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Володимировича «Діагностика та видалення сторонніх тіл м’яких тканин 

вогнепального походження (експериментально-клінічне дослідження)», подану 

до спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному 
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медичних наук зі спеціальності 14.01.03. -  «Хірургія».

1. Актуальність обраної теми дисертації.
Дисертаційна робота Негодуйко В.В. присвячена одній з актуальніших та 

важливіших світових проблем сучасної хірургії -  діагностиці та видаленню 

сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження.

Використання вогнепальної зброї людством має велику історію розвитку, 

яка розпочалася близько семі століть тому. Всі ці роки проходила безперервна 

еволюція вогнепальної зброї, яка полягала у збільшенні дальності дії, 

скорострільності, підвищенні точності, розробці нових, більш ефективних 

вибухових композицій, використання боєприпасів об'ємного вибуху, зниження 

калібру і маси снарядів, підвищення початкової швидкості їхнього польоту, 

збільшені вражаючої дії. Це призводить до множинних і поєднаних 

ушкоджень, значним і складно визначеним обсягом ушкодження, 

невідповідністю між зовнішніми розмірами ран і внутрішніми обсягами 

пошкоджень, наявності численних сторонніх тіл.

Розвиток технологій надання медичної допомоги йшов слідом за 

удосконаленням вогнепальної зброї.

У сучасних локальних військових конфліктах частота ізольованих 

поранень становить 60-65%, множинних - 10-13%, поєднаних - 20-22%. Значну 

частину, до 24%, складають мінно-вибухові і вибухові травми. Близько 50% 

поранених отримують легкі поранення, 30% - середньої тяжкості, 18% - тяжкі і 
2% - вкрай важкі.



В структурі бойової хірургічної травми легкопоранені складають 60-70%. 

Серед них за локалізацією превалюють пошкодження кінцівок -  80-96%, 

поранення м’яких тканин голови до 10%, інші поранення -  10%. Поранення 

тільки м’яких тканин кінцівок зустрічається у 30-35% Ускладнення при 
пораненнях м’яких тканин виникали у 29,4%.

Вогнепальні поранення та їх наслідки спричиняють й значні матеріальні 

втрати для суспільства.

З початком АТО все більшої актуальності набуває ця проблема в Україні, 

так, за даними управлінням ООН з прав людини з початку АТО до 15 серпня 

2017 року задокументовано 34766 постраждалих на сході України, серед них 

військові і цивільні. Ця кількість включає 10225 загиблих і 24541 поранених.

В загальномедичній та спеціалізованій літературі недостатньо інформації 

з приводу діагностики та видалення сторонніх тіл м’яких тканин кінцівок, 

грудей і живота вогнепального походження та відсутні біологічні моделі щодо 

вивчення сторонніх тіл та їх вплив на оточуючи тканини, що негативно впливає 

на результати лікування поранених.

Відсутність єдиної тактики в діагностиці та видаленні сторонніх тіл м’яких 

тканин, показань та їх відсутність до видалення, існування різних підходів та 

алгоритму дій у лікувальних закладах, приводить до необгрунтованих 

оперативних втручань та незадовільних наслідків оперативного лікування.

Актуальність цього дослідження зумовлена фізіологічними, 

патогенетичними й клінічними проблемами, вирішення яких певною мірою 

дозволить поліпшити результати діагностики й хірургічного лікування 

поранених із наявністю сторонніх тіл вогнепального походження.

2. Зв‘язок теми дисертації з державними та галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково- 

дослідницьких робіт ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. 

Зайцева НАМИ України" і є фрагментом НДР «Розроблення реанімаційно-



хірургічної тактики при тяжких поєднаних ушкодженнях внутрішньотазових 

органів та заочеревинного простору в умовах масивної крововтрати» (№ 

держреєстрації П.02.14 0114Ш00082) та НДР «Вивчення механізму

реперфузійних розладів при хірургічній корекції вогнепальних і мінно- 

вибухових поранень з ушкодженням магістральних судин» (№ держреєстрації 

Ф.02.16 0115Ш05724).

3. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.
Наукові положення, сформульовані у дисертації, будуються на науково- 

інформаційному пошуку, щодо даної проблеми, експериментальних та 

клінічних дослідженнях автора. Виконана дисертаційна робота дозволила 

оцінити переваги та недоліки наявних методів, їх удосконалити, розробити нові 

способи та методики діагностики і видалення сторонніх тіл м’яких тканин 

вогнепального походження.

Вперше в Україні на основі проведених експериментальних та клінічних 

досліджень встановлено характеристики сторонніх тіл м’яких тканин 

вогнепального походження з деталізацією їх частоти, локалізації, структури та 

властивостей. Визначені чинники сторонніх тіл, які сприяють ускладненням.

Визначенні закономірності змін у м’яких тканинах при наявності 

сторонніх тіл на елементному, структурному, ультраструктурному, клітинному 

і тканинному рівнях в динаміці.

Вперше проведено рентгеноспектральний та рентгеноструктурний аналіз 

біологічних тканин, що дозволило визначити елементні та структурні зміни у 

капсулі, терміни перебування стороннього тіла у м’яких тканинах, обсяг 

оперативного лікування (видалення стороннього тіла з капсулою) та термін 

диспансерного спостереження пораненого- 2  роки.

Визначені три фази капсулювання сторонніх тіл м’яких тканин на 

підставі даних елементних, структурних, клітинних, тканинних і клінічних 

проявів (активних динамічних змін; перехідна; нестабільної рівноваги) та 

терміни «максимальних змін» -  10-12 місяців і «біологічної адаптації 

організму» -  2 роки.



На базі експериментальних та клінічних даних вперше сформовані 

концептуальні заходи для розробки і використання хірургічних магнітних 

інструментів та методів апаратної візуалізації. На підставі отриманих даних 

створено нові прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми 

діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків.

Дослідження показників рентгенологічної щільності різних сторонніх тіл 

дозволило визначати наявність/відсутність їх феромагнітних властивостей, та 

обирати оптимальну схему хірургічного втручання з використанням 

розроблених інструментів.

На підставі проведеного математичного моделювання видалення 

сторонніх тіл м’яких тканин розроблено коефіцієнт видалення, за допомогою 

якого визначається вірогідність видалення стороннього тіла різними 

методиками і оцінюється якість лікування.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.
Основні наукові положення дисертації мають важливе теоретичне 

значення. Виявлений характер гістологічних і біофізичних змін у м’яких 

тканинах при наявності сторонніх тіл, які полягають у наявності їх 

коагуляційного некрозу, особливо судин, що змінює їх антигенні властивості, 

ускладнює регенераторні процеси та індукує нестабільність новоствореної 

сполучної тканини, а також обумовлює обсяг оперативного лікування. 

Визначена різниця в характері гістологічних змін при цих видах поранень з 

урахуванням термічного фактору, іцо полягає у пролонгації запальної реакції в 

навколишніх тканинах при температурі осколка 50 °С і 100 °С за рахунок 

більшого ступеню пошкодження м’яких тканин, вторинних гемодинамічних 

порушень і повторних некрозів при збільшені температури стороннього тіла.

На елементному рівні встановлено, що концентрація мікроелементів 

закономірно змінюється в залежності від терміну перебування металевого 

стороннього тіла у м’яких тканинах (мікроелементи поділені на три групи в 

залежності від однотипових змін) та на структурному рівні показана зміна 

співвідношення та терміни окислення заліза у капсулі стороннього тіла від



нижчого до вищого окислу, що дозволяє встановити термін поранення 1 

обґрунтовує термін динамічного спостереження за пораненими (2 роки).

