
ВІДГУК

офіційного опонента доктора медичних наук, професора Тамм Т.І.

на дисертаційну роботу Котовщикова Максима Сергійовича «Оцінка 

якості життя і віддалених результатів хірургічного лікування хворих на

холедохолітіаз», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія.

1. Актуальність теми. Найбільш частим ускладненням ЖКХ є 

холедохолітіаз, який зустрічається від 5 до 20% випадків. У 66 - 88% випадків 

холедохолітіаз ускладняється механічною жовтяницю або холангітом, які 

вимагають термінового відновлення жовчотоку і адекватного лікування. В 

даний час діапазон оперативних втручань при холедохолітіазі досить широкий - 

від дилятації БДС до формування різного роду обхідних анастомозів. Всі вони в 

короткий термін ліквідують явища холестазу; але впливає той чи інший вид 

оперативного втручання на якість життя пацієнта в віддаленому періоді? Якщо 

так, то який саме? Як впливає?

Отримавши відповіді на ці питання і зібравши доказову базу, можно 

рекомендувати певний спосіб відновлення жовчотоку при лікуванні 

холедохолітіазу у хворих на ЖКХ. Саме пошуку відповідей на поставлені 

питання і присвячена дисертаційна робота доктора Котовщікова М.С., а отже 

вона актуальна.

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: 

«Патофізіологічні обґрунтування використання сучасних методів діагностики і 

хірургічної корекції захворювань печінки, позапечінкових шляхів і 

підшлункової залози з урахуванням порушень гомеостазу» (№ державної 

реєстрації 01980002620).



3. Ступінь обґрунтованості та достовірності основних наукових

положень, висновків і практичних рекомендацій, сформульованих у 
•••дисертації.

Вірогідність висновків і основних положень дисертаційної роботи 

заснована по-перше на достатній кількості клінічного матеріалу -293 хворих з 

різними способами відновлення жовчотоку, з яких у 110 був виконаний ХДА, у 

80 - ТДПСП і у 103-ЕПСТ. По-друге в роботі були використані сучасні 

високоінформативні і стандартні доказові у вигляді морфології методи 

дослідження. І по-третє, результати, отримані в цифровому вираженні піддані 

статистичній обробці за сучасними програмами.

4. Наукова новизна одержаних результатів.

Доповнено наукові дані про те, що при обтураційній жовтянці 

відбуваються морфологічні зміни у печінці, що проявляється у центрі дольки у 

вигляді виражених процесів некрозу та склерозу, а на периферії дольок 

розвиваються процеси паренхіматозної білкової і осередкової жирової 

дистрофії.

Уточнено наукові дані про ступінь і швидкість відновлення гомеостазу 

(реакція периферичної крові, функціональні проби печінки), після різних 

методів відновлення жовчотоку.

Доповнено наукові дані про то, що явища хронічного гепатиту й холангіту 

частіше зустрічаються після операції накладення холедоходуоденоанастомозу й 

трансдуоденальноі папілосфінтеропластики.

Доповнено наукові дані про те , що якість життя пацієнта, його фізичної і 

психічної компоненти здоров’я, у віддаленому періоді залежать від методики 

відновлення жовчотоку та часу після оперативного лікування. За шкалою 

загального здоров’я (ОН) практично здоровими вважають себе 56,3% 

респондентів після ХДА, 33,3% - після ТДПСП, та 66,7% - після ЕПСТ. 

Психологічний компонент здоров’я найменш змінений після операції ЕПСТ.



5. Практичне значення одержаних результатів.

Обґрунтовано необхідність раннього відновлення жовчотоку при розвитку 

обтураційної жовтяниці у хворих на холедохолітіаз з урахуванням розвитку 

морфологічних змін у печінці.

Розроблено та впроваджено в практику методику оцінювання якості життя 

хворих у віддаленому періоді після різних методів відновлення жовчотоку у 

хворих з обструктивною жовтяницею при холедохолітіазі, що дозволяє 

обґрунтовувати вибір методики оперативного втручання з урахуванням 

тяжкості стану хворого.

6.Теоретичне і прикладне значення результатів дослідження, основних 

наукових положень, висновків і практичних рекомендацій, 

сформульованих у дисертації для медичної науки та практики охорони 

здоров’я.

В роботі сформульовано теоретичне направлення, яке дозволяє 

припустити віддалені результати, що відображають якість життя у пацієнтів, які 

перенесли різні види оперативних втручань по відновленню жовчотока при 

холедохолітіазі. Практичній охороні здоров'я запропоновано критерії вибору 

способу операції по відновленню жовчотоку.

7. Оцінка змісту та оформлення дисертації.

Робота побудована відповідно до вимог ДАК України. Рукопис викладена 

на 170 сторінках машинописного тексту і складається з розширеної анотації 

українською та англійською мовою, містить 22 таблиці, 13 рисунків та список 

літератури, який складається з 251 джерел, з яких 187 кирилицею та 68 

латиницею. На 8 сторінках викладені доповнення, в яких наведені 

опитувальники у вигляді анкети і методика обчислень показників 

опитувальника.

У вступі автором коротко представлена актуальність теми дослідження, 

позначена мета, поставлені завдання та визначено об'єкт і предмет дослідження. 

Як зауваження: автор формував мету і завдання не вказуючи при якій? повній 

або частковій непрохідності жовчних шляхів він буде проводити дослідження.



Розділ 1 присвячений огляду даних літератури про стан питань 

діагностики та хірургічного лікування пацієнтів з холедохолітіазом в тому числі 

ускладненим холангітом. Проаналізовано дані літератури про зміни функції 

печінки при механічній жовтяниці і після її ліквідації, а також окремим 

параграфом проведено аналіз даних літератури по оцінки якості життя хворих, 

яким був відновлений жовчоток.

