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1. Актуальність теми виконаної роботи
Жовчнокам'яна хвороба, ускладнена холедохолітіазом і механічною 

жовтяницею, займає одне з перших місць серед ургентної хірургічної патології 
органів черевної порожнини. Холедохолітіаз зустрічається у 7 - 19% хворих з 
ЖКХ і є найчастішою причиною розвитку обтураційної жовтяниці та 
холангіту. Особливої актуальності ця тема набуває у хворих, перебіг 
захворювання у яких ускладнюється хронічною супутньою патологією.

Не зважаючи на досить стрімкий розвиток технологій хірургічного 
лікування, впровадження новітніх методів лікування, число хворих не 
зменшується, а навіть зростає. У теперішній час оперативні втручання з 
приводу даної патології займають третє місто після герніопластики та 
апендектомії.

Проблема лікування холедохолітіазу далека від вирішення. У клініках 
застосовуються різні методи і підходи в рішенні цієї складної хірургічної 
задачі, а вибір методу і тактики залежить від технічної оснащеності, досвіду 
хірурга і хірургічної школи, що склалася. Тому питанням лікувальної 
хірургічної тактики у хворих на жовчнокам'яну хворобу традиційно 
приділяється велика увага, особливо її ускладненим формам, що 
супроводжується холедохолітіазом

На даний час «золотим стандартом» клінічної практики лікування 
холедохолітіазу є ендоскопічна папілодилатація з подальшою екстракцією 
конкрементів, але вона має низку обмежень і не знижує рівень ускладнень та 
летальності при даній патології.

Дослідження впливу захворювань на якість життя людини завжди 
цікавили лікарів. У багатьох областях медицини проводиться дослідження 
якості життя. Вивчення якості життя хворих з хірургічною патологією 
потрібне для стандартизації способів лікування, оптимізації вибору 
хірургічної тактики, яка буде найбільш ефективна для конкретного пацієнта з



урахуванням його індивідуальності, особливостей перебігу захворювання та 
супутньої патології. Дослідження якості життя в медицині та зокрема у 
хірургії - найбільш надійний і ефективний метод оцінки стану пацієнта до і в 
процесі лікування, а також на стадії реабілітації.

Отже, у зв’язку з багатьма невирішеними і дискутабельними питаннями 
виконана дисертаційна робота Котовгциковим М.С., що присвячена вивченню 
якості життя і віддалених результатів хірургічного лікування хворих на 
холедохолітіаз, ускладнений холангітом та механічною жовтяницею при 
лікуванні яких застосовували різні методи відновлення жовчотоку, що 
сприятиме покращенню результатів лікування є своєчасною й актуальною, як 
в теоретичному так і в практичному аспектах.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана в рамках тематичного плану

Харківського національного медичного університету як фрагмент науково- 
дослідної роботи «Патофізіологічне обґрунтування використання сучасних 
методів діагностики і хірургічної корекції захворювань печінки, 
позапечінкових жовчних шляхів і підшлункової залози з урахуванням 
порушень гомеостазу» (№ державній реєстрації 01980002620), у виконанні 
якої дисертант приймав безпосередню участь.

3. Наукова новизна і ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, що сформульовані в дисертації

Робота Котовщикова М.С, є комплексним дослідженням показників 
клініко-лабораторного, інструментального та морфологічного обстеження і 
лікування 293 хворих на ЖКХ ускладнену холедохолітіазом та механічною 
жовтяницею, оцінки якості життя і віддалених результатів хірургічного 
лікування 92 пацієнтів, залежно від методики відновлення жовчотоку.

Автором доповнено наукові дані про характер морфологічних змін 
печінки у хворих на холедохолітіаз при розвитку обтураційної жовтяниці.

Уточнено наукові дані про ступінь і швидкість відновлення гомеостазу 
(картина периферичної крові, функціональні проби печінки) після різних 
методів відновлення жовчотоку при розвитку обтураційної жовтяниці на тлі 
холедохолітіазу. Визначено, що рівень білірубіну до п'ятої доби після операції 
відновлюється швидше при накладенні холедоходуоденоанастомозу (ХДА) 
порівняно з транспапілярними втручаннями.

Доповнено наукові дані про структурні зміни печінки, жовчних проток, 
підшлункової залози у віддалені терміни після хірургічного лікування, 
характер яких залежить від методики відновлення жовчотоку, та вплив цих 
змін на якість життя хворих після операції.