На ультраструктурному рівні встановлено, що на 30-ту добу після 

поранення в капсулі стороннього тіла у міосимпластах, ендотеліоцитах, 

міосателіоцитах, фібробластах, макрофагоцитах і плазмоцитах виявлені 

дистрофічні й деструктивні зміни, які менш виражені ніж на 60-ту добу, що 

свідчить про порушення репарації та регенерації на фоні наявності стороннього 

тіла та обумовлюють необхідність видалення капсули і стороннього тіла разом.

На мікроскопічному рівні встановлено, що процеси незавершеної 

регенерації м’язової і жирової тканин, постійна перебудова фіброзної тканини 

та інкапсуляція осередку ураження реєструються через 2, 10 і через 23 роки 

після поранення, поряд з триваючими альтеративними змінами у вигляді 

дистрофії, атрофії, некрозу жирової, фіброзної і м’язової тканин, судин і нервів.

На імуногістохімічному рівні встановлено, що виявлення колагену IV 
типу в нехарактерних для нього локалізаціях і незначний вміст 

трансформуючого фактору росту в терміни від 2 місяців до 23 років 

підтверджує неспроможність процесів регенерації у фіброзних структурах 

капсули й свідчить про своєрідну дисплазію сполучної тканини, яка 

перешкоджає якісному загоєнню.

Уточнені елементні та структурні зміни стороннього тіла в м’яких 

тканинах в динаміці, що полягають у прогресуванні ознак окислення металів, 

які входять у склад сторонніх тіл.

5. Практичне значення результатів дослідження.
Запропоновані оригінальні нові алгоритми діагностики та видалення 

сторонніх тіл у поранених з наявністю сторонніх тіл м’яких тканин 

вогнепального походження. Новий спосіб попереднього визначення матеріалу 

та властивостей стороннього тіла дозволяє визначитися з методикою 

застосування магнітного або немагнітного хірургічного інструментарію 

безпосередньо перед його застосуванням.



Розроблено та апробовано нові методи і пристрої для визначення і 

контроля повноти видалення сторонніх тіл м’яких тканин: спосіб візуально 

асистованої ревізії ранового каналу, спосіб трансіллюмінації м’яких тканин, 

пристрій лазерний мобільний для опромінювання глибоких ранових каналів і 

порожнин, спосіб ультразвукової візуалізації ранового каналу і сторонніх тіл, 

інструмент магнітний багатофункціональний для діагностики і видалення 

металевих феромагнітних сторонніх тіл, інструмент для обстеження та 

виміряння ранового каналу, інструмент для видалення сторонніх тіл м’яких 

тканин, пристрій гнучкий для видалення феромагнітних сторонніх тіл, пристрій 

для видалення фіксованих феромагнітних сторонніх тіл, пристрій 

захоплювально-магнітний для видалення інкапсульованих сторонніх тіл, 

пристрій магнітний для видалення сторонніх тіл, інструмент хірургічний 

магнітний для видалення плоских феромагнітних металевих сторонніх тіл, 

інструмент хірургічний магнітний зі змінними насадками для видалення 

феромагнітних сторонніх тіл пристрій для видалення сторонніх тіл м’яких 

тканин, інструмент магнітний пошуковий, що дозволяють скоротити терміни 

діагностики та видалення сторонніх тіл м’яких тканин, зменшити кількість 

ускладнень, збільшити кількість видалених сторонніх тіл, зменшити кількість 

нерезультативних оперативних втручань.

На підставі проведеного математичного моделювання видалення 

сторонніх тіл м’яких тканин запропоновано коефіцієнт вірогідності видалення 

стороннього тіла за різними методиками, що дозволяє перед оперативним 

втручанням визначитися з оптимальним інструментом та методом видалення.

Запропонований пристрій-концентратор для моделювання сліпих 

вогнепальних поранень з фільтром дозволяє регулювати кількість та площу 

сліпих поранень заданої ділянки.

Запропоновано нову робочу класифікацію сторонніх тіл м’яких тканин, 

магнітного і немагнітного хірургічного інструментарію для діагностики і 

видалення сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження,



встановлено показання та їх відсутність до видалення сторонніх тіл м’яких 

тканин.

