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офіційного опонента на дисертацію Пісклової Юлії Валеріївни 
„Мініінвазивні втручання в лікуванні ексудативних перикардитів”, подану в 
спеціалізовану вчену раду Д 64.600.01 при Харківському Національному 
медичному університеті МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія

1.Актуальність теми дисертації

Feci quod potui, faciant meleora potentes. (Я зробив усе що зумів, хай хто 
може, зробить краще). Серед усіх захворювань серозної оболонки серця 
найчастішими є ексудативні перикардити. Вони мають різноманітну 

природу, варіабельну клінічну картину та рідко є самостійним 
захворюванням. Fla сьогоднішній день за данними світової літератури не 
існує жодних рандомізованих досліджень, які направленні на виявлення 
поширеності причин та механізмів виникнення тих чи інших форм 

перикардитів та конкретних рекомендацій щодо діагностики та лікування 
даної патології. Не будучи основним проявом того чи іншого захворювання 
розвиток перикардиту змушує вносити зміни та тактику лікування та має 
велику діагностичну цінність для встановлення основного захворювання, 
фази, ступеня його активності, тенденції розвитку та прогнозу.

Однією з найбільш обговорюваною проблем на сьогоднішній день є 
велика кількість ідіопатичних перикардитів. Клінічний діагноз 

ексудативного перикардиту є відносно простим, проте етіологічний пошук є 
основною проблемою в діагностиці та лікуванні перикардитів на 

сьогоднішній день.
Рівень смертності від ексудативного перикардиту залежить від багатьох 

чинників: етіології, давності процесу, тяжкості основного захворювання, 
своєчасності та повноцінності лікування та становить від 1,1% при 
неускладнених вірусних та до 85 -  90% при гнійних запалення перикарду.
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Летальність при хірургічному лікуванні пацієнтів з ексудативним 

перикардитом залишається доволі високими: від 2,3-3,6% при неускладнених 

негнійних до 30-40% при гнійних перикардитах.
Лікування таких хворих зазвичай носить емпіричний характер та 

здійснюється лікарями різного профілю.
Таким чином, питання вивчення прогностично несприятливих факторів, 

що можуть призвести до незадовільних результатів лікування у хірургічних 
хворих на ексудативний перикардит різної етіології, їх вплив на перебіг 
захворювання, вибір оптимальної тактики лікування та його результатів 
залишається недостатньо вирішеним

2.З в ’язок теми з державними чи галузевими науковими програмами

Дисертація виконана у відповідності із науковою тематикою ДУ 

«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМИ 

України» у відділення кардіохірургії та невідкладної кардіології, номер 
державної реєстрації 011411006577.

3. Структура та зміст дисертації

Дисертаційна робота написана в класичному плані і включає вступ, 

огляд літератури, матеріали і методи дослідження, 6 розділів власних дослі

джень, аналіз та обговорення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел. Робота викладена на 140 стор. 

Комп’ютерного тексту, містить 37 рисунків, 23 таблиць. Бібліографія скла
дається з 154 джерел, з них -  33 кирилицею та 121 латиницею.

Мета дослідження сформульована чітко, задачі логічно витікають з по

ставленої мети.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. (^иагке еї і п у є п і є ї і з  ( и щ и т є  и обрящите). Ав

тором проведена велика робота по написанню цього розділу. Наведений 
глибокий аналіз етіології, патогенезу, клінічного перебігу, методів ліку

вання ексудативних перикардитів.
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Велику увагу і значне місце в огляді літератури приділено висвіт

ленню основних принципів хірургічного лікування хворих з ексудатив
ними перикардитами та висвітлені основні причини незадовільних ре

зультатів хірургічних втручань.
Аналіз літературних даних присвячених сучасним положенням хі

рургічного лікування ексудативних перикардитів свідчить про відсут

ність систематизованого алгоритму та диференційного підходу до вибо
ру лікувальної тактики з урахуванням задач втручань, стану пацієнта та 

супутніх обставин.
В цілому розділ читається з цікавістю, але слід зауважити, що він 

досить великий і є декілька літературних посилань на роботи 10-річної 

давнини, які можна б не наводити.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Робота проведена на аналізі лікування 171 хворих з ексудативними пе
рикардитами на достатній кількості лабораторних, інструментальних, пато- 
морфологічних, мікробіологічних досліджень, які виконані на сучасній апа
ратурі.

