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 Актуальність обраної теми дисертації.   

На сьогодні, завдяки  широкому розповсюдженню діагностичних 

методик, збільшилась кількість випадково діагностованих  малих ниркових 

новоутворень (small renal masses, SRM) розміром <4,0 см. Незважаючи на 

наявні сучасні рекомендації стосовно лікування SRM, вказана проблематика є 

сферою дискусій та актуальних досліджень. Пріоритетом під час вибору методу 

лікування SRM вважаються органозберігаючі операції, що забезпечує 

збереження ураженої нирки. Окрім резекції нирки (РН), енуклеорезекція 

пухлини (EП) та радіочастотна абляція (РЧА) - це методи вибору, які 

забезпечують схожі високі показники виживання. Якщо проведення вказаних 

органозберігаючих методик не є можливим або відбувається їх конверсія, 

застосовується нефректомія без лімфаденектомії (НЕ без ЛАЕ). Можливість 

застосування кожної з органозберігаючих методик обмежена особливостями 

внутрішньониркової локалізації пухлин і зазвичай визначається не 

затвердженим алгоритмом, а власним досвідом та суб'єктивною думкою 

хірурга. Доступні нефрометричні системи не завжди можуть чітко 

стратифікувати пацієнтів для кожної хірургічної методики. 

Саме ця актуальна наукова проблема створила підґрунтя для проведення 

даного дослідження, маючи на меті можливість визначення критеріїв відбору 

кандидатів на проведення окремих органозберігаючих втручань серед хворих з 

малими нирковими новоутвореннями.  

Таким чином, розробка та впровадження в медичну практику нових 
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технологій, які б дозволили покращити якість життя пацієнтів з малими 

нирковими новоутвореннями є актуальною науковою та клінічною проблемою, 

якій і присвячено дану роботу. 

 

Мета роботи досягнута, вона є безперечно актуальною і передбачає 

підвищення ефективності хірургічного лікування хворих з малими нирковими 

новоутвореннями шляхом індивідуалізованого вибору методу операції на основі 

застосування розробленого методу нефрометричної діагностики параметрів 

пухлини.  

Методи дослідження є сучасними, достатніми для виконання 

поставлених задач та повністю їм відповідають. Для реалізації клінічних задач 

було використано загально-клінічні, променеві (оглядова і екскреторна 

урографія, УЗД, КТ, МРТ,  радіоізотопна ренографія), інструментальні (пункційна 

біопсія). 

 

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

Дисертаційна робота Добровольського В.А. виконана згідно з планом наукових 

досліджень кафедри урології Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького, є фрагментом комплексної теми: «Сучасні 

малоінвазивні методи діагностики та лікування хворих із патологією 

сечостатевої системи», ІН 40000108. Номер державної реєстрації: 

0108U001132. Дисертант є співвиконавцем цієї роботи. 

Дисертаційна робота пройшла біоетичну експертизу (протокол № 6 від 20 

червня 2016 р.). 

 

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. 

У дисертаційній роботі автор, грунтуючись на достатньому клінічному 

матеріалі дисертантом, на підставі вивчення результатів хірургічного лікування 

хворих з малими нирковими новоутвореннями, розробив метод 

нефрометричної діагностики параметрів пухлини, який дозволяє здійснити 
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індивідуалізований вибір методу операції з найменшим ризиком конверсій та 

збереженням функціонуючої паренхіми ураженої пухлиною нирки.  

Встановлено анатомічні передумови проведення малоінвазивних методів 

лікування хворих з малими нирковими новоутвореннями: резекції нирки, 

енуклеорезекції пухлини та радіочастотної абляції.  

У роботі автором визначена та підтверджена висока ефективність 

енуклеорезекції пухлини, радіочастотної абляції та резекції нирки  у лікуванні 

пацієнтів з малими нирковими новоутвореннями. 

Визначено доцільність виміру  порогових значень відстані від межі 

пухлини до порожнинної системи нирки та ступеня інвазії пухлини у 

порожнинну систему для визначення імовірності розвитку ускладнень і 

конверсій. 

Підтверджено, що злоякісність малого ниркового новоутворення корелює 

з його розміром у найбільшому вимірі.  

Встановлено, що функція нирки після операції суттєво менше пригнічена 

після застосування малоінвазивних методик лікування малих ниркових 

новоутворень в порівнянні з  резекцією нирки, що демонструє їх преференції у 

випадках необхідності максимального збереження ниркової паренхіми. 