Доповнено наукові дані про те, що якість життя, його фізичний і 
психічний компоненти здоров'я у віддаленому періоді залежать від методики 
відновлення жовчотоку та часу після оперативного лікування. Фізичний 
компонент здоров’я за шкалою РР найбільш змінений у пацієнтів після 
накладання холедоходуоденоанастомозу, трансдуоденальної
папілосфінктеропластики, найменш -  після ендоскопічної 
папілосфінктеротомії.

Для вирішення поставленої мети дисертантом запроваджено цілий спектр 
клінічних, лабораторних, патогістоморфологічних, 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. РІаукові положення й висновки належним 
чином проілюстровані, обґрунтовані, основані на достатній кількості 
клінічних спостережень.

4. Практичне значення одержаних результатів
У представленому дисертаційному дослідженні удосконалено та 

адаптовано до потреб практичної хірургії діагностичну та хірургічну тактику 
щодо лікування хворих на ЖКХ ускладнену холедохолітіазом та механічною 
жовтяницею.

Автором обґрунтовано необхідність раннього відновлення жовчотоку 
при розвитку обтураційної жовтяниці у хворих на холедохолітіаз з 
урахуванням розвитку морфологічних змін у печінці. Вибір методу 
відновлення жовчотоку базується на урахуванні віддалених результатів і 
якості життя хворих.

Практичне значення мають дані, щодо застосування малоінвазивних 
методів відновлення жовчотоку при лікуванні холедохолітіазу, ускладненого 
обтураційною жовтяницею, які дозволяють знизити рівень післяопераційних 
ускладнень порівняно з операціями внутрішнього дренування жовчовивідних 
шляхів і трансдуоденальної папілосфінктеропластики.

Розроблена та впроваджена в практику методика оцінювання якості 
життя хворих у віддаленому періоді після різних методів відновлення 
жовчотоку у хворих з обструктивною жовтяницею при холедохолітіазі, 
дозволяє обґрунтовувати вибір методики оперативного втручання з 
урахуванням тяжкості стану хворого.

5. Оцінка структури і якості оформлення дисертації
Дисертаційна робота викладена українською мовою на 170 аркушах і

складається зі вступу, 6 розділів, які містять огляд літератури, дані власних



досліджень з обговоренням результатів, висновків, практичних рекомендацій 
та списку використаної літератури. Основний текст містить 22 таблиці, 13 
рисунків. Список цитованої літератури включає 251 джерело (з них 64 
латиницею).

У вступі підкреслена актуальність теми. Автор актуалізує напрямок 
власних досліджень -  можливості поліпшення результатів хірургічного 
лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену холедохолітіазом, на 
основі індивідуалізації вибору методу відновлення жовчотоку з урахуванням 
якості життя хворих у віддалений період.

Обрана мета і задачі дослідження. Обрані задачі відповідають 
поставленій меті.

Предмет і об'єкт дослідження обрані вірно. Апробація результатів 
дослідження висвітлена достатньо.

В 1 розділі дисертації -  «Огляд літератури» проведено аналіз 251 
літературного джерела, в яких висвітлено стан проблеми, що вивчається. 
Методологічно аналіз літературних джерел проведено вірно. Проаналізовано 
сучасний стан проблеми вибору методу хірургічного лікування 
холедохолітіазу. Розглянуті питання вивчення якості життя хворих у 
віддаленому періоді після оперативних втручань з приводу холедохолітіазу. 
Інформація першого розділу актуальна, сучасна, викладена структуровано і 
доступна для сприйняття. Але, на мою думку, аналізу сучасних досліджень 
присвячених темі дисертації слушно було б приділити більшу увагу.

У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження» дисертантом детально 
описано методи проведення власного дослідження. Систематизовані відомості 
щодо вікової і статевої структури, клінічних проявів у хворих. Пацієнти в 
залежності від методу відновлення жовчотоку були розділені на три групи: 
хворі, яким виконувалась холецистектомія з накладанням 
холедоходуоденоанастомозу; хворі, яким була виконана холецистектомія, 
трансдуоденальна папілосфінктеропластика; хворі, яким була виконана 
ендоскопічна папілосфінктеротомія з подальшою лапароскопічною 
холецистектомією Групи пацієнтів стратифіковані за віковою структурою, 
статевою структурою та супутніми захворюваннями.

В розділі автор детально наводить критерії включення та виключення 
хворих з дослідження, представляє дизайн дослідження та етапи його 
проведення. Розподіл хворих в групи визначався періодом дослідження та був 
обумовлений характером проведеного оперативного втручання, що 
проводилось в кожного окремо взятого хворого.