Для обґрунтування та визначеності достовірності отриманих в ро

боті результатів, положень, висновків і рекомендацій автор використо
вував методи статистичного спостереження та обробки даних.

РОЗДІЛ 3. ДІАЕНОСТИКА ЕКСУДАТИВНИХ ПЕРИКАРДИТІВ.

В цьому розділі автор наводить результати діагностики ексудати- 

них перикардитів за допомогою ехокардіоскопії та доводить що вона є 
найбільш інформативним методом діагностики і дозволяє оцінити стан 
серця та перикарду у пацієнтів з цією патологією, а також стежити за 
змінами під час лікування.

Серед лабораторних аналізів найбільшу діагностичну цінність мали 

маркери системних захворювань.
Автор доводить, що для успішного лікування пацієнтів з ексудати

вними перикардитами різної етіології велике значення має своєчасна ді-
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агностика та оперативне втручання. Вирішальне значення у цьому має 
сортування хворих з метою встановлення показань до діагностичних та 
оперативних втручань, їх терміновості, послідовності та обсягу в залеж

ності від стану пацієнта.
Таким чином помилки в організації діагностики та лікування паціє

нтів з ексудативними перикардитами різної етіології значною мірою 
впливають на прогноз захворювання і можуть бути причиною незадові

льного результату.
Автором розроблено алгоритм діагностично-лікувальних заходів 

при надходженні пацієнта з ексудативним перикардитом, який дозволяє 
своєчасно, послідовно, безпечно та повноцінно провести діагностику за
хворювання та виконати в оптимальні строки хірургічне втручання.

РОЗДІЛ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСПРИЯТЛИВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
У ПАЦІЄНТІВ З ЕКСУДАТИВНИМ ПЕРИКАРДИТОМ

Для удосконалення результатів діагностики і лікування ексудатив

них перикардитів автором розроблено та впроваджено в практику про
гностично-достовірні ознаки несприятливих результатів у даної катего

рії пацієнтів. За їх допомогою стає можливим виділити групу хворих, що 
мають високий ризик розвитку несприятливих результатів і потребують 

більш уважного спостереження, обстеження, вибору етапності, тактики 
та обсягу оперативних втручань, до та післяопераційного лікування.

РОЗДІЛ 5. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕКСУДАТВИНИХ 
ПЕРИКАРДИТІВ.

Si médicamenta non sanant, ferrum sanat, si ferrum non sanat, ignis sa- 

nat. (якщо не виліковують ліки, виліковує залізо, якщо не виліковує за

лізо, лікує вогонь).
Автор доводить, що удосконалення методів діагностики та хірургі

чного лікування даної категорії пацієнтів дозволить зменшити кількість 
ускладнень та рецидивів, прискорити процес одужання та відновлення

працездатності.
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В даному розділі проаналізовані традиційні та мініінвазивні втру

чання при лікуванні ексудативних перикардитів, їх можливості, ефекти

вність та отримані результати.
Автор доводить, що диференційний підхід до діагностики, етапнос- 

ті та інвазивності хірургічних втручань дозволив покращити результати 
лікування пацієнтів з ексудативними перикардитами різної етіології, 
знизити кількість випадків гострої правошлункової недостатності з 

5,32% у групі порівняння до 1,3% в основній групі, зниження летальнос
ті з 9,54% у групі порівняння до 1,3% - в основній.

РОЗДІЛ 6.АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
В цьому розділі автор наводить теоретичне узагальнення та нове 

вирішення однієї із актуальних задач хірургії -  покращення результатів 

лікування хворих з ексудативним перикардитом.
Висновки логічно витікають з результатів досліджень, аргументо

вані, чітко викладені, відповідають поставленим задачам дослідження, 
об'єктивно відбивають отримані результати.