Підтверджено ефективність застосування запропонованої шкали LVIV 

score для вибору оптимального методу хірургічного лікування хворих з малими 

нирковими новоутвореннями. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Дисертантом визначена висока ефективність застосування енуклеорезекції 

пухлини, радіочастотної абляції та резекції нирки у лікуванні пацієнтів з малими 

нирковими новоутвореннями. 

Автором доведено, що висока імовірність злоякісності малих ниркових 

новоутворень  вимагає застосування активної хірургічної тактики у хворих з  

малими нирковими новоутвореннями та високою очікуваною тривалістю життя. 

Рекомендовано застосування радіочастотної абляції відкритим методом, 

що завдяки можливості вільно маніпулювати електродом, дозволяє ефективно 
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застосовувати вказану малоінвазивну методику також і при розмірах малих 

ниркових новоутворень від 3,0 до 4,0 см. 

З огляду на необхідність максимально зберегти ниркову функцію у хворих з 

SRM, доцільним є застосовування  енуклеорезекції пухлини та її радіочастотної 

абляції. 

Запропонований алгоритм вибору методу лікування хворих з малими 

нирковими новоутвореннями надає можливість обирати оптимальний метод 

хірургічного лікування хворих з малими нирковими новоутвореннями. 

 

Ступінь обґрунтованості основних наукових положень і висновків, 

сформульованих у дисертації. 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи  є 

обґрунтованими та достовірними, тому що дослідження проводилося на 

достатній кількості експериментального та клінічного матеріалу. У 

дисертаційній роботі для аналізу було використано достатню кількість 

літературних джерел. 

В ході виконання запланованого дослідження було проаналізовано 

результати лікування 415 хворих з малими нирковими новоутвореннями. 

Дослідження складалось з двох етапів: ретроспективного із залученням 237 

хворих та проспективного із залученням 168 пацієнтів. 

Дослідження та лікування проводилася згідно існуючих вітчизняних та 

міжнародних норм і правил біоетики. Результати роботи документовані, 

цифрові дані грамотно статистично оброблені за допомогою відповідних 

програм статистичного аналізу з урахуванням рекомендацій до медико-

біологічних досліджень, а висновки  є обґрунтованими, оскільки логічно 

випливають з результатів роботи. 

 

Структура та зміст дисертації. 

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 159 сторінках 

машинописного друкованого тексту. Список використаних наукових джерел 

включає 148 наукових публікацій (25 – кирилицею, 123 – латиницею). Роботу 
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написано літературною українською мовою. Дисертацію проілюстровано 27 

таблицями, 14 рисунками, 13 графіками. Таблиці і графічні рисунки є 

змістовними, що полегшує сприйняття тексту дисертаційної роботи.  

Роботу побудовано з дотриманням відповідних вимог за традиційним 

планом, який складається з анотації, вступу, огляду літератури, розділу 

«Матеріали і методи дослідження», 3 розділів власних досліджень, 

узагальнення і аналізу результатів, висновків, практичних рекомендацій та 

списку використаних джерел літератури.  

Розділ «Вступ» присвячений актуальності дослідження, науковій новизні 

і практичні значимості. У роботі чітко складена мета та сформульовані 

відповідні задачі, які в результаті адекватно вирішилися. 

В «Огляді літератури» проведений глибокий аналіз інформаційних 

ресурсів, більшість з яких опубліковано протягом останніх 10 років. Це 

дозволило автору визначитися з напрямком дисертаційної роботи, виявити 

невирішені питання критеріїв вибору оптимального методу органозберігаючого 

втручання при малих ниркових новоутвореннях.  

Ознайомлення з дисертацією вказує на достатню обізнаність автора у 

проблемних питаннях роботи, глибокий аналіз дисертантом матеріалу роботи 

та можливість критично оцінювати інформацію. Такі здібності автор проявив 

при викладенні матеріалу роботи у вступі та огляді літератури, який грамотно 

систематизований, відповідає темі роботи та містить інформацію про 

необхідність проведення дослідження. 