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в клінічну 

практику дозволило значно поліпшити результати лікування поранених з 

наявністю сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження, що 

дозволило покращити якість надання медичної допомоги, зменшити економічні 

та соціальні витрати держави.

6. Оцінка змісту та оформлення дисертації, обгрунтованості та 

вірогідності сформульованих положень, висновків і рекомендацій.
Дисертаційна робота виконана відповідно до вимог ДАК України, 

встановлених для докторських дисертацій. Робота викладена на 321 сторінках 

комп’ютерного тексту і складається з анотації, переліку робот, опублікованих 

за темою дисертації, вступу, переліку умовних скорочень, вступу, 9 розділів 

власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендації, списку використаних 393 джерел та додатків.

Вступ дисертаційної роботи досить повно розкриває проблему сучасного 

стану проблеми діагностики та хірургічного лікування поранених з наявністю 

сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження у світовому масштабі, 

надані невирішені питання цієї проблеми.

Перший розділ «сучасний стан проблеми діагностики та хірургічного 

лікування поранених з наявністю сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального 

походження» це огляд літератури побудований за стандартною схемою, він 

містить 6 підрозділів, які повноцінно розкривають проблему діагностики та 

видалення сторонніх тіл м’яких тканин, як складову проблеми насильства у 

сучасному світ, також цей розділ описує сучасні етіопатогенетичні особливості 

вогнепальних поранень та їх структуру, організаційно-тактичні проблеми 

бойових вогнепальних поранень, особливості діагностики та видалення, 

характеристику сил та засобів медичної служби при наданні медичної допомоги 

на етапах медичної евакуації. Перший розділ представлений досить широко, 

роботами як вітчизняних так і зарубіжних дослідників, достатньою мірою



висвітлює актуальність теми і складність проблеми діагностики та видалення 

сторонніх тіл м’яких тканин. Акценти поставленні на вогнепальні осколкові 

сліпі поранення м’яких тканин.

Другий розділ «Матеріали та методи дослідження» містить докладну 

характеристику експериментальних досліджень та клінічного матеріалу 

Експериментальні дослідження були проведені на 114 племінних кролях, 

тварини були розділені на групи в залежності від виду вогнепального 

поранення. Мета експериментальної частини роботи це моделювання 

вогнепальних сліпих поранень, вивчення морфологічних змін у зоні 

стороннього тіла у м’яких тканин в залежності від отриманого поранення та 

взаємодії стороннього тіла з оточуючими тканинами, обґрунтування безпеки 

використання запропонованого хірургічного магнітного інструменту. Клінічна 

частина містить результати діагностики і лікування 1046 поранених (518 - 

група порівняння і 528 - основна група) що проходили лікування в хірургічних 

клініках ВМКЦ ПнР з травня 2014 по травень 2017 року. Експериментальний 

та клінічний матеріал роботи досить великий. Важливо підкреслити, що 

дослідження на експериментальних тваринах проводились з дотриманням 

міжнародних вимог. Протоколи досліджень із використанням лабораторних 

тварин було узгоджено з етичної комісією ВМКЦ ПнР. Дисертантом були 

застосовані загальноклінічні, інструментальні, лабораторні, анкетні, 

гістологічні, імуногістохімічні, морфологічні, морфометричні,

рентгеноспектрометричні, фізичні, математичні, експериментальні, статистичні 

методи дослідження.

Третій розділ «Експериментальне моделювання сліпих осколкових 

поранень, сторонніх тіл та їх взаємодія з магнітом» містить 5 підрозділів у яких 

наведено моделювання сторонніх тіл, експериментальні моделі, математичне 

моделювання процесу видалення стороннього тіла, особливості взаємодії 

магніту з феромагнітним металевим стороннім тілом у м’яких тканинах кролів, 

експериментальне моделювання сліпих поранень м’яких тканин. Це дуже 

великий за обсягом розділ містить дуже оригінальні дослідження.



