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офщшного опонента д.мед.н, професора Дужого 1.Д. 
на диеертащйну роботу Смоляника К. М. «Профшактика неспроможност1 

кукси бронху шсля резекци легеш», представлену до захисту у спещапазовану 
вчену раду Д.64.600.01 при Харювському нацюнальному медичному 

ун1верситет1 на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
фахом 14.01.03 -х1рурпя. 

Актуальшсть теми. Незважаючи на розвиток сучасно'1 медицини 

неспроможнють кукси бронха (НКБ) залишаеться одним 13 гр1зних ускладнень 

у торакально!' х1рургп. Частота розвитку НКБ залишаеться на високому р1вн11 

не мае тенденци до п зниження. За даними л1тератури НКБ шсля резекци 

легеш трапляеться у 3 - 15% випадюв, а т е л я пневмононектомп у 33,3% з 

летальнютю до 20 - 57%>. 

3 огляду на наведене, та те, що частота резекцш легень при р1зних 

захворюваннях з кожним роком збшыпуеться, а ефективн1сть лшування 

ускладнення п1сля цих операц1й недостатньо ефективна, актуальшеть 

проблеми проф1лактики неспроможно'1 кукси бронха е достатньо 

обгрунтованою. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослщження виконано вцщовщно до плану науково-дослщних роб1т 

Харювського нац10нального медичного ун1верситету МОЗ Украши та е 

фрагментом комплексних тем кафедр х1рурпчного проф1лю «Патоф1з1олопчне 

обгрунтування сучасних метод1в д1агностики та х1рурпчно'1 корекцп 

захворювань орган1в черевноТ порожнини, судин, легешв, щитопод1бно*Г залози 

з урахуванням порушень гомеостазу» (державна реестращя № 010617001855) 

та «Розробка сучасних метод1в х1рург1чного л1кування й профшактики 

ускладнень захворювань 1 травм оргашв грудно*1 кл1тки та черевно1 

порожнини» (державна реестращя №0110Ш00649). 



Стушнь обГрунтованост1 та достов1рност1 положень, ВИСН0ВК1В 1 

рекомендацш, сформульованих у дисертаци. 

Робота виконана на достатнш кшькост! юншчного матер1алу, та 

належному методичному р1вн1. Юншчш, 6 1 0 Х 1 М 1 Ч Н 1 , пстолопчю, а також 

шструментальш та променев1 методи дослщження проведеш з використанням 

сучасних методик 1 сучасноУ апаратури, що дозволило дисертанту зробити 

аргументоваш висновки. Результата отриманих дослщжень опрацьоваш з 

використанням юнуючих метод1в медично'Г статистики. 

Таким чином, в1рогщгпсть основних положень дисертаци, висновюв 1 

практичних рекомендацш визначаеться достатн1м, як у кшькюному 

в1дношенн1 матер1алом кл1Н1чних спостережень, так 1 у як1сному використанш 

метод1в дослщження та статистично*1 обробки отриманих результате. 

Наукова новизна отриманих результате. 

Науков1 дан1 дисертац1йно1 робота базуються на отриманих 

морфолопчних зм1нах у бронх1альн1й СТ1НЦ1, як1 впливають на ризик 

виникнення НКБ залежно вщ супутн1х патолопчних зм1н. ОбГрунтована 

ефективн1сть. застосування розробленого способу обробки кукси бронха та 

удосконаленого алгоритму передоперац1Йно'Г шдготовки, як1 дозволяють 

зменшити виникнення шсляоперащйних ускладнень, а саме неспроможност1 

кукси бронха. У робота представлена прогностична система ощнки ризику 

виникнення неспроможност1 кукси бронха, що дозволило обгрунтувати 1 

вперше застосувати 1ндивщуальний шдхад у передоперац1йн1й пщготовц1 та 

1нтраоперац1Йн1й тактиц1 у хворих з р1зними гн1йними та онколопчними 

захворюваннями. 

Практичне значения отриманих результат1в. Запропонований спос1б 

прогнозування ризику виникнення неспроможност1 кукси бронха шсля 

резекци легеш дозволяе виявити групи хворих з пом1рним та високим ризиком 

з метою застосування вщповщних профшактичних заход1в. 



Запропонований у робст споспб х1рурпчноУ профшактики 

неспроможност1 кукси бронха дозволяе зменшити частоту цього ускладнення, 

скоротити тривалють переб1гу шсляоперащйного перюду 1 повернення 

оперованих до суспшьно-корисноУ пращ. 

Розроблеш методики профшактики та лжування хворих з НКБ 

впроваджено у медичну практику ДУ «1нститут загальноУ та невщкладноУ 

Х1рургн 1М. В. Т. Зайцева НАМН УкраУни», ХарювськоУ мкько'У юншчноУ 

л1карн1 швидкоУ та невщкладноУ допомоги 1м. проф. О. I . Мещаншова, 

обласноУ кл1Н1чноУ Л1карн1 м. Харкова. 

Повнота викладення матер!ал1в дисертаци в опублжованих працях. 

