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1. Актуальність геми.
Ексудативні перикардити рідко є самостійним захворюванням, а як правило, 

ускладнюють перебіг будь-якої хвороби. Найбільш часто ексудативний 

перикардит буває наслідком системної вірусної інфекції, а так же часто 

зустрічається у онкологічних хворих. За даними літератури перикардит в тій чи 

іншій мірі вираженосгі зустрічається у 50% пацієнтів з онкологічними 

захворюваннями. У цих випадках летальність при неускладнених перикардитах 

становить 1%, а у випадках розвитку гнійного процесу в серцевій сумці цифри 

летальності досягають 90%, при тампонаді - 60%. (Santos et al, 2013). Високі 

цифри летальності пов'язані з тим, що лікування хворих з такою складною 

поєднаною патологією (основне захворювання і перикардит) здійснюється 

лікарями різного профілю і носить емпіричний характер.

Для поліпшення результатів лікування такої категорії хворих необхідна 

оптимізація діагностичної та хірургічної тактики з урахуванням ступеня розвитку 

перикардиту, тяжкості основного захворювання і знання його причини.



Вирішенню саме цих питань присвячено дисертаційне дослідження доктора 

Пісклової Ю.В., а отже воно актуально і своєчасно.

2. Зв' язоктеми з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана у відповідності із науковою тематикою ДУ «Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В/Г. Зайцева ГІАМН України» у 

кардіохірургічному відділенні та є частиною НДР П.01.15 «Вибір та 

обгрунтування методу корекції порушень коронарного кровотоку у пацієнтів 

з поєднаною хірургічною патологією у вигляді злоякісного утворення легень та 

ішемічної хвороби серця» (№ державної реєстрації 0114Ш06577).

3. Наукова новизна отриманих результатів.

На підставі проведеного комплексного аналізу доповнено наукові дані, які 

дозволили сформулювати теоретично обґрунтовані положення етагшості 

оперативних втручань у пацієнтів з ексудативними перикардитами різної етіології 

з урахуванням стану пацієнта, клінічних особливостей перебігу захворювання, 

характеру та ступеня ускладнень, схильності до розвитку несприятливого 

результату лікування.

Подальшого розвитку отримало визначення прогностично достовірних 

факторів розвитку несприятливого результату лікування пацієнтів з

ексудативними перикардитами різної етіології. Створено систему, що дозволяє 

вирахувати індивідуальний прогноз несприятливого результату лікування у 

пацієнтів з ексудативними перикардитами незалежно від етіології з вірогідністю 

67,5%.

Створено та впроваджено в клінічну практику систему 

оргапізаційнодіагностичпих дій у пацієнтів з ексудативними перикардитами 

різної етіології в залежності від стану хворого, наявності прогностично 

достовірних факторів розвитку несприятливого прогнозу, що дозволила на 24,23% 

знизити кількість похибок в організації допомоги.

Удосконалена система надання невідкладної допомоги пацієнтам з 

ексудативними перикардитами різної етіології.

Встановлено, що серед основних методів, що поліпшують безпосередні та



віддалені результати лікування ексудативних перикардитів різної етіології, є 

застосування етапності діагностики та хірургічного лікування з використанням 

мініінвазивних втручань у поєднанні з перикардіоскопією у 42,11% хворих з 

випотом у перикарді.

Доведено, що використання перикардіоскопії підвищує ефективність та 

інформативність мініінвазивних втручань у пацієнтів з ексудативними 

перикардитами на 14,44% за рахунок безпосереднього візуального контролю за 

ревізією, санацією, біопсією змінених ділянок перикарду та епікарду.

Створено та теоретично обгрунтовано підхід до вибору тактики та обсягу 

хірургічного втручання при ексудативних перикардитах різної етіології з 

урахуванням стану пацієнта та супутніх порушень, розроблено та застосовано 

новий спосіб післяопераційного дренування перикарду.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

В дисертаційній роботі автором виявлені прогностично достовірні чинники, 

які впливають па несприятливий результат пацієнтів з ексудативними 

перикардитами різної етіології. Саме ці чинники лягли в основу удосконалення 

системи організаційно - діагностичних дій, що дозволяють уникнути помилок при 

лікуванні хворих перикардитом.

