
1 

 

 

В І Д Г У К  

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Черняєва Микити Святославовича 

«Хірургічне лікування постраждалих з травмами печінки з урахуванням 

пошкодження її венозних структур» 

за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. 

 

1. Актуальність теми 

Дисертація Черняєва М.С. присвячена важливій темі хірургії, зокрема, 

лікуванню постраждалих з травмами печінки. Хоча число таких травм 

невелике в загальній кількості пошкоджень, однак, важкість їх зумовлює 

високу летальність. В разі, якщо пошкоджені великі венозні структури 

(ворітна, печінкові вени або ретропечінковий сегмент нижньої порожнистої 

вени), лише виконання оперативного втручання в першу годину після травми 

дає шанс потерпілому на виживання. Але, навіть в цьому разі вирішальне 

значення має застосування адекватної хірургічної техніки. Способи дії 

хірургів за вказаних обставин не є загальноприйнятими, застосування 

жодного з них не гарантує успіху в лікуванні, використання деяких з них 

вимагає застосування складних прийомів або обладнання.  

В той же час, удосконалення організації та засобів доставки 

потерпілих до кваліфікованих клінік зробило реальним виконання 

оперативного втручання в першу годину після травми в більшості 

спостережень. Можливості виробництва дозволяють оснастити ці клініки 

необхідним обладнанням. 

Отже, нагальною є необхідність визначення способів хірургічного 

втручання і обладнання, необхідних для найбільш ефективного надання 

допомоги потерпілим з травмою печінки.  

Тому робота Черняєва М.С. є актуальною і соціально значимою. 
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2. Зв’язок теми дисертації з державними науковими 

програмами і темами 

 

Дисертаційна робота виконана як фрагмент планової науково-

дослідної роботи Харківського національного медичного університету 

«Розробка сучасних методів хірургічного лікування і профілактики 

ускладнень захворювань і травм органів черевної порожнини та грудної 

клітини у хворих з високим операційним ризиком» (державна реєстрація № 

0113U002537), в якій здобувач був співвиконавцем. 

 

3. Мета дослідження 

 

Мета дисертаційної роботи, сформульована автором, полягала в 

покращенні результатів хірургічного лікування постраждалих з 

травматичними ушкодженнями печінки шляхом розробки хірургічної 

тактики, заснованої на етапному застосуванні гемостазу з використанням 

адекватних хірургічних технологій. 

Задачі дослідження визначені відповідно до мети і включають оцінку 

ефективності всіх сучасних способів виконання оперативних втручань з 

приводу травми печінки та її судин. 

 

4. Наукова новизна дослідження 

 

Дисертантом в експерименті за допомогою морфологічного 

дослідження розширені знання щодо реакції паренхіми та стінок судин 

печінки на використання електрозварювальної технології. Це є науковим 

підґрунтям до розробки показань щодо застосування технології в клініці. 

На підставі аналізу значного клінічного матеріалу автором 

запропоновано науково обґрунтовану тактику застосування сучасних 

способів виконання оперативного втручання з використанням 
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відеолапароскопії, рентгенендоваскулярних технологій, електрохірургічного 

зварювання і тактики «damage control» для досягнення ефективного 

гемостазу при травмах печінки. 

 

5. Практичне значення отриманих результатів 

 

Проведена автором оцінка повноти досягнення гемостазу з 

найменшим числом ускладнень при лікуванні травми печінки дозволила 

визначити раціональну тактику лікування з оптимальною послідовністю 

використання різних найбільш ефективних технічних прийомів та засобів. 

Завдяки застосуванню запропонованих заходів кількість 

післяопераційних ускладнень зменшена з 27,4% до 15,3%, загальна 

летальність скорочена з 13,7% до 8,5%, летальність серед пацієнтів з 

важкими ушкодженнями печінки, що супроводжуються пошкодженням її 

великих венозних структур, знижена з 62,5% до 36,4%. 

