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ВІДГУК 

офіційного  опонента на дисертацію Замятіна Дениса Петровича «Оптимізація 

діагностичної та хірургічної тактики у постраждалих з ушкодженнями серця, 

що супроводжуються його контузією» (клініко-експериментальне 

дослідження), 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 

 

Актуальність обраної теми дисертації. Актуальність дисертаційної роботи, 

яка подана для отримання відгуку, обумовлена постійним зростанням кількості 

пацієнтів з тяжкою торакальною травмою. Будь-яка потужна інерційна травма 

грудної клітки супроводжується контузією або забоєм серця – елементом 

травматичного ушкодження, який істотно обтяжує перебіг травматичної 

хвороби. Найчастіше контузія серця виникає при рулевій автодорожній травмі, 

падіннях з висоти, при вибухових ушкодженнях. Діагностика ушкоджень серця 

при закритій травмі грудей вкрай складна, а лікувальна тактика часто 

суперечлива навіть при вчасній діагностиці. Це обумовлено наявністю як 

конкурентних за тяжкістю супутніх ушкоджень інших локалізацій, так і 

постравматичних функціональних розладів систем життєзабезпечення. 

Особливу небезпеку представляють прогресуючі порушення серцевого ритму та 

серцева недостатність, які клінічно маніфестують на фоні первинно ефективних 

протишокових заходів внаслідок метаболічних порушень в серцевому м’язі. 

Саме вирішенню цих завдань і присвячена дисертація Д.П. Замятіна. 

Метою роботи було підвищення ефективності діагностики та лікування 

постраждалих з ушкодженнями серця, що супроводжуються його контузією, на 

основі оптимізації діагностичної і хірургічної тактики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами  Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану НДР Харківського національного 

медичного університету (ХНМУ) «Розробка сучасних методів хірургічного 

лікування і профілактики ускладнень захворювань і травм органів грудної клітки 

і черевної порожнини» (держ.реєстраційний № 0110U000649), а також є 

фрагментом НДР ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева 

НАМН України» «Розробити диференційовану лікувально-діагностичну тактику 

та профілактичні засоби у постраждалих з тяжкою травмою органів грудної 

порожнини» (держ.реєстраційний № 0111U002253). 
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Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. Автором 

визначені і доповнені наукові дані про особливості клінічної картини у 

постраждалих з контузією серця, специфічні електрокардіографічні зміни, 

характерні для раннього післятравматичного періоду; розроблено і 

впроваджено в клініку програму експрес-ЕКГ діагностики.  

На підставі експериментальних даних запропоновано гістохімічну методику 

визначення сумарного та внутрішньоклітинного вмісту електролітів в міокарді й 

ультраструктурних змін кардіоміоцитів для морфологічного підтвердження 

контузії серця.  

Уточнені наукові дані про визначення тяжкості контузії серця на підставі 

підвищення рівня тропоніну I, що дозволяє рекомендувати його в якості 

високоспецифічного кардіомаркера для верифікації діагнозу контузії серця. 

Автором створено об’єктивізовану шкалу для діагностики контузії серця і 

прогнозування ранніх ознак дисфункції міокарда.  

У дослідженні обґрунтовано показання до проведення відеоторакоскопії 

при закритій торакальній та вибуховій травмі грудей з контузією серця, довести 

її високу інформативність у диференційній діагностиці та визначенні показань до 

торакотомій. 

 

Значення результатів дисертаційного дослідження для теоретичної та 

практичної медицини. Автором запропоновано необхідність раннього  

застосування допоміжного штучного кровообігу при ушкоджені серця для 

стабілізації гемодинаміки і оптимізації тактики лікування тяжко травмованих 

(Патент України 109592 від 25.08.2016).  

Розроблено спосіб контролю та ідентифікації кардіодинамічних порушень, 

а також математичну модель процедури статистичного перетворення 

випадкового нестаціонарного сигналу, пов'язаних з контузією серця на основі 

створеного пристрою – п'єзоелектричного вимірювального перетворювача 

механічної вібрації (Патент України 116115 від 10.05.2017). 

Дані морфологічного дослідження міокарда дозволили уточнити 

морфофункціональні зміни, які відіграють важливу роль у механізмах розвитку 

гострої скорочувальної недостатності міокарда при контузіях серця.  

Розроблено алгоритм лікувально-діагностичної тактики у постраждалих з 

контузіями серця з визначенням трьох клінічних груп для вирішення тактичних 

завдань, прогнозування наслідків при контузіях серця. 



