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Офіційного опонента доктора медичних наук, професора ІДівенка О.І. 
на дисертаційну роботу Жиденького Віталія Вікторовича «Хірургічне 

лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу з урахуванням 
нутритивного статусу», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 
при Харківському національному медичному університеті МОЗ України на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.03 -

хірургія.

Актуальність теми дисертації. Значне збільшення використання на 

виробництві та у побуті агресивних хімічних сполук підвищує ризики 

отримання хімічних опіків стравоходу. У 25 30% випадків опіки стравоходу

припадають на дорослих -  частіше за все це або випадковість, або спроба 

суіциду. Хімічний опік стравоходу приводить до розвитку найбільш частої 

його хірургічної патології -  рубцевих стриктур. Останні викликають різного 

ступеня порушення прохідності проксимальних відділів травного тракту з 

неминучим розвитком аліментарної недостатності, виснаження і тяжких 

порушень всіх видів обміну та гомеостазу в цілому.

Метою консервативного та хірургічного лікування є відновлення 

прохідності стравоходу. На сьогодні впроваджені різні методи бужування, 

балонна дилатація, ендоскопічне розсічення та реконструктивно-відновні 

операції. Рання і адекватна корекція білково-енергетичної недостатності дає 

можливість проведення оперативного втручання в більш сприятливих умовах 

і знижує ризик виникнення післяопераційних ускладнень. Наукові пошуки у 

визначеній переваг' того чи іншого способу штучної аліментації досі не 

припиняються. Останні дослідження вказують на переваги застосування 

єнтерального харчування, як найбільш фізіологічного способу нутритивного 

відновлення.

Залишаються невирішеними та дискутабельними питання тактики 

лікування гіісляопікових стриктур стравоходу залежно від терміну отримання 

травми, тяжкості місцевих змін та загального стану хворого, зберігаючи 

великий науковий інтерес до даної теми, потребуючи вирішення низки 

питань хірургічного лікування, перш за все виконання реконструктивних 

втручань у хворих з даною патологією.



Отже, дисертаційна робота Жидецького Віталія Вікторовича, яка 

присвячена оптимізації хірургічного лікування хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу, що сприятиме покращанню результатів лікування є 

актуальною на сьогоднішній день.

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до наукової тематики ДУ 

«Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В/Г. Зайцева НАМИ України» 

у відділенні патології стравоходу та шлунково-кишкового тракту і є 

частиною науково-дослідної роботи: "Розробити хірургічну тактику при 

рубцевих стриктурах стравоходу з використанням трансхіатальної 

езофагопластики шлунком" [№ держ. реєстрації 0114Ш00084], в якій автор 

приймав безпосередню участь.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків га 

рекомендацій, сформульованих у дисертації._Робота виконана у ДУ 

«Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В/Г. Зайцева НАМИ 

України» на основі комплексного клініко-лабораторного та 

інструментального обстеження і лікування 87 хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу, що знаходилися на лікуванні з 2011 по 2016 роки, які 

були розділені на дві групи -  основну та порівняння. В основну групу 

включені 43 хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу, які 

отримували в ході підготовки до радикальної операції парентеральне та 

ентеральне харчування через ізоперестальтичну гастростому накладену за 

оригінальною методикою з подальшим проведенням езофагогастропластики. 

До групи порівняння включені 44 пацієнти з післяопіковими стриктурами 

стравоходу, яким була накладена гастростома за Кадером, їм проводилось 

переважно парентеральне харчування зі спробами застосування бужування та 

дилатації стравоходу з подальшим виконанням товстокишкової пластики 

стравоходу.

Для вирішення поставленої мети дисертантом запроваджено цілий 

спектр клінічних, біохімічних, гістологічних, гістохімічних, морфометричних, 

цитофотометричних, імуноферментних, інструментальних та статистичних



досліджень, результати яких оброблялися за допомогою сучасних 

статистичних методик. Вибір зазначених методів дозволив повністю 

реалізувати поставлену мету та вирішити завдання дослідження. Результати 

роботи принципово нові, достовірні, проаналізовані з використанням 

сучасних аналітичних і статистичних методів. Результати контрольних 

клінічних спостережень виключають неоднозначність тлумачення 

результатів дослідження. Наукові положення й висновки належним чином 

проілюстровані, обгрунтовані, основані на достатній кількості клінічних 

спостережень.