Виходячи з цього розділу стає зрозумілим, що головним чином 

діагностичні та лікувальні помилки, які були допущених на початку АТО, 

спонукали автора не тільки до розробки методів попередження та усунення 

помилок, а й сприяла розробці та впровадженню нових методик та інструментів 

для діагностики та видалення сторонніх тіл м’яких тканин.

Четвертий розділ розкриває особливості клінічних проявів і діагностики 

сторонніх тіл мяких тканин. У розділі приводяться та аналізуються клінічні 

прояви сторонніх тіл, інструментальна діагностика сторонніх тіл, можливості 

апаратної діагностики сторонніх тіл, виявлення сторонніх тіл за допомогою 

комбінації діагностичних досліджень, рентгеноструктурний аналіз сторонніх 

тіл, їх капсул, незмінених м’яких тканин, ступеня окислення заліза в тканинах, 

що оточують металевий осколок і алгоритм діагностики наявності та уточнення 

локалізації сторонніх тіл м’яких тканин. Особливо надані рентгеноспектральні і 

рентгеноструктурні дослідження, які дозволяють на елементному та 

структурному рівні аналізувати отримані дані.

П’ятий розділ присвячений розробленню нового хірургічного 

інструментарію для діагностики та видалення сторонніх тіл. Дисертантом 

показано як змінювалися погляди на розробку та впровадження нового 

інструменту, дана характеристика традиційного інструменту, який

застосовувався для видалення сторонніх тіл, технічна характеристика нового 

інструменту та запропонована класифікація інструментарію для видалення 

сторонніх тіл м’яких тканин. Можливості запропонованого інструменту 

дозволяють використовувати його багатофункціонально.

Шостий розділ детально описує вибір методу видалення сторонніх тіл 

вогнепального походження. Приводиться класифікація сторонніх тіл, 

показання та їх відсутність до видалення сторонніх тіл, особливості видалення 

сторонніх тіл за допомогою методу візуального, тактильного, апаратного 

контролю та комбінованими методами. Розроблений алгоритм використання 

магнітного інструменту і алгоритм видалення сторонніх тіл. Надана 

характеристика видалених сторонніх тіл.



Сьомий розділ присвячений особливостям патоморфозу м’яких тканин, 

що оточують стороннє тіло. Показані структурні особливості капсули 

стороннього тіла в динаміці при різних видах поранення у кролів та у 

поранених військовослужбовців.

Восьмий розділ розкриває особливості ультраструктурної організації 

міосимпластів, ендотеліоцитів, міосателіоцитів, плазмоцитів в ділянці 

стороннього тіла у кролів. Розділ добре ілюстрирован.

Дев'ятий розділ присвячений порівняльній характеристиці результатів 

хірургічного лікування поранених досліджувальних груп, які свідчать про 

ефективність запропонованих методик діагностики та хірургічного лікування 

сторонніх тіл м'яких тканин.

Відповідно до поставлених завдань сформульовані висновки 

дослідження, вони є інформативними і лаконічними. Наведені висновки 

розкривають новизну дисертаційної роботи. Зауважень що до їх формулювання 

немає. Практичні рекомендації чітко сформульовані, виходячи з отриманих 

результатів. Пропонуються конкретні шляхи підвищення якості діагностики та 

видалення сторонніх тіл м’яких тканин. Розроблені конкретні підходи до 

застосування інструментальної методів діагностики.

Дисертаційна робота Негодуйко В.В. виконана з широким використанням 

сучасних клінічних, клініко-лабораторних та морфологічних методів 

дослідження, які є сертифікованими до використання в Україні. Матеріали, 

методи досліджень та статистичної обробки отриманих результатів 

експериментальних досліджень та лікування хворих, положень дисертації, які 

отримані автором, дозволяють стверджувати про обґрунтованість, 

достовірність одержаних в роботі результатів.