 3 
 

Визначено необхідність використання відеоторакоскопії при підозрі на 

ушкодження серця на фоні внутрішньоплевральної кровотечі, що дозволяє 

прийняти обґрунтоване рішення щодо вибору подальшої хірургічної тактики, 

здійснити профілактику можливих ускладнень та досягти задовільних 

функціональних результатів в післяопераційному періоді. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи. Автор провів аналіз і статистичну обробку одержаних 

результатів, достовірність яких не викликає сумнівів, та базується на достатній 

кількості експериментальних та клінічних спостережень, інструментальних і 

лабораторних досліджень з використанням сучасних методик. Основні 

положення дисертації послідовно сформульовані та детально обґрунтовані. 

Висновки та рекомендації логічно витікають із одержаних результатів 

дослідження і відповідають завданням дослідження.  

 

Структура, зміст і оформлення дисертації. Дисертація складається з 

анотації, змісту, переліку умовних позначень, вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів, 4 розділів власних досліджень, заключення, висновків, 

літературного показчика і додатків. Роботу викладено на 161 сторінці 

комп'ютерного тексту, ілюстровано 63 малюнками, фотографіями та 20 

таблицями. Список використаних літературних джерел містить 162 посилання, з 

них 65 кирилицею і 97 латиницею. 

Дисертаційне дослідження клініко-експериментальне. Експериментальна 

частина здійснена на 12 лабораторних жабах та 50 білих щурах популяції Вістар. 

Клінічна – базується на аналізі ефективності діагностичної та лікувальної тактики 

у 192 постраждалих з закритою травмою серця. Пацієнти були рандомізовані 

при включенні в дослідження та розподілені на групи порівняння, які є 

співставними за ключовими ознаками. 

На початку дослідження автором на секційному матеріалі (62 тіла) вивчені 

особливості механогенезу та анатомічних ушкоджень органів і структур грудної 

клітки, які виявляються при контузії серця та при її відсутності. Визначені 

характерні супутні анатомічні ушкодження, які супроводжують травму серця, 

але легко діагностуються; типові зони ушкодження міокарду при закритій 

травмі грудної клітки. Автором визначені і класифіковані ускладнення 

перенесеного ушкодження серця. 
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Надалі, в експерименті автором первинно вивчено особливості індукції 

електромагнітного поля при механічному впливі на міокард (12 жаб), 

розроблено оригінальний пристрій п’єзоелектричного вимірювача. Потім 

вивчено особливості змін ЕКГ в залежності від моделювання різної тяжкості 

ушкоджень серця за допомогою оригінального пристрою в 5 підгрупах щурів. 

Крім того, автором досліджено морфологічні та ультраструктурні зміни в 

травмованому міокарді, проаналізовані електролітні розлади. За результатами 

експерименту визначені типові зміни ЕКГ при різній тяжкості ушкоджень серця 

та доведена значимість дифузних метаболічних порушень в міокарді навіть при 

локальному його ушкодженні. 

На жаль, слід зауважити, що статистична обробка отриманих даних 

проведена за методом Стьюдента – це робить дискутабельними деякі висновки 

щодо порівняння малих експериментальних груп. 

Наступним етапом автором вивчені діагностичні ознаки ушкоджень серця 

в динаміці травматичної хвороби у постраждалих з контузією серця при закритій 

та вибуховій травмі грудної клітки в структурі поліфокальних ушкоджень. На 

підставі визначених в експерименті та клініці типових ЕКГ ознак контузії серця 

розроблено і впроваджено оригінальний комп’ютеризований пристрій для 

експрес-діагностики контузії серця, який дозволяє значно покращити її 

ефективність. Автором вивчено діагностичну цінність кардіоспецифічних 

біохімічних маркерів ушкодження серця, при цьому визначена висока 

діагностична цінність тропоніну І. Надалі, на підставі багатофакторного аналізу 

параметрів травмогенезу, клінічних даних, ЕКГ, ЕхоКГ та біохімічних маркерів 

автором створена шкала діагностики контузії серця, яка демонструвала високу 

ефективність і дозволила автору визначити тактичний алгоритм. 

На жаль, слід зауважити, що використання в запропонованих шкалі та 

алгоритмі такого критерію, як тропонин І, слід чітко співвідносити до часу. В 

фармацевтичній анотації тесту зауважено, що пік концентрації тропоніну І 

припадає на 14-24 годину після ушкодження (зростання – після 4 години), а 

інформативність його концентрації в крові визначена: >0,8 нг/мл – як загроза, а 

>6,76 нг/мл – як підтвердження ушкодження. Отже, стверджувати що цей тест, 

використаний у створеній шкалі, може сприяти ранній діагностиці ушкодження 

серця в перші 2 години – досить сумнівно.  