Матеріал легко читається та сприймається. Наведено характеристику 
методів статистичної обробки та представлення даних



Для виконання даної роботи було використано всі необхідні методи 
дослідження, які підходять для вирішення поставлених задач, а кількість 
хворих та наявність трьох груп порівняння дозволяють стверджувати, що 
методологія побудови дизайну дослідження правильна.

Використання достатнього за об'ємом клінічного матеріалу та методів 
клініко-лабораторного і інструментального обстеження, статистичної оцінки 
отриманих даних дозволяють виявляти достовірні розбіжності показників, що 
досліджуються, робити обгрунтовані, достовірні висновки. Зауважень до 2 
розділу немає.

В 3 розділі дисертантом проаналізовано зміни морфологічного стану 
печінки внаслідок порушення відтоку жовчі при холедохолітіазі та розвитку 
на його тлі обтураційної жовтяниці. Виявлені морфологічні зміни печінки 
дозволили автору зробити висновок про те, що розвиток обтураційної 
жовтяниці при холедохолітіазі потребує термінового оперативного втручання, 
спрямованого на відновлення жовчотоку. Розділ добре ілюстровано 
мікрофотографіями гістологічного матеріалу. Зауважень до розділу немає.

В 4 розділі розглядаються порушення гомеостазу до операції та в 
ранньому післяопераційному періоді після відновлення жовчотоку різними 
методами. Автор показав, що у пацієнтів 3-ї групи при застосуванні 
малоінвазивних технологій (ЕПСТ), у ранньому післяопераційному періоді 
відзначалася більш виразна динаміка нормалізації картини периферичної 
крові, достовірно відрізняючись від показників у перших двох групах.

Аналіз післяопераційних ускладнень та летальності у ранньому 
післяопераційному періоді, наочно показує відмінності різних видів 
оперативних втручань по відновленню жовчотоку. Найменша кількість 
ускладнень спостерігалася у хворих 3 групи. Зауважень та питань не має.

5 розділ присвячений вивченню стану анастомозів і позапечінкових 
жовчних протоків після різних видів відновлення жовчотоку. Розділ 
представляє великий науковий і практичний інтерес. Автором показано, що у 
віддалені терміни після оперативного лікування холедохолітіазу розвиваються 
структурні зміни в печінці, жовчних протоках, підшлунковій залозі, характер і 
частота яких залежить від методики відновлення жовчотоку. Явища 
хронічного гепатиту й холангіту частіше зустрічаються після операції 
накладення холедоходуоденоанастомозу й трансдуоденальної 
папілосфінтеропластики. Водночас картина хронічного панкреатиту частіше 
зустрічається після операції трансдуоденальної папілосфінтеропластики, 
рідше -  після ендоскопічної папілосфінктеротомії і найменшої мірою -  після 
накладення холедоходуоденоанастомозу. Ці зміни впливають на якість життя 
хворих після операції. Зауважень до 5 розділу немає.



У 6 розділі представлені результати вивчення якості життя пацієнтів у 
віддалені терміни. Вивчення показників якості життя пацієнтів після 
оперативного лікування холедохолітіазу виявило певні розбіжності, пов'язані 
безпосередньо з видом хірургічного втручання. Ці розбіжності стосувалися 
змін як у фізичному, так і в психічному компонентах здоров'я. Автором 
встановлено, що хворі, які перенесли виконання ендоскопічного відновлення 
жовчотоку, значно меншою мірою відзначали обмеження повсякденних 
фізичних навантажень, ніж пацієнті після лапаротомних втручань; більша 
кількість пацієнтів вважала себе практично здоровими при оцінюванні стану 
загального здоров'я; больовий синдром у віддаленому періоді після операції 
ЕПСТ був менш виразний. Достовірних відмінностей за показниками 
фізичного компонента якості життя між пацієнтами при накладанні 
біліодигестивного анастомозу та виконанні трансдуоденальної 
папілосфінктеропластики у віддаленому періоді не встановлено. На підставі 
цього автор робить висновок, що застосування етапних малоінвазивних 
ендоскопічних методів лікування холедохолітіазу в хірургічному стаціонарі є 
операцією вибору, особливо цей метод оперативного втручання показаний 
пацієнтам з тяжким перебігом захворювання, з наявністю печінкової 
недостатності, суб- або декомпенсованого порушення вітальних функцій, у 
хворих похилого та старечого віку. Зауважень до 6 розділу немає.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 
аналізує результати дослідження, виділяє його значущі моменти, акцентує 
увагу на новизні отриманих результатів. Розділ повністю відображує та 
узагальнює 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 усієї роботи в 
цьому розділі створює цілісне враження від виконаного дослідження і є 
практичними рекомендаціями для хірургів по визначенню діагностично- 
лікувальної тактики у пацієнтів на ЖКХ ускладнену холедохолітіазом та 
механічною жовтяницею.