5. Практичне значення отриманих результатів.

Проведене дослідження дозволило розробити нові та удосконалити існуючі 

методи хірургічного лікування та профілактики ексудативних перикардитів.

Використання у практиці прогностично несприятливих факторів розвитку 

незадовільного прогнозу лікування ексудативних перикардитів дозволяє виділити 

серед пацієнтів групу високого ризику і, відповідно, обрати оптимальні строки та 

обсяг оперативного втручання.

Розроблена тактика діагностики ексудативних перикардитів та етіологічного 

пошуку їх причини, що дозволило підвищити ії інформативність до 74,8%. 

Визначені критерії терміновості оперативних втручань, що дозволили знизити 

післяопераційну летальність у пацієнтів з ексудативними перикардитами з 8,51% 

до 1,30%.



Використання мініінвазивних методик у відповідності до створених 

алгоритмів з урахуванням задач та мети дозволяє підвищити ефективність 

лікування та зменшити кількість післяопераційних ускладнень з 9,57% о 2,60%.

Розроблена оригінальна методика інтраопераційної профілактики 

постперикардіотомного синдрому («Спосіб інтраопераційної профілактики 

постперикардіотомного синдрому» патент на корисну модель № 131606, и  А, 

заявлений 05.07.2018р., опублікований 25.01.2019р.), запропонований спосіб 

виконання торакотомії («Спосіб виконання торакотомії» патент на корисну 

модель 131294, ІМ, заявлений 05.07.2018р., опублікований 10.01.2019р.).

Вивчення можливостей різних оперативних втручань, їх систематизація, 

отримані дані на підставі клінічних та інструментальних досліджень дозволили 

сформувати так гику лікування та обґрунтувати вибір конкретного способу та 

об'єму хірургічного втручання.

Результати досліджень упроваджено в роботу кардіохірургічного відділення 

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМНУ», 

хірургічного відділення №2 КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та 

невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мєщанінова», хірургічного 

відділення №1 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня-центр екстреної медичної 

допомоги і медицини катастроф». Основні положення проведених досліджень 

використовуються в навчальному процесі на кафедрі хірургії №1 Харківського 

національного медичного університету.

6. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків та 

рекомендацій сформульованих у дисертації.

Достовірність отриманих результатів обґрунтована в першу чергу 

правильною методологією виконаної роботи з визначенням предмета і об'єкта 

дослідження, а так само репрезентативним підбором хворих в основну групу і 

групу порівняння. Крім цього, не дивлячись на таке рідкісне досить захворювання 

в хірургічній практиці, як перикардит набрано достатню кількість хворих - 171. 

Використання високоінформативних найсучасніших методів дослідження зі 

статистичною обробкою результатів, отриманих в цифровому значенні свідчать



про достатню ступінь обґрунтованості та достовірності отриманих результатів.

Сформульовані автором висновки логічно пов’язані з результатами 

досліджень, в повній мірі відображають суть, наукову новизну, практичну 

значимість дисертаційної роботи.

7. 1 Іовнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

За темою дисертації опубліковано 8 наукових робіт. Із них 3 - у  виданнях, 

рекомендованих ДАК МОН України, 2 - у  іноземних виданнях, 3 -  в матеріалах 

науково-практичних конференцій. За темою дисертації отримано 2 патенти 

України на корисну модель. Зміст автореферату відповідає структурі та розділам 

дисертації.

8. Структура та обсяг дисертації.

Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та списку публікацій за темою 

дисертації. Робота викладена на 140 сторінках друкованого тексту, містить 37 

рисунків, 23 таблиць. Бібліографія складається зі 153 джерел, з них 33 кирилицею 

та 120 латиницею.

