
616.37 

І-24 

Іващук С.І., Сидорчук Л.П. Предиктори формування гострого і загострення хронічного 

панкреатиту. Чернівці: БДМУ, 2019. 384 с. 

 

У монографії розглядаються молекулярно-генетичні 

механізми формування гострого і загострення 

хронічного панкреатиту з виявленням 

патогенетичних зв’язків із клінічно-лабораторно-

діагностичними проявами панкреатиту, 

імунореактивністю, ліпідними порушеннями; 

ідентифікацією групи ризику хворих на панкреатит із 

високою ймовірністю обтяженого перебігу.  

Наведено патогенетичне значення провідних 

патогенів мікробіоти товстої кишки у контексті 

формування дисрегуляційних імунологічних 

порушень у хворих на гострий панкреатит. 

Викладений матеріал ґрунтується на власних 

дослідженнях авторів. 

Для науковців, лікарів загальної практики - 

сімейної медицини, хірургів, терапевтів, 

гастроентерологів, лікарів-генетиків, лікарів-інтернів, 

студентів медичних спеціальностей. 
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