Повнота викладу отриманих результатів дисертаційної роботи у 

наукових фахових виданнях. За матеріалами дисертації автором 

опубліковано 10 наукових робіт, серед яких 6 статей у фахових виданнях, що 

входять до переліку МОН України, 1 стаття -  в зарубіжному виданні, 3 тез 

виданих в збірниках матеріалів з’їздів і науково-практичних конференцій (з 

них 1 в закордонному виданні), отримано 2 патенти України на корисну 

модель.

Ці роботи в цілому відображують усі положення дисертації і 

відповідають її висновкам. Результати дослідження автор висвітлив у 

доповідях на численних регіональних, міжнародних форумах, науково- 

практичних конференціях.

Наукова новизна дослідження, отриманих результатів та положень 

дисертації. Дисертаційна робота є комплексним клініко-лабораторним 

дослідженням порушень стану гомеостазу, місцевих патоморфологічних 

процесів, імунітету у хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу, які 

ускладнені різного ступеня тяжкості трофологічною недостатністю і 

ефективності модифікованої ізоперистальтичної гастростоми та способу її 

використання для езофагогастропластики в етапному хірургічному лікуванні.

Дисертантом доповнено наукові дані про патофізіологічні механізми і 

особливості порушень білково-електролітних та інших показників гомеостазу 

організму у різні терміни розвитку післяопікових стриктур. В роботі дістало 

подальший розвиток вивчення імунітету у даної групи хворих, доведена



активація всіх його ланок за аутоімунним типом, що обумовлює 

гіперпроліферативні процеси в стравоході, шлунку та оточуючих тканинах в 

посттравматичному періоді. В роботі уточнено дані про патоморфологічні 

зміни у стінці стравоходу та навколишній клітковині після хімічного опіку, 

урахування яких дає змогу прогнозування тяжкості рубцевої трансформації, 

обрання коректної тактики лікування.

За результатами дослідження трофологічних порушень і методів їх 

корекції науково доведені переваги методики ентерального харчування через 

ізопєрестальтичну гастростому в порівнянні з проведенням парентеральної 

корекції нутригивної недостатності. Автором науково обґрунтована 

ефективність розробленого комплексного етапного лікування хворих із 

стриктурами стравоходу після хімічних опіків з урахуванням 

патоморфологічних змін, імунних і нутритивних порушень та стану хворого.

Практичне значення одержаних результатів.

Грунтуючись на отриманих результатах дисертантом розроблено та 

впроваджено індивідуалізовану етапну хірургічну тактику лікування у 

найбільш важких пацієнтів, у яких застосування мініінвазивних методів 

лікування неефективне. Отримані результати дослідження стали науковим 

підґрунтям для розробки алгоритму корекції нутритивних порушень у 

пацієнтів з післяопіковими стриктурами стравоходу, який забезпечує 

найбільш повне відновлення аліментарної недостатності, адекватної 

передопераційної підготовки та попереджує післяопераційні ускладнення.

Доведені переваги розробленої методики формування контактної 

гастростоми, яка на 1-у етапі використовується з метою корекції білково - 

енергетичної недостатності, більш ефективної підготовки організму хворих 

до наступного етапу хірургічного лікування та адаптації інтерпоната до 

нових умов кровопостачання, а на ІІ-у етапі після виконання езофого- 

гастрогіластики частково відновлює функцію шлунка (патент України на 

корисну модель № 92441 від 11.08.2014р.). Розроблені та впроваджені в 

хірургічну практику удосконалені методи лікування поєднаних стриктур

стравоходу та шлунка.



Розроблено та впроваджено новий спосіб оцінки ефективності 

хірургічного лікування гастроентерологічних хворих (патент України на 

корисну модель № 103176 від від 10.12.2015р.). В ході виконання роботи 

дисертантом науково доведена його висока об'єктивність.

Розроблена, науково обгрунтована та впроваджена в практику 

дисертантом індивідуалізована етапна хірургічна тактика у хворих з 

післяопіковими сгриктурами стравоходу сприяла покращенню результатів 

хірургічного лікування та зменшенню частоти післяопераційних ускладнень, 

безпосередньо пов'язаних з виконаним оперативним втручанням на 20,2 %, а 

післяопераційної летальністі -  на 4,5 %.