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» показує наскільки добре 

представлено матеріал клінічних досліджень дисертації. У ньому 

продемонстровано загально-клінічні, променеві (оглядова і екскреторна 

урографія, УЗД, КТ, МРТ,  радіоізотопна ренографія), інструментальні (пункційна 

біопсія) методи дослідження, які використовував автор. Кожен етап роботи 

базується на репрезентативному клінічному матеріалі та відповідному 

методичному забезпеченні роботи. Всі дані роботи опрацьовано сучасними 

статистичними методами, що доводить їх достовірність. 
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Розділ 3 «Принципи діагностики та особливості гістологічної 

будови малих ниркових новоутворень» має 2 підрозділи. Результати 

власних досліджень узгоджені із задачами, є змістовними, переконливими та 

насиченими  клінічним матеріалом. 

У розділі дисертантом визначалися найоптимальніші засоби діагностики 

малих ниркових новоутворень та вивчалась гістологічна характеристика малих 

ниркових новоутворень. Автором було встановлено, що значний відсоток 

злоякісності серед усіх SRM виправдовує активну хірургічну тактику у разі 

виявлення подібного новоутворення у паренхімі нирки.  

Розділ 4 «Технічна можливість та ефективність органозберігаючих 

методик у лікуванні хворих з SRM» присвячений умовам, показанням та 

техніці застосування енуклеорезекції, радіочастотної абляції та резекції 

пухлини у лікуванні SRM. 

Автором було доведено, що вибір виду органозберігаючих операцій при 

малих новоутвореннях нирки, а також ризик конверсії з високим ступенем 

вірогідності (р < 0,05) залежать від нефрометричних особливостей пухлинного 

росту. Встановлено, що у хворих з SRM відстань від краю пухлини до 

порожнинної системи нирки D>0,5 cм визначає технічну можливість 

проведення РЧА та енуклеорезекції пухлини без наступних конверсій.  Також 

було визначено, що ступінь інвазії пухлини у порожнинну систему нирки I >2,1 

cм є сприятливим прогностичним фактором успішного проведення резекції 

нирки у хворих з  SRM. Орієнтиром для виміру ступеня інвазії доцільно 

вважати центр ниркового синуса (hilum renalis). 

Розділ 5 «Алгоритм лікування  хворих з малими нирковими 

новоутвореннями» демонструє порівняльну характеристику нефрометричних 

систем RENAL та оригінальної шкали  LVIV score в алгоритмі вибору способу 

лікування хворих з SRM 

Автором переконливо доведено, що існують статистичні відмінності 

середнього балу LVIV score між кожною з досліджуваних груп: у хворих, яким 

проводилась енуклеорезекція середній бал cклав 0, при РЧА - 0,7±0,3, при 
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резекції нирки - 4,3±1,8, при НЕ без ЛАЕ - 9,9±0,8 (p<0,05 між кожною з груп 

порівняння). Інтегральне узагальнення внутрішньониркових вимірів за 

нефрометричною системою LVIV score має високу інформативність, що є 

основою для оптимального вибору методу хірургічного лікування. 

Впровадження автором запропонованого алгоритму лікування, що ґрунтується 

на обчисленні сумарного балу LVIV score, забезпечить можливість вдалого 

вибору адекватного методу лікування хворих з  SRM без необхідності у 

конверсії у 96,4% випадків, що суттєво здатне покращити якість надання їм 

спеціалізованої допомоги.  

 

Висновки дисертаційної роботи сформульовані чітко, логічно 

випливають з результатів дослідження і відповідають поставленим меті та 

задачам. Вони в повній мірі відображають результати дисертаційної роботи 

Добровольського В.А. Практичні рекомендації конкретні та адекватні. 

Таким чином, поставлені мета і завдання повністю вирішені, а 

дисертаційна робота Добровольського В.А. має суттєве теоретичне і практичне 

значення.  

Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження.  

Отримані результати дослідження рекомендовано враховувати при виборі 

виду хірургічного лікування в профільних стаціонарах ЛПЗ усіх типів. 

Практичні рекомендації рекомендуються для впровадження в роботу 

спеціалізованих урологічних відділень. 

Розроблені наукові положення представляють собою цінність для 

медичної науки та можуть бути використані в лекційних курсах з урології для 

студентів медичних ВУЗів, лікарів-інтернів і на курсах спеціалізації та 

тематичного удосконалення лікарів. 

Повнота викладених матеріалів дисертації в опублікованих роботах і 

авторефераті.  