Висновки дисертаційної роботи цілком відповідають результатам власних 

досліджень, сформульовані чітко та лаконічно і відображають її суть, наукову 

новизну, теоретичну і практичну значимість.



7. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих

працях.
Матеріали дисертаційної роботи Негодуйко В.В. викладені у повному 

обсязі в 76 наукових працях, в тому числі у 1 монографії, 33 статтях в наукових 

фахових журналах України та інших держав, 8 у міжнародних наукометричних 

журналах, 1 в зарубіжному науковому виданні. Опубліковано 27 патентів 

України. Заслуговує поваги прагнення автора донести результати роботи не 

тільки до науковців, а й практикуючих хірургів та оприлюднення автором 

матеріалів дисертаційної роботи на 20 наукових конференціях.

Матеріали дисертації достатньо повно висвітлені в представленому 

авторефераті дисертації, який за структурою і змістом цілком відповідає тексту 

дисертації.

8. Зауваження до дисертації та дискусійні положення.
Зауважень, які здатні вплинути на якість дисертації, яка рецензується, 

немає. Ті, які мали місце, усунуті в процесі роботи з дисертантом. Однак, слід 
зазначити, що має місце дублювання даних, що описують експериментальні та 

клінічні методи в розділі, присвяченому висвітленню матеріалів і методів та в 

основних главах роботи. Крім того, висновки роботи виглядають занадто 

перевантаженими і за розміром і за кількістю цифрових даних. Виявлені окремі 

стилістичні та орфографічні помилки, несуттєві недоліки дисертаційної робати 

ні в якій мірі не впливають на загальну позитивну оцінку цієї праці, а лише 

підкреслюють актуальність і складність розглянутої проблеми.

Під час рецензування виникли наступні питання для дискусії:

1. При проведенні експериментальних досліджень на кролях, проводили 

чи ні фасціотомії для зменшення набряку м’яких тканин?
2. Які переваги запропонованої Вами моделі для пошарового 

моделювання вогнепальних поранень м’яких тканин, від існуючих з 

балістичного гелю?



3. чому саме ці матеріали визначені для проведення експериментальної 

частини роботи?

4. З чим на Ваш погляд пов’язані такі рідкі ускладнення при довгих 

термінах знаходження стороннього тіла в м’яких тканинах?

9. Практичне втілення результатів дисертації.
Наукові результати дисертаційної роботи Негодуйко В.В. мають 

практичне втілення. Практичні напрацювання у вигляді алгоритмів 

діагностики та видалення сторонніх тіл м'яких тканин вогнепального 

походження, способів та хірургічного інструментарію використовуються у 

Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, Військово- 

медичному клінічному центрі Південного регіону, військових мобільних 

госпіталях Міністерства оборони України, у Державної установі «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМИ України».

На дослідному виробництві Державного підприємства «Національний 

науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» виготовлена 

дослідна партія запропонованих і запатентованих хірургічних інструментів, що 

передана і використовується у Військово-медичних клінічних центрах та 

військових мобільних госпіталях Міністерства оборони України.

В роботу хірургічних відділень військових та цивільних медичних 

закладів повинен бути запроваджені набори хірургічного магнітного 

інструменту, що дозволить покращити результати лікування поранених.

10. Висновок,

Необхідно зазначити, що дисертаційна робота Негодуйко Володимира 

Володимировича «Діагностика та видалення сторонніх тіл м’яких тканин 

вогнепального походження (експериментально-клінічне дослідження)», подана 

на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук виконана на високому 

методологічному рівні та достатньому фактичному матеріалі. Запропоновані 

засоби діагностики та видалення сторонніх тіл, що у сукупності складаються в



оригінальну медичну концепцію, дозволили суттєво покращити результати 

лікування цієї складної категорії хворих. За своєю актуальністю, науковою 

новизною та практичною значимістю дисертація повністю відповідає вимогам 

ДАК України, які пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук, що викладені в положенні «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. №567, а сам дисертант повністю заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.03 «Хірургія».
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