa повпзна отршманцх результатiв.
В представ-гlенiй роботi, уточненi HayKoBi даlri щодо етiологii <<мiсцевию>

та дисеМшовЕlниХ ускJIаднеНь Б[РК"вакцинацii та впливу ризикiв ik розвитку,
дослiджено зв'язОк розвитку ускJIаднень зi змiною IIITaMy вакцин.

Вперше вивченО зв'язок рiзних тrrпiв ускJIаднень зi штап{ами БIIк_
в€жциЕи, а також визначена iнформативнiсть рiзних методiв дiагlrостики щD(

урФкенЬ. На ocHoBi iтроведеншх клiнiчнlоl, лабораторних та променевID(

дослiджень розширено уявлення rrро особливостi перебiry <<мiсцевих>) та

дисемiноваrrшr ускJIаднень БI!К-ваlсrцанацii.

,щисертантом вперше запропонована диференцiйована лiкувалъна
тактика веденнЯ xBopID( З ускJIаднениМ перебiгом пiслявакЦинаJIьного

перiоду. Розроблено та

методики лiкування

впроваджено в практичну дiяльнiсть HoBi оригiна.гlьнi

мiсцевих ускладнень, насамшеред мЕ}поiнвдзивнi

ггуlrкцiйНi технiки, якi прискорюють термitти одDканЕя xBopIDL .Щцсертаrrтом
тЕlкож запропоНовано диференцiйовший пiд<rд до лiкуваннrl БI_РК-оститiв з

впровадЖенням п,ластIдШIо( мето.щIк, якi дозвоJlяють скоротити кiлькiсть
ПlСJIЯОПеРаЦiЙНИХ УСКJIаДнень та покрацити якiсть життя гlролiкованlD( дiтей.

5- IIовнота впкпаДу основнIIх результатiв дпсертацii у науковпх i
фаховпх впдаЕпях.

Результати цроведеншс дослiджень пoBнicTlo викJIаденi у 11-ти науковкх

црацлЬ з якиХ б -У виглядi статей у фжовИх наукоВих вид{lннлq 1 з H}D(-y
видаrrнi, що облiков)rються наукометричною базою Scopus, 1 стаття - у
iноземноrrrу фжовому виданнi, 5 - у виглядi тез у збiрника< матерiалiв
на)rково-пракгиЕIНих конференчiй. Отримаlli 2 патенти УкраiЪи на кориснi
модел1.

б. Теоретичне

Щисертантом

дослlдженням, яке

знfrчення

виконана

анаJIiзуе

роботи.

робот&,

можливостi

що е црунтовним науковим

комплексного вивчення факторiв
ризикУ розвитку ускпqднень БI-РК-вЕжцинацii для Тх етiологiчноi дiагностики.



Теоретичпi положення дисертаrдii й пpElKTи]IHi рекомендщiТ
викорисТовуютъсЯ В учбовомУ гlроцесi i лiкувальнiй rrрактицi кафедри
загагrьнОi хiрургii, рqдiаЦiйноi медицини та фтизiатрii, кафедри хiрургii з

дитячою хlрурпею з курсом онкологii СумrЩУ, у дитяЕIому хiрургiчному
вiддiленнi Сумськоi обласноi дитячоi ктliнiчноТ лiкарнi, у роботi Срлського
обласного клiнiчного гlротиryберкульозного диспансеру.

7. Практпчпе зЕачення роботи.
Впровqджеrшrя у цраJffичну дiяльнiстъ результатiв дисертацiйноi робmи

дае моrкrrивостi оптимiзувати дiагностичнi та лiкувшlьнi зil(оди надання

допомоrи дiтлrл з ускJIадНеним перебiюм БIQК-вакцинацii.

Використанпrt запропонованого дlагностичного лiкув€шьного
{lпгоритму дозвоJIяе своечасно розпочинати лilсування ускJIаднень БLрк,
оптимlзУватИ показИ до оперативногО rx лilсуванЕя, зменцIити частоту БIрк-
лiмфалешiтiв i БI-РК-оститiв та полiпlшати перебiг пiсляоперацiйною перiоду,

досягти попередження iнваrriдизацii у дiтей пiсля щеплень Бtрк.
ЗапропоноваrrиЙ дисертантом апгоритм лilсування xBopID( з БI-РК-

оститами з урФ(уваншш дiаметрУ порожнин розIIпЕлвJIенн;I кiстки та
використ€tннrtм бiологiчного гiдроксiапатиту з додаванням
протитуберкульозних препаратiв дозволив значно зменшити TepMiH
лiкування цього ускладнення.

,Щисертаrrт прийшrаВ }лIасть у пiдготовцi та Blцaпrri за дшIими дослiдкенЬ
двох патентlв на корисну модель, якi були впровадженi у робоry
Тернопiльського, Чернiвецького та Запорiзького обласнихДvl/rДvДIlJtЕDw,Dl\\'l\', 1ýРНrВСЦЬКОГО Та 5аПОРlЗЬКОГО Обласнrоr шiнiчlппс
протиryберкульозн}D( диспаrrсерiв, Волинсъкого обласного територiапьного

та

медиlIнОго протИтуберкуЛъозЕопО об'еднаrrЕrl та ДЗ (ЗМАпо моЗ Ущраr.ни>,
кафедри фтизiатрii i пуiьмонологii.