 

6. Ступінь обґрунтованості і достовірності положень, висновків 

та рекомендацій 

 

Робота була виконана на великому експериментальному та клінічному 

матеріалі. Експериментальне дослідження проведене на 60 кролях, виконано 

96 оперативних втручань, методичний розподіл тварин по групах, суть 

експерименту в кожній з груп, морфологічна та загальна оцінка отриманих 

результатів проведені відповідно до задачі дисертації. Клінічний аналіз 

здійснено, виходячи з досвіду лікування 110 хворих впродовж 7 років. 

Велика кількість хворих, оперованих у відносно невеликий термін, 

забезпечила можливість накопичення досвіду та аналізу результатів, 

досягнутих малою кількістю хірургів. Це забезпечило проведення 

оперативних втручань досвідченими фахівцями, невеликий вплив «чинника 

людини» на результат лікування. Кількість експериментальних тварин та 
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клінічних спостережень достатня як для клінічної оцінки, так і для 

статистичного обчислення отриманих результатів. Методи дослідження - 

клінічні, лабораторні, інструментальні, адекватні поставленим задачам, 

проведені з використанням високоінформативного та функціонального 

обладнання. Наукові положення та висновки дисертаційної роботи чітко 

сформульовані, логічно витікають з аналізу результатів роботи. 

Таким чином, дані дисертації є достовірними. 

Дисертація містить огляд 236 джерел літератури, в якому представлені 

всі сучасні погляди на способи лікування травми печінки. В розділі 2 

детально викладені обсяг та методи дослідження, використані в дисертації. 

Основний матеріал  представлений в трьох главах.  Суть дослідження 

повністю розкрита, результати аргументовані, доказові, містять наукову 

новизну, практичне та теоретичне значення. При висвітленні матеріалів 

дисертації використані таблиці та ілюстрації, які є наглядними і доповнюють 

текст. Заключення містить стислий виклад суті дослідження та 

характеристику отриманих результатів. 

Автор сформулював 6 висновків, які висвітлюють отримані 

результати і відповідають поставленим завданням дослідження. 

У висновках, через громіздкість, не представлений розроблений 

автором алгоритм лікування постраждалих з травмою печінки. Однак, 

алгоритм викладений в авторефераті та основному тексті дисертації, є 

повністю обґрунтованим і чітко відображає послідовність дій хірургів і 

фахівців з інструментальної діагностики. Алгоритм містить всі способи 

лікування, аналіз яких проведений в дисертації, і визначає місце кожного з 

них відповідно до важкості травми та стану потерпілого. Цей алгоритм 

корисний для фахівців першого етапу надання допомоги, оскільки орієнтує їх 

в терміновості та направленості евакуації потерпілого. 

Практичні рекомендації походять з отриманих результатів 

дослідження та лікування і є цінними для хірургів, оскільки ґрунтуються на 

досягненні хороших результатів. 
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7. Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях і 

авторефераті 

 

За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, з них у наукових 

фахових виданнях України – 3 статті, у зарубіжних виданнях – 3 статті, та 3 

тези в збірниках вітчизняних конференцій. В роботах всебічно представлені 

результати, отримані дисертантом в процесі дослідження. Автореферат 

містить в собі всі основні матеріали дослідження, наведені в дисертаційній 

роботі.  

 

Зауваження до дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення 

 

У цілому дисертація та автореферат принципових зауважень не 

викликають.  

Хочеться почути уточнення автора стосовно: 1) протипоказань до 

виконання рентгенендоваскулярної оклюзії судин при застосуванні тактики 

“damage control” та 2) вибору черговості хірургічних маніпуляцій при 

наявності торакоабдомінальної травми з ймовірним пораненням печінки. 

 

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

 

Результати дисертаційного дослідження М.С. Черняєва 

рекомендуються до впровадження у практику відділень хірургії, де можливе 

надання першої допомоги потерпілим, а також в практику відділень 

політравми та спеціалізованих відділень. Матеріали, висновки та 

рекомендації дисертації слід детально висвітлювати при навчанні студентів 

старших курсів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. 

 