Основн1 положения дисертащйноУ роботи з достатньою повнотою 

висв1тлен1 у 23 наукових працях, у тому чист у 7 фахових виданнях, що 

входять до перелжу МОН УкраУни. Одноос1бно опублжована 1 стаття, 1 - в 

1ноземному виданш, 1 - в 1нших виданнях, 6 - у зб1рниках наукових праць та 

матер1алах конференцш, отримано 8 декларац1йних патент1в УкраУни на 

корисш модели Публ1кац11 за темою дисертащУ цшком вщбивають УУ основн1 

положения. 

Рекомендацп щодо використання результате дисертац1Йного 

дослщження в практищ. Результата дослщження доц1Льно рекомендувати 

для впровадження у навчальний процес для студенив старших курс1в 

медичних вуз1в, Л1кар1в-1нтер1нв, курсант1в п1СлядипломноУ осв1ти та у 

юпшчну практику базових х1рурпчних В1дд1лень л1кувальних заклад1в 

I I I ступеня. 

Оцшка роботи за роздшами, виявлеш недол!ки дисертаци' щодо Ух 

змкту та оформления. Дисертац1Йна робота К. М. Смоляника оформлена 

вщповщно до вимог ДАК УкраУни щодо кандидатських дисертацш, 

структурована традиц1йно 1 складаеться 13 вступу, огляду Л1тератури, опису 

матер1ал1в 1 метод1в, власних юпшчних досл1джень, анал1зу та узагальнення 

отриманих результат1в, висновюв, практичних рекомендац1й та списку 



лггератури, що мютить 194 джерела. Дисертащя викладена на 148 сторшках 

машинопису, шюстрована 14 рисунками та 22 таблицями, написана надежною 

науковою мовою, грамотно. 

У ВведеннЁ достатньо переконливо обгрунтована актуалыпсть 

дослщженоТ проблеми. Мета та задач! сформульовано ч1тко 1 лопчно. 

Правильно визначений об'ект та предмет дослщження, наукова новизна та 

практична цштсть. 

Роздш огляд лггератури написаний квгцифковано з коректною 

критичною оцшкою, М1стить ретельний анатз 194 джерел. Прискшливо 

вивчеш д а т стосовно ризику та причин НКБ, прогнозування 1 клппки, 

консервативного та х1рурпчного лжування неспроможност1 кукси бронха. 

Належне мшце вщведене методикам обробки кукси бронха та профшактищ 

шсляоперацшного ускладнення, яким е НКБ. Огляд лггератури свщчить, що 

здобувач добре ор1ентуеться у проблем! 1 ч1тко уявляе хщ власних досл1джень. 

Роздш 2 дисертаци „Матер1али та методи дослщження" достатньо 

повно вщображае обсяг та характер проведено'1 роботи. Робота базуеться на 

результатах анашзу кл1Н1чних дослщжень проведених у 149 хворих, яким була 

виконана резекщя леген1 чи пневмонектом1я. 3 використанням традиц1йних 

метод1в лжувалися 66 пац1ент1в, 57 - з використанням розроблених метод1в 

прогнозування ризику та профшактики НКБ. Групи дослщжених хворих -

репрезентативнг У процес1 дослщження 1 вивчення несприятливих фактор1в 

щодо виникнення НКБ та розробки системи прогнозування ризику цього 

ускладнення 1 оцшки ефективност1 методик л1кування була видшена група 13 

34 хворих, у яких у тсляоперацшний пер1од виникла неспроможнють кукси 

бронха. У цю групу увшшло 26 оперованих, що були переведет з шших 

КЛ1Н1К м1ста, 6 хворих з групи пор1вняння та 2 хворих - з основноГ групи. 

Роздш 3 дисертаци' «Можливкть передоперац1Йного прогнозування 

ризику розвитку неспроможност! кукси бронха» складаеться 13 двох 

П1 дроздшв. У першому з них наведен! матер1али по вивченню характеру 



морфолопчних змш у бронх1альнш стшц1, яю могли вплинути на ризик 

виникнення НКБ. Обгрунтована необхщнють включения у систему 

прогнозування ризику розвитку НКБ даних за наявнють супутшх патолопчних 

процес1в в стшщ бронха. Другий шдроздш мютить результата вивчення 

впливу несприятливих чинниюв у виникненш неспроможност1 кукси бронха. 

Найбшыи несприятлив1 з них: ризик анестезп Ш-ГУ ст., хрошчний запальний 

процес у бронху, що шдлягае перес!ченню, системний атеросклероз, мжробне 

зас1мен1ння, гшопротешем1я, обструктивний тип вентиляцшно!* недостатност1, 

розширений обсяг оперативного втручання - пневмонектом1я. При вивчеш 

несприятливих чинниюв щодо виникнення неспроможност1 кукси бронха 

отримано прогностичн1 коеф1щенти для кожного з них. У даному шдроздш 

дисертант детально описуе систему прогнозування ризику розвитку НКБ та 

обгрунтовуе и практичне застосування. 