Автор прийшов до висновку, що досліджень з порівняльної оцінки якості 

життя хворих після різних оперативних втручань у хворих з холедохолітіазом і 

холангітом в залежності від виду оперативного втручання не проводилося. 

Зауважень немає.

Розділ 2 містить дані про матеріали і методи, які були використані в 

дисертаційній роботі. Остання побудована на аналізі результатів лікування 293 

хворих на ЖКХ, яка була ускладнена холедохолітіазом.

Залежно від методу оперативного лікування пацієнти розділені на 3 групи: 

перша (110) - ХЕ + ХДА, друга (80) - ХЕ + ТДПСТ, третя (103) ХЕ+ЕПСТ.

В якості діагностики в роботі використані стандартні і сучасні 

інструментальні методи, а також вивчена гистоструктура печінки при 

обтураційній жовтяниці.

Зауваження: необов'язково описувати детально техніку формування ХДА 

по Юрашу та формуванню продольного панкреатікоеюноанастомоза. Це 

хірургам відомо.

Питання: 1. Доцільність включення в дослідження хворих з ХП? Якщо він 

є від початку, то у віддаленому періоді він нікуди не дінеться.

2. По якій класифікації ви визначали стадію ЖКХ?

Розділ 3 містить аналіз морфологічних змін печінки у хворих з 

обтураційною жовтяницею. Автор прийшов до висновку про те, що у хворих з 

обтураційною жовтяницею необхідно якомога швидше відновлювати жовчоток, 

тому що в печінці розвиваються процеси фіброзу. Це давно відомий факт з 

даних літератури. Зауважень немає.

Питання: Яким способом і в які терміни виробляли забір біопатів печінки?



Розділ 4 відображає результати порушення гемостазу в ранньому 

післяопераційному періоді у хворих з відновленим жовчотоком різними 

способами.

Автор показав, що у пацієнтів 3 групи де була виконана ЕПСТ для 

відновлення жовчотоку, нормалізація клінічного аналізу крові відбувалася 

достовірно раніше ніж в 1 і 2 групи.

За динамікою білірубіну на 12 добу у хворих 3 групи цей показник був 

вище достовірно ніж в 1 та 2 групи та складав 47,2 ± 14,4 проти 35,7 ± 7,6 - 39,6 

± 8 відповідно. Однак, початково у хворих 3 групи білірубін був достовірно 

вище: 142,4 ± 21,7 і 86,9 ± 13 в групі з ХДА.

Найбільш наочно переваги і недоліки кожного з видів оперативного 

втручання по відновленню жовчотоку представлено при аналізі 

післяопераційних ускладнень в ранньому післяопераційному періоді. 

Найменша кількість ускладнень в ранньому післяопераційному періоді було у 

хворих 3 групи: 27 проти 36 і 42 в 1 і 2 групи. Зауважень та питань немає.

Розділ 5 невеликий за своїм обсягом та відображає стан жовчотоку у 

віддаленому періоді в терміни від 3 до 12 років у хворих після ЕПСТ, ХДА і 

ТДПСП. Одночасно автор показав зміни які виникли в жовчних ходах і 

підшлунковій залозі в ці терміни. Зауважень немає.

Але є питання: 1. Чи зустрічався у хворих в будь-який з груп холангіт в ці 

терміни? Якщо так, то яким методом його визначали? Та якого ступеня 

тяжкості він був?

Розділ 6 відображає показники якості життя пацієнтів через кілька років 

після операції. На діаграмі переконливо представлено, що ближче всіх до 

ідеалу по всіх досліджуваних критеріям знаходяться пацієнти 3 групи, які 

перенесли ЛХЕ + ЕПСТ. Зауважень немає.

Питання: 1. В які терміни проводили віддалене дослідження? На рис. 5.1, 

5.2, 5.3 представлені рентгенограми хворих через 6,12 і 13 років після операції. 

За такий тривалий період якість життя може погіршитися і за рахунок віку. 

Може треба було б обмежитися більш коротким терміном?



На 15 сторінках представлений аналіз і узагальнення результатів

дослідження, що відображають суть дисертаційної роботи. Зауважень немає. 

Висновки по своїй суті і кількості відповідають поставленим завданням.

Висновок. У дисертаційній роботі «Оцінка якості життя і віддалених 

результатів хірургічного лікування хворих на холедохолітіаз» Котовщикова 

М.С. запропоновано оригінальне рішення одного з напрямків в лікуванні 

ускладнених форм ЖКХ, а саме, обґрунтування вибору способу оперативного 

втручання за результатами якості життя пацієнтів у віддаленому періоді.

Автореферат за своєю суттю повністю відображає дисертаційну роботу і 

оформлений відповідно до вимог ДАК України.

Додаткових питань, крім тих які виникли по ходу рецензування кожного 

розділу немає.' Всі висловлені зауваження не є принциповими, вони носять 

дісскуссіонний характер і дисертант залишає за собою право їх не змінювати.

8. Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам:

Таким чином, дисертаційна робота Котовщикова М.С., «Оцінка якості 

життя і віддалених результатів хірургічного лікування хворих на 

холедохолітіаз» за своєю актуальністю, науковою новизною, теоретичною і 

практичною значимістю, рівнем оприлюднення повністю відповідає вимогам 

пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 

від 19.08.2015р. та № 1159 від 30.12.2015р.) щодо кандидатських дисертацій, а 

з добувач Котовщиков М.С. заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія.

доктор медичних наук, профе<

Завідувач кафедри хірургії та
ДЗ «Харківська медична акадс
післядипломної освіти МОЗ У