Вiдповiднiсть дисертацiI

своею темою, метою

8.

За

профiлю спецiалiзовапоi вченоi р8ди.
та завданнями дослiдженнrt, визначеним

обоектом та цре.щ{етом дослiдженЕя, отриманими результата:rли i зробленими

ВИСНОВКаМи, дисертацiйна робота шевченitана ix ocнoвi узаг€шьненнями i



Максшrла Юрiйовича <<особливостi дiагностиlса i хiрургiчrrою лiкування

ускпадненъ гlротlrryберкульозних щеплень), вiдповiдае спецiаrrьностi.

14.01.09 - дитя.lа хiрургiя' що е rrрофiльною дJIя спецiатliзоваrrоi вченоi ради

Д 05.600.0l гlри Вiшlицькому нацiональному медиIIноплу унiверситетi iM.

Пирогова M.I. МОЗ Украiни.

струtстура та оформлення дисертаlдii та авторефераry вiдповiдають

Вимогам МК МОН Укршhи. Робота викJIадеЕа украrнською мовою на 182

СТОРiнкаr машIинописною тексту та скJIадаеться iз шrотацii, встугry, огJIяду

лiтерqrури, MaTepiaTliB i методiв, 5 роздiлiв власних дослiдлень, висЕовкiв,

практиЕIних рекомендацiй. Матерiали дисертшlii мiстять 26 таблицъ та

Вступ мiстить Bci скла,довi, peкoмelцoBarri дАк Украrни. у вступi:

обцрунтоваIIа аrшуальнiсть теми; показаrrий зв'язок роботи з науковими

програмап{и, темаJ\{и; чiтко сфор.мульоваlri мета та завдання дослiдження,
йоry об'ект та пред\{ет; наведенi використаrri методи дослiдженнrl; показана

Ha)rkoBa новизна отриманих резулътатiв та ix гlршстичне значення; зазначешлй

особисшай вIIесок здобувача; наведенi шауковi форУми, rryблiкацii, де були
викJIадеЕi результати дослiдженъ та апробованi ocHoBHi положенrrя роботи.

Роздiл 1 <<ОгляД лiтераryрп> мiститься на 2| сторiнкшl, скJIадаеться з 5

пiдроздiлiв, в якtD( автор, посипаючись на роботи вiтчизняних та iноземних
aBToplB, висвiтrпОе cyracHi уявленнЯ про стан з€Dшорюваlrостi на ryберкульоз
у всьому cBiTi та в ykparHi, специфiчну профiлаlстику ryберкульозу вакциною
БLрк, приведена поfiвrrяльна характеристика рiзнш< штаrллiв вакцин БIрк,
опис ускладнень вакцинацif, вплив <факторiв

ускладнень, висвiтленi cyracцi дiагностичнi
оaaaо

хlрургlчн1 лlкувЕл"JIьнl методики.

.щисертантом У даЕому роздiлi пiдведене теоретитIне пiдфунтя дJIя

)истання необхiдншх дIя 1х

вирiшення методiв дослiджеппя.

ризику> на розвиток цих

можливостi та iснуючи



7

Роздiл 2 <<Матерiали та методш дос.гriшкенпfl>> вишtа,дений на 8

cTopiHKmc. Здобувачем описано розподiл хворих по ЦРУпш, детЕшIьно.

описанШс хiД клiнiчного обстежеrтня та лiкуванЕя хворшL Обцрунтовано

вибiР меюдиК спецiапьню( методiв дослiдкення. Грунтовно оrпасаrri методи

статистиIIноi обробки даних.

наведенi дисертаrrтом методи е загапьновизнаними, широковживаIIими

вlдповlдIими до мети 1 завдань дослiдження.

Роздiл 3 <<Результати власних спосторепсець> викладений Еа 51

сторiнкшс' скJIадаетьсЯ iЗ 9 пiдроЗдiлiв, в якиХ дисертalIIтоМ надаrri даlli
BJIaCHI.D( дослiдкень, стосовно визначенЕrI етiологiчного чинникq що гrризвiв

до розвитку ускпашIень ваrсцинаlдii, як загаJlьногrрийнятlаlrли методап,Iи

дiагностики так i специфiчними. Результати дослiдкення оформлеfii

достатньоЮ кiлькiстЬ таблицЬ та рисункiв, Що\ полегшуе сприйняття

викJIаденого матерiапу.

Роздiл 4 <<Особливостi лirсувапня дiтей з БIQК-ускпаднеппямп>>

мiститься на 19 cTopiHKac, скJIаlдаеться з 2 пiдроздiлiв, в яrспr наданi данi rrро

результати лiкування xBoPI,D( iЗ мiсцевими ускпадIенЕями та Б[QК-оститами

Роздiл 5 (BiJцaJIGппi результатП лilсувапшя дiтей з Бцж-
ускпаднепнямп>) викJIадений на 12 cTopiHKa)q на якI,D( дисертанюм наданi

данi ц)ив€lJIого спостереження за паlдiентаrrли пiсля лiкування з метою
визначення цруп здоров'я, з подаJIьцIим вивченням вiддшlених резулътатiв
проведеного лlкування.