У цілому робота цікава, написана грамотно з наукової точки зору, її ре

зультати мають безсумнівне практичне та наукове значення.

4.Наукова новизна одержаних результатів та їх теоретичне зна

чення

Доповнено наукові данні щодо етіології та перебігу ексудативного 
перикардиту, визначенні прогностично достовірні фактори розвитку 

несприятливого прогнозу захворювання на підставі проведеного 

комплексного аналізу.
Доведено, що для встановлення діагнозу та прийняття рішення щодо 

терміновості оперативного втручання доцільно використовувати 
запропонований алгоритм діагностики ексудативного перикардиту.
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Удосконалено та впроваджено в клінічну практику схему 

організаційно-діагностичних дій у пацієнтів з ексудативними

перикардитами різної етіології.
Проведено оцінку безпосередніх та віддалених результатів 

комплексного хірургічного лікування хворих з ексудативними

перикардитами.
Визначений оптимальний алгоритм вибору тактики та обсягу 

хірургічного втручання з урахуванням стану пацієнта та супутніх 

порушень.

5. Практичне значення результатів дослідження та їх впроваджен

ня в практику.

Розроблена тактика діагностики ексудативних перикардитів та 
етіологічного пошуку їх причини, визначені критерії терміновості 

оперативних втручань.

Використання мініінвазивних методик у відповідності до створених 
алгоритмів з урахуванням задач та мети дослідження і лікування 
дозволяє підвищити їх ефективність і поліпшити результати лікування.

Розроблені оригінальні методики інтраопераційної профілактики 

постперикардіотомного синдрому.

6. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень,

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Висновки та рекомендації, які сформульовані у дисертації достатньо 
обгрунтовані, їх вірогідність визначається достатнім числом клінічних дос
ліджень, виконаних на високому методологічному рівні з використанням су
часних методів діагностики, а також статистичним обчисленням отриманих

результатів.
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7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

і авторефераті
Матеріали дисертації повністю відображені у 8 наукових роботах: З 

у виданнях рекомендованих ДАК України, 2 - у  іноземних виданнях, 3 -  
у матеріалах науково-практичних конференцій. За темою дисертації 
подані три заявки на корисну модель України.

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформ

лення
Введення і огляд літератури надто деталізовані. Присутня переван

таженість розділів власних досліджень схематичними рисунками. Є 

окремі стилістичні та орфографічні помилки.
Проте вказані недоліки не впливають на позитивну загальну оцінку 

добре виконаної, актуальної роботи.

10. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційно

го дослідження в практиці

Результати проведеного дослідження дозволяють рекомендувати 
розроблені алгоритми діагностики і вибору технології хірургічного 

втручання ексудативних перикардитів для впровадження в практику.

11. Відповідність дисертації вимогам, які пред'являються до 

наукового ступеня доктора медичних наук

Nil sine magno natura labore dédit mortalibus (природа нічого не дає 
смертним без великих зусиль з їх боку). Дисертація Пісклової Юлії Ва- 
леріївни „Мініінвазивні втручання в лікуванні ексудативних перикарди
тів”, поданої спеціалізовану вчену раду Д 64.600.01 при Харківському 
Національному медичному університеті МОЗ України на здобуття нау
кового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хі
рургія є самостійною закінченою науково-дослідною роботою, яка ви
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рішує новий підхід до вирішення наукової задачі -  поліпшення результа

тів хірургічного лікування хворих з ексудативними перикардитами різ
ної етіології за рахунок впровадження організаційно-діагностичної схе

ми та диференційного підходу до вибору методу та об’єму оперативного 
втручання із залученням мініінвазивних методик.

Consummatum est (здійснилось). За своєю актуальністю, науковою но
визною та практичним значенням дисертаційна робота повністю відповідає 
вимогам до кандидатських дисертацій, а її автор гідний присудження науко
вого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія.

Офіційний опонент 
завідувач кафедри загальної хірургії 
з доглядом за хворими Української 
медичної стоматологічної академії 
МОЗ України (м. Полтава) 
д.мед.н., професор

Відзив надійшов в спеціалізовану вчі 
Д 64.600.01

„_____________________20__ р.