У вступній частині дисертант достатньо обгрунтовано сформулював 

актуальність теми. Чітке сформульовано мету дослідження. Завдання, які 

підлягали рішенню, сформульовані конкретно та відповідають поставленій меті.

Об'єкт та предмет дослідження визначені вірно. Вступ містить всі складові, 

передбачені чинними вимог ами до дисертаційних робіт.

У першому розділі представлено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, 

що відображають частоту розвитку перикардитів, їх причину і летальність. 

Найбільш часто ексудативний перикардит буває вірусної або онкологічної 

природи. Летальність в разі нагноєння рідини в серцевій сумці досягає 90%. Тут 

же детально викладені засоби діагностики захворювання і в критичному аспекті 

представлені засоби лікування ексудативних перикардитів. Зауважень не має.

У другому розділі, що складається з 3 глав представлені матеріали і методи



дослідження. В основі роботи лежить досвід лікування 171 хворого, які 

перебували в ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева 

НАМИ України». В роботі визначені критерії включення і виключення хворих із 

дослідження. Всі хворі були розділені на 2 групи: основну, що складається з 77 

хворих та групу порівняння, яка складається з 94 хворих. Хворі по групах були 

розділені на підставі тимчасового чинника по використанню запропонованих 

способів лікування ексудативного перикардиту.

За стадії перебігу захворювання та тендерними ознаками досліджувані групи 

репрезентативні. Можна порівняти групи так само по числу хворих з наявністю 

тампонади серця і без неї. Найбільш частою причиною перикардиту була 

злоякісна - 32 (18,7%). Тут же представлено спектр хірургічних втручань і число 

померлих пацієнтів: в основній групі - 1 (1,3%), в групі порівняння 8 (8,5%). 

Автором проаналізовані причини виниклих ускладнень і причини летальних 

випадків.

В роботі використані традиційні та новітні методи дослідження із 

застосуванням високоінформативної апаратури. Дані отримані в цифровому 

вираженні піддані статистичній обробці. Зауважень немає.

У третьому розділі автором представлені методи діагностики, які використані 

в роботі та їх послідовність. Проаналізовано діагностичний алгоритм у пацієнтів 

групи порівняння і встановлено, що пошук причин перикардиту привів до 

невиправданих запізнілим оперативним втручанням з летальністю в цій групі, яка 

становить 20,8%.

Змінена діагностична тактика, яка спрямована в першу чергу на декомпресію 

серцевої сумки знизила летальність до 1,3%. Робота ілюстрована переконливими 

знімками ехограм, КТ, ЕКГ. Наведено 2 клінічних приклада.

Зауваження: на crop. 57 написано, що пункція перикарда виконана 33 хворим 

у зв'язку з тампонадою серця, 45- через великої кількості рідини і 36 з метою 

визначення характеру ексудату. Всього 114 хворих, а не 69. Ймовірно це 

опечатка.

У четвертому розділі представлені критерії прогнозування несприятливих



результатів лікування хворих з ексудативним перикардитом. Викладені в цьому 

розділі дані свідчать про те, що автором виконана копітка робота, що вимагає не 

тільки знань епідеміології ексудативного перикардиту, його клінічних проявів, 

анатомічних та фізіологічних змін з боку серця і перикарда, даних 

інструментальних досліджень і т.п. але і математичної ерудиції.

Представлений в таблиці критерій в балах, що відображають наявність 

перикардиту піддані математичній обробці. Це дозволило автору сформулювати 

поняття про групу з високим ризиком, що вимагає термінової ургентної допомоги.

Зауваження:

1. Перший абзац розділу повторює дані огляду яітератури.

2. Посилання на цифрове значення наведені і даних літератури не 

підтверджені авторами, хоча в розділі огляду літератури це присутнє.

У п'ятому розділі представлені результати хірургічного лікування 

ексудативних перикардитів. На початку автором представлений матеріал по 

використанню оперативних доступів при перикардитах різної етіології. Кожен з 

випадків підтверджено клінічними прикладами з ілюстрацією ходу оперативних 

втручань. Автором проаналізовані переваги і недоліки кожного методу і 

визначено його місце в лікуванні перикардитів цього або іншого походження.