Роздiл б ((Аналiз l узагальнепня отриманшх результатrв
дослцжепЕя)> викJIадений на 24 сторiнкж. ,Ддсертант KopelffHo та фунтовно
узагапьнюе результати власних

проводить обговорення отриманих

шосилання на результати iнших

дослiджень, змiстовно та об'ективно

результатiв, використовуючи при цьому
aaнауковцlв, для спiвставлення зi овоiми



данимио або

дослiджень.

Висновки

дослiдження,

для тQоретичного обфунтування власних
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рýзультатiв

дисертацiйноi

фунтуIоться на

роботи вiдповiдають MeTi

отриманих результатах

та завданням

дослiдження i

роботи.

вiдобр€DкЕлють основний змiст роботи.

IIраrстпчшi рекомепдацii узалаJIьнюють пракп,Iчну цiннiсть та опособи

використаЕЕя розроблених у роботi методiв пiд час лirqуванrrя,"хворих.

Список використаIII.D( джерел HayKoBoi лiтераryри мiстить 214
наукових щ)аць, з яких 75 виктlаденi кlарилицею та 139 - латиницею.

Такиrrл чином, дисертаIIiя побудов€шIа за ктlасичною схемою, мiстить Bci

необхiднi роздiли, в цiлому е завершеною науковою црацею.

р€rзом З 11 науковими rryблiкшдiяrли повнiстrо вiдофажае осIIовний змiст

9. Рекомендацii щодо подалъшого

дисертацii в практицi.

Отриманi результатИ дисертЕ}IIiйного дослiдження доцiльно
ВИКОРИСТОВУВаТИ цри н4даrпri спецiалiзоваrrоi хiрургiчноi допомопл у
медичнID( закJIадах II та ПI piBHiB наданЕя медичrrоТ допомоrи населенню.

Змiст авторефераry iдентичний основним положенням дисертшlii i

використання рe3улътатiв

10. ЗауваrкенпЯ щодо оформлешня т& змiсrу дпсертац[i.
в процесi рецензування дисертацiйноi

зауваження:
роботи виникJIи HacTyпHi

1. У клiнiчнiй частинi роботи педостатньо повно висвiтлено
статистЕЕIне порiвнянIIя груп хзорих у таблицл<, проте в процесi

рецензуваIIня цей недолiк був виправпений.

2. Першй висповок доцiльно дещо скоротити.

3. Трапляrоться поодинокi синтаксичнi помиJIки

Слiд зазначити, що вищеперера:<овапi заувФкенЕя не мають
приIщипового значенЕя та не псують зЕгЕlJIьЕого позитивною вроlсення вiд
дисертафйноТ роботи.
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11, Впсновок про вiдшовiднiсть дисертацi[ встановJIепп_м впмогам.
Ввахсаю, щО дисертаЦiйна робота IТТевченка Максима Юрiйовича 

.

<<особливостi дiагностики i хiрургiчного лilсування ускJIаднень
протиryберкульо3IIих щеIIJIень)), яка виконана пiд керiвнlтщтвом доктора
медшЕIних ноук, професора .Щужого Iгоря .Щмитровича е завершеЕою

науковою црацею, яка мiстить HoBi науково обryунтоваrri результати, що в
сукупностi вирiптуlоть KoEKpeTHi науково-практиЕIнi завдаrrня дIя дитячоi
хiрургii - етiологiчlry дiагностику та дифереlщiйовше консервативне та

хiрургiчНе лiкування хворI.rх iз усклqдненнями БLРК-вакцинацii, способiв

профiлактики рецидивiв ускладнення.

За акryапънiстrо, вагомiстtо отриманих результатiв,-аауковою новизною
та практшIною значrпrлiстlо, piBHeM теоретшших )вагаJIънень надана на

розгJIяд дисертацiйна робота, вiдповiдае встановленим вимогап{ до
кilцидаТських дисертацiй згiдпо ггункту 11 <Порядку црисудженЕя на)rковш(

ступенiв i присвоення вченого звання старшою наукового спiвробiтника> вiд
24.07.20L3 р., затвердкеною Пост€lIIоВою КМ Украiни Jt 567, iз змiнаrчrи

внесеними згiдно з Постаrrовою КМ Ns б56 вiд 19.08.2015 р., а ii автор,

ШевченКо МаксИм ЮрiйОвич, засJцiтовуе Еа гIрисвоеннrI на)rкового ступеня
каIцидата медшших наук за спецiапьнiстlо 14.01.09 - ,:

ургiя'l

Офiцiйний ошонент:

ПРОфеСОр кафедри дитячоi хiрургii та дитячоi ане

Харкiвського нацiон€лJIьного медичного y'iBepc

МОЗ Украiнип доктор медичних наук В.Б.Давиденко
-f/'