Усі напрацювання автора впроваджено в хірургічну практику, 

дисертант приймав безпосередню участь у виконанні більшості операцій. 

Результати дисертаційної роботи було упроваджено в роботу відділення 

захворювань стравоходу та шлунково-кишкового тракту ДУ “Інститут 

загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМИ України”, та 

хірургічних відділень КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої 

та невідкладної медичної допомоги імені проф. А.І. Мєщанінова». 

Основні положення проведених досліджень використовуються в 

навчальному процесі на кафедрі хірургії №1 ХІІМУ.

Оці нка змісту і якості оформлення дисерганії. Дисергація викладена 

в одному томі на 190 сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 29 
таблицями, 22 рисунками. Робота складається із вступу, огляду літератури, 6 

розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел. Список 

використаної літератури містить 211 джерел, з яких 106 -  вітчизняні та 105 -  

латиницею.

У вступі автором, на підставі аналізу літературних джерел розкрита 

сутність і сучасний стан проблеми, чітко сформульовані актуальність і мета 

роботи, визначено завдання та обгрунтована необхідність проведення даного 

дослідження, показана наукова новизна і практична значимість дисертаційної 

роботи.



Розділ 1 -  «Огляд літератури» складається з трьох підрозділів в яких 

дисертантом проведено аналіз сучасного стану цілої низки проблем, 

пов’язаних з патогенезом післяопікових стриктур стравоходу та шлунку, 

морфофункціональними змінами в них та оточуючих тканинах, методам 

визначення тяжкості трофологічних порушень та їх корекції. Зроблено 

наголос на необхідності індивідуалізації лікувальної тактики, що досягається 

застосуванням комп’ютерних програм, які дозволяють проводити розрахунки 

реальних енергетичних потреб, азотистого балансу і складати програму 

парентерально-ентерального харчування для конкретного пацієнта. 

Останніми дослідженнями доведена висока ефективність ентерального 

харчування (зондового або через гастро- чи ентеростому), яке забсспечує 

нормалізацію гомеостабілізуючої функції тонкої кишки, зменьшує ризик 

розвитку ускладнень. Проаналізовані різні методи відновлення функції 

стравоходу на тлі післяопікових стриктур з акцентом на показаннях, 

перевагах та недоліках кожного з методів. На підставі вивчених літературних 

джерел автор приходить до висновку, що прогнозування і попередження 

ускладнень, вибір методів корекції нутритивних порушень, передопераційної 

підготовки та оптимальної тактики лікування хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу та шлунка є актуальними і вимагають додаткових 

досліджень в цьому напрямку.

На мою думку «Огляд літератури» занадто об’ємний, включає загальну 

інформацію що до етіопатогенезу та класифікацій. В цілому, огляд 

літератури проведений на високому методологічному рівні, що дало 

можливість дисертантові довести необхідність здійснення дослідження.

Власні дослідження представлені 6 розділами. У розділі 2 «Матеріали 

та методи дослідження» дисертантом детально проаналізовано 

характеристики хворих основної та контрольної груп з розподілом за віком, 

статтю, етіологією стриктури, строками госпіталізації, характером клінічних 

проявів, ступенем трофічної недостатності, локалізацією і протяжністю 

стриктури, наявністю ускладнень патологічного процесу та супутньої 

патології. Дана вичерпна характеристика всіх лабораторних, морфологічних



та інструментальних методів дослідження. Формування презентативних груп 

хворих та їх достатня кількість в обох групах дозволили співставляти 

отримані результати та проводити статистичну обробку матеріалу з 

отриманням вірогідних результатів.

Розділ З «Морфологічні та клініко-лабораторні дослідження у хворих 

після хімічного опіку стравоходу» структурно складається з двох підрозділів. 