На відміну від традиційних доступів, що є обширними та травматичними, 

мініінвазивні втручання є ефективними та безпечними у лікування пацієнтів з 

ексудативним перикардитом незалежно від етіології. Вони дозволяють оперувати 

хворих у різному стані та при наявності тяжкої супутньої патології. Рівень 

ускладнень та смертності нижчий ніж при використанні традиційних доступів. 

Післяопераційний період та реабілітація коротші. Проте рецидив захворювання, 

що потребуватиме повторного втручання, все одно можливий.

В цьому же розділі автор аналізує роль перікардіоскопіі в лікуванні 

ексудативних перикардитів. ГІерікардіоскопія виконана у 70 хворих з різних 

доступів. Автор стверджує, що метод підвищує якість мініінвазивних втручань на 

14,4%.

Аналіз післяопераційного перебігу хворих з ексудативним перикардитом



дозволив виробити алгоритм хірургічної тактики, який представлений в цьому 

розділі. У ньому є раціональне зерно, хоча й трохи складний в сприйнятті і займає 

цілу сторінку. Підсумком цього розділу є отримані клінічні результати, а саме - в 

основній групі знизилася значне число хворих з ускладненнями у вигляді гострої 

правошлуночкової недостатності, пневмотораксу та гнійних ускладнень, а 

летальність достовірно знизилася на 7,2%.

Зауваження.

Бажано концептуальні висновки підтверджувати в цьому розділі не словами 

"на нашу думку", а цифровими матеріалами які присутні в роботі.

Аналіз та узагальнення результатів є завершальним розділом. У ньому стисло 

відображено суть дисертаційної роботи. Зауважень не має.

Висновки за своєю кількістю та змістом відповідають числу та суті 

поставлених завдань.

Автореферат оформлено відповідно до стандартних вимог та за своїм змістом 

відповідають матеріалам, що представлені в дисертаційній роботі.

По завершенню роботи дано рекомендації для практичної охорони здоров'я, 

які дозволять поліпшити результати лікування хворих з ексудативним 

перикардитом.

Вказані у ході рецензування зауваження не є суттєвими, відкосіться до 

оформлення дисертації та не знижують наукової та практичної цінності роботи.

В ході рецензування ту виникли деякі питання:

1. У третьому розділі представлені порівняльна цінність інструментальних 

методів діагностики перикардитів і показані переваги методу УЗД перед 

рентгендослідженні. У той же час Ви вважаєте, що ренггендослідження має бути 

обов'язковим методом. Будь ласка, вкажіть на послідовність і цінність кожного 

методу в діагностиці ексудативних перикардитів.

2. З чим пов’язано таке ускладнення при пункції перикарда, яка виконується 

під контролем УЗД, як поранення серця?

3. Математична обробка критеріїв прогнозування несприятливих наслідків 

ексудативного перикардиту проведена Вами самостійно або із залученням



математиків?

10. Рекомендації щодо використання дисертаційного дослідження в 

практичній діяльності.

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в практичній 

діяльності спеціалізованих хірургічних клінік та можуть бути включені в 

програми навчання студентів-медйків, хірургів-кардіологів та лікарів інтернів.

11. Спеціальність, якій відповідає дисертація.

Дисертаційна робота Пісклової Юлії Валеріївни «Мініінвазивні втручання в 

лікуванні ексудативних перикардитів» відповідає спеціальності 14.01.03 -  

хірургія.

12. Відповідність роботи вимогам, які пред'являються до дисертацій на 

здобу ття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дисертаційна робота Пісклової Юлії Валеріївни «Мініінвазивні втручання в 

лікуванні ексудативних перикардитів» за актуальністю, науковою новизною, 

теоретичною, практичною значимістю повністю відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24.07.2013 (зі змінами та доповненнями) щодо кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.03 — Хірургія.

Доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії та проктології 
Харківської медичної академії 
післяди пломної ос віти Тамм Т.І.