Роздш 4 дисертаци" « Профилактика неспроможност1 кукси бронха з 

урахуванням шдивщуального ризику» е нар1жним 1 представляв собою 

найбшьший науковий штерес. Автором описан1 результата ефективност1 

консервативно!" та х1рург1чно!' проф1лактики НКБ з урахуванням 

прогнозування ризику виникнення цього ускладнення. Роздш мютить 

результата власних дослщжень дисертанта щодо змш деяких показниюв 

гомеостазу у хворих, яким плануетвся резекщя легеш, в залежносп вщ групи 

ризику та наведет результата ефективност1 !"х корекцп. 

Викликае повагу запропонований автором спос1б обробки кукси бронха. 

Використання останнього дозволяе шдвищити ефективнють Л1кування хворих, 

яким виконуються резекцшш оперативн1 втручання та знизити частоту 

можливих ускладнень. 

Пор1вняння результат1в використання запропонованих метод1в 

профшактики у хворих дослщжених труп шдкреслюе перевагу 1 над1йн1сть 

пропозиц1Й дисертанта. 



Роздш 5 дисертаци «Особливост! д1агностнки та лжування 

неспроможност1 кукси бронха» мютить результата дослщжень щодо 

юпшчного та д1агностики НКБ. Автор обгрунтовуе потребу шдивщуального 

п 1 дходу, що у першу чергу залежить вщ тяжкост1 стану хворого [ наявност! 

дихально!' недостатност1 за рахунок функцюнування бронхоплеврального 

сполучення. Представлен! оригшальш мшпнвазшш методики лжування 

емшеми плеври з бронхоплевральним сполученням: трансторакально'Г 

тимчасово!' обтурацп кукси бронха, остаточно*1 герметизацп 

бронхоплеврально'1 норищ як з боку плеврально!' порожнини, так 1 з боку 

трахеоброюаального дерева за допомогою грибопод1бно1 клейово!" пломби, 

заповнення порожнини суспенз1ею аутожирових юптин. 

Оц1нка результат1в Л1кування хворих основно!' групи та групи 

пор1вняння довело перевагу використання запропонованих метод1в Л1кування. 

У 6 роздш1 «Анал13 та узагальнення отриманих результат1в» у 

стисл1Й форм1 в1дображена суть дисертацшноУ роботи. 

Висновки та практичн1 рекомендацн лопчно вит1кають з проведених 

дослщжень, вони сформоват конкретно та локошчно. 

Принципових зауважень до дисертаци немае. У якост1 недолшв 

формального плану можна вказати на нечисленш помилки техшчного плану, 

русизми, повтори. У деяких мюцях були пропуски на посилання, що 

дисертант, добре володночи матер1алом, виправляв у процес1 рецензування 

дисертаци. 

Огляд лггератури був частково переобтяжений загальновщомими 

положениями, що дисертант ч1тко вщкорегував. У розд1Л1 2 "Матер1али 1 

методи дослщження" вщм1чаеться незначна перенасичен1сть описаниям 

техн1ки виконання дослщжень. 

Перел1чеш зауваження не е недолжами стосуються другорядних питань 

дослщження. Практичного впливу на позитивну оцшку дисертаци зауваження 

не мають. - • 
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Разом з тим у процес! рецензування роботи виникли деяю питания, що 

потребують уточнения: 

1. Яким методом вивчали порушення кровотоку у броюаальнш стшщ? 

2. Якому методу лшвщащ! НКБ Ви вщдаете перевагу: 

трансброюаальному чи трансплевральному? Чому? 

Заключения. Дисертацшна робота Смоляника Костянтина 

Миколайовича «Профшактика неспроможност1 кукси бронху шсля резекци 

легеш» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 

14.01.03 - х1рурпя, е закшченою науковою працею, що мютить нов1, науково-

обгрунтоваш положения щодо покращення результат1в лшування хворих, 

яким виконувалися резекцшш методи, шляхом втшення нових способ1в 

прогнозування ризику НКБ та його профшактики. Розроблено 1 обгрунтовано 

оптимальний вар1ант комплексно'1 профшактики даного ускладнення. 

За актуальнютю теми, обсягом 1 методичним р1внем проведених 

досл1джень, науковою новизною отриманих результате та практичною 

значим1стю робота Смоляника К. М. цшком вщповщае вимогам п. 11 

Положения про «Порядку присудження наукових ступешв 1 присвоения 

вченого звання старшого наукового сшвроб1тника» В1Д 24.07.2013 р., 

затвердженою Постановою КМ Украши № 567, 31 зм1нами внесеними зпдно з 

Постановою КМ № 656 вщ 19.08.2015 р., а и здобувач заслуговуе 

присудження-наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.03 

«Х1рурПЯ». 

Офщшний опонент: 

завщувач кафедри загально'1 Х1рургп, 

рад1ац1йно1 медицини та фтиз1атрн медичног 

1нституту Сумського державного ушвер 

доктор медичних наук, професор 