Автором встановлено, що патоморфологічні зміни у стравоході повністю 

відповідають ступеню ураження та морфогенезу стриктури стравоходу після 

хімічного опіку та крім цього проведення морфологічного дослідження дає 

можливість прогнозувати подальший розвиток стриктури стравоходу, а 

отримані дані стати підставою для корекції лікування. Встановлено, що 

аналіз показників водно-електролітного, білкового обміну, вміст 

гемоглобіну, кількість еритроцитів, гематокритна величина та 

еритроцитометричні показники повною мірою відображують стан хворого 

при надходженні до стаціонару та на різних етапах лікування. Ці дані 

складають клінічно-лабораторну картину стану хворого з ПОСС і визначають 

цілу низку чинників, які впливають на перебіг захворювання та ефективність 

лікування. Суттєвих зауважень до 3 розділу немає.

У розділі 4 «Дослідження нутритивного та імунологічного статусу 

хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу», який складається з двох 

підрозділів, дисертантом в порівняльному плані детально проаналізовані 
особливості грофологічної недостатності та порушення імунітету у хворих 

при госпіталізації та перед проведенням реконструктивного етапу 

хірургічного лікування. Встановлено, що всі хворі з І10СС мають білково — 

енергетичну недостатність при виразному дефіциті соматичного і відносному 

вісцерального пулу білка та суттєві зміни усіх ланок імунітету з його 

стимуляцією за аутоімунним типом, що може сприяти розвитку 

гіперпроліферативних процесів у стравоході та шлунку після хімічних опіків. 

Тому всі пацієнти з стриктурами стравоходу потребують проведення корекції 

грофологічного та імунного статусу з метою створення сприятливих умов 

для перебігу репаративних процесів та попередження післяопераційних



ускладнень. Проведення порівняльного аналізу свідчить, що збільшення 

досліджуваних показників нугритивного статусу, нормалізація клітинної і 

гуморальної ланок імунітету в основній групі хворих, де була застосована 

методика переважно ентерального харчування через гасгростому 

відбувається майже в повному обсязі, безпосередньо перед проведенням 

реконструктивного етапу. Суттєвих зауважень до 4 розділу немає.

Розділ 5 «Хірургічне лікування хворих з післяопіковими стрикгурами 

стравоходу» присвячений аналізу методів хірургічної корекції ГІОСС, які 

застосовуються на різних етапах лікування. Доведені переваги розробленої 

індивідуалізованої етапної тактики лікування в основній групі хворих. 

Обгрунтована доцільність дотримання розроблених тактичних і технічних 

прийомів виконання операцій, використання зшиваючих апаратів, 

впровадження малоінвазивних відеоендоскопічних та агіографічних 

технологій в проведенні хірургічного лікування хворих з ПОСС, що 

забезпечує меншу травматичність та тривалість оперативного втручання, 

скорочує терміни реабілітації. Суттєвих зауважень до 5 розділу немає.

У розділі 6 «Оцінка ефективності використання модифікованих методів 

нутритивної підтримки та хірургічного лікування хворих з опіками 

стравоходу» базуючись на результатах комплексного обстеження хворих при 

госпіталізації до відділення встановлена ступінь тяжкості післяопікових 

стриктур стравоходу і нутритивної недостатності, дисертантом доведена 

необхідність етапної індивідуалізованої тактики, яка включала 

багатокомпонентну консервативну терапію, різні малоінвазивні методи 

дилатації стриктури та формування гастросгоми у вигляді ізоперістальтичної 

трубки дугоподібної форми по малій кривизні шлунка (патент України на 

корисну модель № 92441 від 11.08.2014р.), для відновлення ентерального 

харчування, що створювало максимально сприятливі умови для заключного 

реконструктивного етапу. Аналіз результатів етапного лікування та 

післяопераційних ускладнень в основній групі доводять значні переваги 

впровадженої автором тактики. Принципових зауважень до 6 розділу немає.

У розділі 7 «Статистичний аналіз ефективності поетапного лікування



хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу на основі оцінки якості 

життя», котрий як і попередні структурно складається з двох підрозділів, 

обґрунтовано необхідність розробки способу оцінки ефективності лікування 

пацієнтів, який би поєднував на єдиній методичній основі суб’єктивну та 

об’єктивну складові. Дисертантом розроблено метод оцінки якості життя 

хворих з гастроентерологічними захворюваннями (патент України на 

корисну модель № 103176 від 10.12.2015р.), а проведене на його основі 

дослідження визначення ефективності використання на 1-у етапі лікування 

розробленої методики формування ізоперистальтичної гастростоми і корекції 

нутритивного статусу хворих є ефективним, впроваджена лікувальна тактика 

дозволяє максимально підготувати пацієнта до реконструктивно-відновної 

операції. Розділ інформаційно насичений великою кількістю рисунків, 

таблицями, цифровим матеріалом і побудований методично. Написаний 

детально, переконливо і доказово.