За темою дисертації опубліковано 18 друкованих робіт, у тому числі 6 

статей у спеціалізованих наукових виданнях, які входять до наукометричних 
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баз даних), 12 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій, з 

яких 7 – у іноземних.  

Автореферат дисертації цілком і повністю відображає зміст дисертації та 

оформлений згідно вимогам для докторських дисертацій. 

 

Апробація результатів дисертаційної роботи.     

Основні положення дисертації представлені та обговорені на засіданнях 

кафедри урології ЛНМУ ім. Д. Галицького та науково-практичних конференціях 

Хмельницького і  Львівського обласних товариств урологів, міжнародному 

симпозіумі “Урологія майбутнього” (Львів, 2015 р.); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю “Сучасні методи діагностики та лікування в 

урології, андрології та онкоурології”  (Дніпропетровськ, 2015 р.); 

міжрегіональній науково-практичній конференції "Актуальні питання сучасної 

урології, онкоурології, сексопатології та андрології" (Яремче, 2014, 2016 р.); 

міжнародному українсько-польському симпозіумі “Урологія ХХІ століття” 

(Львів, 2017 р.); 14-му Симпозіумі Центрально-Європейського підрозділу 

Європейської Асоціації Урологів (Краків, 2014); 44-му,  45-му та 46-му 

наукових Конгресах Польської Урологічної Асоціації (Варшава, 2014 р, 2015 р, 

Катовіце, 2016 р); Ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Урологія, андрологія, нефрологія – 2017», присвяченій 50-річчю КЗОЗ 

«Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» (Харків, 

2017 р); конференції з міжнародною участю: «Урологія, андрологія, нефрологія 

– досягнення, проблеми, шляхи вирішення» (Харків, 2018 р).  Доповідь на 

Конгресі ПТУ у м. Варшава, 2015 р., у якій демонструвалась ефективність 

застосування власного алгоритму лікування SRM була номінована науковим 

комітетом Польської Асоціації Урологів на конкурс, як одна з кращих у галузі 

онкоурології. 

Зауваження до змісту дисертаційної роботи 

Суттєвих та принципових зауважень до дисертаційної роботи немає. 

Робота написана послідовно та логічно, читається та сприймається легко і 
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зрозуміло, що свідчить про високий методичний рівень, глибоке розуміння 

проблеми та майстерне її вирішення автором в результатах та висновках 

дисертації. 

1. У роботі зустрічаються поодинокі невдалі вислови, граматичні та 

орфографічні помилки. 

2. Присутні небагаточисленні стилістичні та друкарські помилки, 

поодинокі невдалі вислови. 

3. В деяких таблицях відсутні примітки або посилання на ступінь 

достовірності. 

Слід відзначити, що вказані зауваження не принципові та не впливають 

на наукову та практичну значимість дисертаційної роботи і дозволяють 

виключно позитивно оцінити роботу в цілому. 

 При рецензуванні дисертаційної роботи Добровольського В.А. «Вибір 

методу хірургічного лікування у хворих з малими нирковими 

новоутвореннями» виникло кілька запитань для обговорення: 

1. Скажіть будь ласка, чим відрізняється запропонована Вами 

нефрометрична шкала від вже існуючих таких як PADUA, RENAL та  C-

index? 

2. Який був основний критерій ефективності лікування досліджуваних 

хворих? 

 

Висновок 

Дисертаційна робота Добровольського Вадима Анатолійовича на тему: 

«Вибір методу хірургічного лікування у хворих з малими нирковими 

новоутвореннями», є закінченим самостійним науковим дослідженням, яке 

містить нове вирішення актуальної проблеми урології - підвищення 

ефективності хірургічного лікування хворих з малими нирковими 

новоутвореннями шляхом індивідуалізованого вибору методу операції на основі 

застосування розробленого методу нефрометричної діагностики параметрів 

пухлини. 
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Методологією дослідження, глибиною аналізу та інтерпретацією 

отриманих даних, повнотою викладення принципових наукових положень, 

науковою новизною, теоретичним та практичним значенням отриманих 

результатів, змістом, обсягом та оформленням дисертація  повністю відповідає 

вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановами 

Кабінету Міністрів України №567 від 24. 07. 2013 р. та №656 від 19.08.15 р., що 

пред’являються до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.06 - «урологія». 

 

 