Робота добре і переконливо ілюстрована. Висновки викладені чітко, 
вони базуються на отриманих результатах і повною мірою відображають зміст 
роботи та її основні положення. Перелік використаної літератури відповідає 
проблемі, яка вирішується в роботі, містить достатню кількість джерел як 
вітчизняних, так і закордонних авторів, які є основними по темі сучасними 
науковими посиланнями, що опубліковані, переважно, в останні 7-10 років.

Зважуючи на викладене, вважаю, що дисертаційна робота Котовщикова 
Максима Сергійовича виконана на високому науковому рівні, а об'єм 
проведеного дослідження за своїм обсягом відповідає поставленій меті й



окресленим завданням. Наукові положення й висновки випливають із 
проведених досліджень, логічно обгрунтовані і аргументовано доведені. 
Достовірність результатів підтверджена шляхом опрацювання даних 
статистичними методами.

6. Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації

Матеріали наукових досліджень Котовщикова М. С. впроваджено в 
практичну діяльність хірургічних відділень 17-ї міської клінічної 
багатопрофільної лікарні, 18-ї міської клінічної багатопрофільної лікарні м. 
Харкова. Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі на 
кафедрах хірургії медичного факультету Харківського національного 
медичного університету. Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути 
використані у практичній роботі хірургічних відділень України.

7. Повнота викладу результатів в опублікованих працях
За темою дисертації опубліковано 18 наукових робіт: в тому числі 9 

статей, з яких 5 у фахових виданнях, що входять до переліку, МОН України.
Опубліковані за матеріалами дисертації роботи у достатній мірі 

відображають її зміст, дозволяють відтворити основні здобутки, предметно 
обговорювати запропоновані положення. Але, на жаль, враховуючи 
актуальність та значний науковий и практичний інтерес до даної теми, 
дисертантом не публікувались роботи останнім часом.

8. Зауваження по дисертації і автореферату
Принципових зауважень щодо змісту дисертації і автореферату, 

викладення матеріалу, новизни і обґрунтованості результатів немає. Крім 
вище зазначених зауважень, у дисертаційній роботі зустрічаються стилістичні 
та орфографічні помилки, невдалі фразеологічні звороти, деякі таблиці дещо 
громіздкі.

Перелічені недоліки не зменшують цінність роботи, а лише підкреслюють 
актуальність і складність розглянутої проблеми.

Дисертація та автореферат відповідають вимогам оформлення, 
автореферат відображає суть та результати проведених досліджень та 
розкриває зміст дисертації, зауважень до оформлення і змісту автореферату 
немає.

У порядку дискусії виникли наступні запитання:
1. Яку методику рентгенологічного дослідження стану анастомозів і 

позапечінкової жовчної протоки Ви використовували в своїй роботі? Закид 
контрастної речовини у жовчні протоки виявлявся при дослідженні пацієнтів у 
вертикальному чи горизонтальному положенні?



2. Чому зниження рівня загального білірубіну при накладанні 
холедоходуоденоанастомозу відбувається швидше, ніж при других методах 
відновлення жовчотоку (ендоскопічних та трансдуоденальних втручаннях)?

8. Висновок про відповідність роботи вимогам, які пред’являються 
до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Все вигцевикладене дозволяє прийти до висновку, що дисертаційна 
робота Котовщикова Максима Сергійовича «Оцінка якості життя та 
віддалених результатів хірургічного лікування хворих на холедохолітіаз», яка 
виконана під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора 
Сипливого В.О., представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія, є завершеним науковим 
дослідженням, в якому отримані нові, науково обґрунтовані результати, які 
розв’язують конкретне наукове завдання сучасної хірургії -  покращання 
результатів хірургічного лікування хворих на холедохолітіаз. Дисертація 
відповідає спеціальності 14.01.03 -  хірургія. Зроблені зауваження не 
впливають на позитивну оцінку дисертації в цілому.

Вважаю, що представлена Котовщиковим Максимом Сергійовичем 
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 24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015р. та № 1159 
від 30.12.2015р.) щодо кандидатських дисертацій, а Котовщиков Максим 
Сергійович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних 
наук за спеціальністю 14.01.03 — хірургія.

Офіційний опонент 
доктор медичних наук, професор 
кафедри хірургічних хвороб 
медичного факультету Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна МОН України О. І. Цівенко