Заключний розділ «Аналіз і узагальнення отриманих результатів 

дослідження» повністю відображує основні положення дисертаційної роботи. 

В ньому в деякій мірі зустрічаються повтори раніше представленого 

матеріалу, які доцільно було б об'єднати у відповідних розділах роботи. 

Проте узагальнення всієї роботи в цьому розділі створює цільне враження 

проведеного дослідження і є практичним керівництвом для хірургів ГІО 

визначенню діагностичної програми, етапної та індивідуалізованої 

хірургічної тактики лікування хворих з ПОСС.

Висновків 6, вони сформульовані коректно, відображують актуальність 

обраної теми і обґрунтовані проведеними автором дослідженнями. При 

цьому слід зауважити, що 3 та 5 висновки є дещо громіздкими. Практичні 

рекомендації викладені чітко, базуються на отриманих результатах.

Перелік використаної літератури відповідає проблемі, яка вирішується в 

роботі, містить достатню кількість джерел як вітчизняних, гак і закордонних 

авторів, які є основними по темі сучасними науковими посиланнями, що 

опубліковані, переважно, в останні 7-10 років.

Таким чином, поставлена мета і завдання вирішені. Автореферат



відповідає вимогам оформлення, відображає суть та результати проведених 

досліджень і розкриває зміст дисертації.

Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження.

Результати наукового дослідження дозволяють підвищити 

ефективність етапного хірургічного лікування та нутритивної корекції за 

рахунок проведення єнтерального харчування у хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу і максимально ефективно підготувати їх до езофаго- 

гастрогіластики та рекомендуються до впровадження у клінічну практику.

Зауваження до дисертаційної роботи. За своєю актуальністю та 

науковою новизною, а також стилем викладення матеріалу робота справляє 

позитивне враження. При детальному ознайомленні з роботою виникло 

кілька зауважень.

1. Огляд літератури і матеріали та методи дослідження могли бути 

викладені більш стисло.

2. У дисертаційній роботі зустрічаються стилістичні та орфографічні 

помилки, невдалі фразеологічні звороти, деякі таблиці та висновки дещо 

громіздкі.

Перелічені недоліки не зменшують цінність роботи, не мають 

принципового характеру і не впливають на загальну позитивну оцінку, а 

лише підкреслюють актуальність і складність розглянутої проблеми.

У порядку дискусії виникли наступні запитання:

1) Чи включали Ви до діагностичної програми ендоскопічні 

флуоресцентну спектроскопію та ультрасонографію?

2) В чому полягали особливості формування ізоперестальтичної 

гастростоми за Вашим методом при поєднаному ураженні стравоходу та 

шлунка?

Висновок про відповідність роботи вимогам, які пред’являються до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Все вищєвикладене дозволяє прийти до висновку, що дисертаційна 

робота Жидецького Віталія Вікторовича «Хірургічне лікування хворих з 

післяопіковими стриктурами стравоходу з урахуванням нутритивного



статусу», яка виконана під науковим керівництвом доктора медичних наук, 

члена-кореспондента НАМИ України, професора В.В. Бойка і представлена 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук є закінченим 

науковим дослідженням, що характеризується науковою новизною та 

сучасним підходом до реалізації актуальної проблеми хірургії -  покращення 

результатів хірургічного лікування хворих з післяопіковими стриктурами 

стравоходу. Зроблені зауваження не впливають на позитивну оцінку 

дисертації в цілому.

Вважаю, що представлена Жидецьким Віталієм Вікторовичем 

дисертація має важливе наукове значення і за своєю актуальністю, науковою 

та практичною значимістю, обсягом проведених клінічних досліджень та за 

іншими показниками повністю відповідає вимогам п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів» затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015р.), а 

Жидецький Віталій ІЗікторович заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  Хірургія.
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