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Ростислава Валентиновича на дисертацію Жидецького 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 на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія.

1. Актуальність обраної теми дисертації.

В останні роки значно збільшилася кількість захворювань стравоходу, 

що викликають дисфагію. Найбільш частою хірургічною патологією 

стравоходу залишаються рубцеві стриктури, а хімічні опіки є основною 

причиною їх виникнення. За данними деяких дослідників, не менше 70% 

доброякісних стриктур стравоходу -  післяопікові.

Основним напрямком лікування в усіх випадках є відновлення 

нормального транзиту їжі. Протягом багатьох років розроблені і 

впроваджені в клінічну практику різні методи відновлення прохідності 

стравоходу в області стриктури.

Для забезпечення ентерального харчування та для підготовки хворих 

до пластики стравоходу використовується гастростомія. Пропонується 

формування гастростоми з антиперистальтичного стебла великої кривизни 

шлунку, реконструктивно-відновні операції. При лікуванні рубцевих 

стриктур стравоходу використовується комплексний підхід, що включає 

дилятаційні процедури, оперативні втручання, різні методи консервативного 

симптоматичного та специфічного лікування.

Однак, до теперішнього часу недостатньо чітко сформульована 

тактика лікування опіків стравоходу, особливо ускладнених стравохідно- 

респіраторним свищем. Відсутній єдиний алгоритм відновлення 

нутритивного статусу у хворих з органічною непрохідністю стравоходу.



Дуже суперечливі підходи в лікуванні наслідків поєднаних опіків 

стравоходу й шлунка, стравоходу й глотки. Немає єдиної думки щодо 

термінів та методів усунення післяопікового рубцевого стенозу шлунка.

Обрана тема дисертаційної роботи В.В. Жидецького є актуальною і 

передбачає вирішення дискусійних питань щодо термінів і етапності 

хірургічних втручань, розробки та обґрунтування раціональних лікувальних 

алгоритмів при лікуванні хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу 

з урахуванням нутритивного статусу.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота В.В. Жидецького виконана у відповідності із 

науковою тематикою ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. 

В.Т. 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].

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

У проведеному дослідженні автором доповнені наукові дані 

щодо динаміки патоморфологічних змін у стравоході та навколишній 

клітковині після хімічного опіку за допомогою світлової мікроскопії, 

що в комплексі з вивченням патофізіологічних механізмів порушення 

показників гомеостазу організму дозволяє прогнозувати подальший 

розвиток рубцевого ураження та обирати на кожному етапі 

оптимальну лікувальну тактику.

Одержано нові наукові дані стосовно змін всіх ланок імунітету з 

його стимуляцією за аутоімунним типом при хімічних опіках 

стравоходу, що супроводжується гіперпроліферативними процесами. 

Використання цих даних дозволяє своєчасно коригувати та 

удосконалювати лікувальну тактику. Доповнено наукові дані щодо



переваг оперативних методик, які передбачають етапне відновлення 

прохідності стравоходу та шлунка після їх хімічних опіків.

Науково обгрунтовано і розроблено нову методику формування 

модифікованої ізоперистальтичної гастростоми та способу її 

використання для езофагогастропластики в етапному хірургічному 

лікуванні хворих з післяопіковими рубцевими стриктурами 

стравоходу, яка забезпечує зменшення травматичності втручань і 

знижує ризик місцевих та загальних ускладнень на всіх етапах 

лікування у порівнянні з традиційними способами.

Удосконалено методику нормалізації нутритивного статусу 

хворих з післяопікових стриктурах стравоходу і науково доведено 

переваги запропонованого способу ентеральної підтримки через 

ізоперистальтичну гастростому, що дозволяє в більш стислі терміни 

забезпечити нормалізацію нутритивного статусу хворих в порівнянні з 

традиційною методикою переважно парентерального харчування. 

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження.

Використання розробленого алгоритму нутритивної підтримки 

пацієнтів з післяопіковою дисфагією забезпечує вибір найбільш 

адекватного варіанту відновлення нутритивного статусу в залежності 

від ступеня аліментарної недостатності що попереджає прогресування 

білково-енергетичної недостатності та органних дисфункцій у 

передопераційному періоді підготовки до другого етапу хірургічного 

лікування -  реконструктивно-відновної операції.

Розроблена методика формування контактної гастростоми 

(патент України на корисну модель № 92441 від 11.08.2014) дозволяє 

успішно виконувати езофагогастропластику при дефіциті пластичного 

матеріалу, в тому числі з формуванням співвустя на шиї. Такий метод 

езофагогастропластики пов язаний з відносно невеликою кількістю 

ускладнень в післяопераційному періоді і низькою летальністю.



Застосування ентерального харчування через запропоновану 

гастростому призводить до зниження витрат на економічне 

забезпечення нутритивної підтримки в порівнянні з переважно 

парентеральною аліментацією, шо має важливе практичне значення.