Крім того, у запропонованому автором алгоритмі при контузії серця 

середньої тяжкості пропонується «хірургічна корекція ушкоджених серцевих 

структур». Таке тактичне визначення, на мій погляд, досить дискусійне. 
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На заключному етапі дослідження автором презентована ефективність 

запропонованої хірургічної тактики у пацієнтів із тяжкою травмою грудної клітки 

при наявності контузії серця. Представлена висока ефективність діагностично-

лікувальної відеоторакоскопії як для гемотампонади перикарду, так і при 

конкурентних торакальних ушкодженнях з наявністю гемотораксу. Крім того, у 

постраждалих із тяжкою контузією серця автором запропоновано оригінальне 

мініінвазивне втручання з використанням портативної системи 

екстракорпорального допоміжного штучного кровообігу із стегновим доступом 

для стабілізації гемодинаміки у цих пацієнтів. Особливий інтерес представляє 

категорія постраждалих з виявленими за життя ушкодженнями 

внутрішньосерцевих структур, які спостерігали у 16,9% цих пацієнтів. 

Представлені особливості діагностики таких ушкоджень та принципи їхньої 

хірургічної корекції. Автором представлено порівняльний аналіз результатів 

лікування і хірургічної тактики в групах, доведена ефективність запропонованої 

лікувальної тактики, яка сприяла зниженню ускладнень і летальності. 

При цьому слід зауважити, що при поданні аналізу хірургічної активності 

в групах порівняння відсутня диференціація застосованих втручань у окремі 

періоди травматичної хвороби. Зокрема, не конкретизовані ранні критерії 

діагностики ушкоджених внутрішньосерцевих структур, не визначені показання 

до первинної хірургії критичного пацієнта або передислокації в кардіохірургічні 

центри у гострому періоді травми, а також показання до відтермінованого 

хірургічного лікування посттравматичних вад серця у пацієнтів, які вижили. 

 

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях. Основні 

положення дисертації викладені в 29 публікаціях, з них у виданнях, що 

рекомендовані МОН України - 10 (4 – самостійно); серед них 4 – у виданнях, які 

входять до міжнародних наукометричних баз, 9 – у збірниках наукових праць та 

матеріалах конференцій, 4 - у наукових монографіях, отримано 2 Патенти України 

на корисну модель.  

 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення. В 

цілому, дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог ДАК України, 

автореферат повністю відображає зміст дисертації. В роботі представлені 

вагомі, з практичної та наукової точок зору, дані про результати лікування 

постраждалих з контузією серця при закритій та вибуховій травмі. Дисертація 

достатньо ілюстрована: таблиці, діаграми, фотографії і рисунки змістовні, 
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відповідають контексту і відображають результати дослідження. На жаль, 

представлена дисертація має недоліки, які можна представити у вигляді 

наступних зауважень: 

1. Використання  тропонину І в якості діагностичного критерію 

травматичного ушкодження серця необхідно з урахуванням 

рекомендацій виробника тесту щодо визначення його оптимальної 

концентрації в крові для констатування ушкодження міокарду (>0,8 

нг/мл – загроза, >6,76 нг/мл – підтвердження) та оптимального часу 

тестування (після 4-х годин, з піком концентрації на 14-24 годину). 

2. Застосування терміну «хірургічна корекція ушкоджених серцевих 

структур» при контузії серця середньої тяжкості є досить дискусійним, 

оскільки не дозволяє чітко визначити показання до хірургічної агресії, 

мету, термін та обсяг втручання. 

3. Хірургічна тактика при контузіях серця, що супроводжуються 

ушкодженням внутрішньосерцевих структур, не структурована: з 

одного боку, не визначені діагностичні критерії – показання до 

невідкладних втручань або передислокації пацієнта у спеціалізований 

кардіохірургічний центр на ранніх етапах лікування; з іншого – не 

визначені діагностичні критерії – показання до відтермінованого 

хірургічного лікування посттравматичних вад серця у пацієнтів, які 

вижили. Це робить дискутабельними окремі положення досягнутої 

ефективності  запропонованого автором алгоритму лікування. 

Слід підкреслити, що означені зауваження не мають принципового 

характеру, не знижують цінності та актуальності дисертаційної роботи.  

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати дисертаційної роботи доцільно 

використовувати у лікувальній роботі хірургічних відділень та спеціалізованих 

центрів закладів Міністерства охорони здоров’я України, які надають 

невідкладну допомогу постраждалим з торакальною травмою, а наукові 

положення – у навчальному процесі вищих навчальних закладів. 

 

Відповідність роботи вимогам, які пред'являються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Дисертація Замятіна 

Дениса Петровича «Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики у 

постраждалих з ушкодженнями серця, що супроводжуються його контузією»  
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Відгук надійшов до спеціалізованої вченої Ради Д 64.600.01 

«___»_____________2018 року 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої Ради Д 64.600.01 

д.мед.н., професор                                                                                 О.В. Мерцалова  