Запропоновані удосконалені методики інструментального та 

хірургічного лікування поєднаних стриктур стравоходу та шлунка 

можуть бути застосовані в практиці установ охорони здоров’я та 

дозволять покращити результати лікування хворих.

Використання розробленої нової методики оцінки якості життя 

хворих з гастроентерологічними захворюваннями (патент України на 

корисну модель № 103176 від 10.12.2015), дозволяє дати динамічну 

інтегральну оцінку якості життя хворих з післяопіковими стриктурами 

стравоходу і адекватно оцінити ефективність проведеного лікування. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Положення та висновки дисертації базуються на результатах 

діагностики та лікування 87 хворих з післяопіковими стриктурами 

стравоходу, які отримували лікування з приводу післяопікових стриктур 

стравоходу та шлунка у відділенні захворювань стравоходу та шлунково- 

кишкового тракту ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. 

Зайцева НАМИ України» (ІЗНХ) в 2009-2016 рр.

При виконанні наукового дослідження були використані методики, 

апаратура, лабораторні, інструментальні методи дослідження, хірургічний 

інструментарій, атестовані і дозволені до використання в медичній науці та 

практиці. Розподіл хворих на групи дозволив доказово оцінювати 

результати діагностики та лікування включених до дослідження хворих. 

Статистичний аналіз масиву даних результатів проведених досліджень 

оброблявся методами математичної статистики. При визначенні ступеня 

достовірності результатів приймали рівень значущості р < 0,05, що 

відповідає 95 % і вище ймовірності безпомилкового прогнозу. Статистична



обробка результатів виконана на PC ASUS ТІ 00 з використанням 

статистичної програми Stat Plus 2009 Professional 5.8.4, також 

використовувався програмний продукт Microsoft Exel 2015.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Основні результати дисертаційного дослідження в повному обсязі 

висвітлені у 12 публікаціях, серед яких 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 - у  зарубіжному науковому виданні (Австрія), 3 тез у 

збірниках наукових конференцій (з них 1 в матеріалах конгресу хірургів, 

Австрія), отримано 2 патенти України на корисну модель.

Автореферат відповідає структурі і змісту дисертації.

Оцінка оформлення та змісту дисертації.
Дисертаційна робота викладена на 190 сторінках машинописного 

тексту та складається зі вступу, огляду літератури, 6 розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота 

ілюстрована 22 рисунками та 29 таблицями. Список використаної 

літератури містить 211 джерел, з яких 106 -  кирилицею та 105 -  латиницею.

У «Вступі» стисло і логічно обґрунтовує актуальність вибраної теми, 

стан наукової проблеми та її значення. Тут чітко і конкретно формулюється 

мета і завдання дослідження, дається загальна характеристика роботи.

В першому розділі «Огляд літератури» проаналізовано та описано 

аналіз та узагальнення основних напрямків, підходів та методів лікування 

хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу. Основні поняття, етіологія 

та патоморфогенез післяопікових стриктур стравоходу та шлунка, їх 

діагностика та класифікація. Оцінка трофологічної недостатності та оцінка 

поживного статусу, методи їх відновлення у хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу. Аналіз сучасних підходів та методів лікування 

післяопікових стриктур стравоходу.

Розділ другий присвячений описанню досліджуваних груп хворих



та їх порівняльні характеристики. Розділ починається с опису дизайну 

роботи, принципів формування груп дослідження та наведена дефініція 

основних термінів дослідження. Чітко окреслені критерії оцінки 

результатів, які повністю відповідають меті та завданням дослідження. 

Методи дослідження, залучені автором -  сучасні, дозволяють провести 

всесторонне обстеження хворих післяопіковими стриктурами 

стравоходу.

В третьому розділі автор описує особливості морфологічного та 

клініко-лабораторного дослідження у хворих після хімічного опіку 

стравоходу, варіанти морфологічних змін при післяопікових стриктурах 

стравоходу, клініко-лабораторний моніноринг хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу. Розділ добре ілюстрований, викладений 

послідовно і доказово.

Розділ четвертий присвячений результатам дослідження 

нутритивного та імунологічного статусу хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу. В даному розділи проведена характеристика 

нутритивного статусу хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу. 

Визначено зміни імунного стасу хворих, як фактор прогнозу 

реконструктивних оперативних втручань при післяопікових стриктурах 

стравоходу.

Розділ п'ятий ґрунтується на хірургічному лікуванні хворих з 

післяопіковими стриктурами стравоходу. Автор описує методику 

формування ізоперистальтичної арефлюксної гастростоми, що дозволило 

відновити нормальний транзит їжі і зберегти кровопостачання за рахунок 

шлунково-сальникової артерії.

У шостому розділі проведена оцінка ефективності використання 

модифікованих методів нутритивної підтримки та хірургічного лікування 

хворих з опіками стравоходу. Проведення передопераційного ентерального 

харчування через сформовану ізоперистальтичну гастростому у хворих 

основної групи дозволило одержати статистично достовірне збільшення всіх



аналізованих показників нутритивного статусу порівняно з пацієнтами 

групи порівняння, які отримували парентеральне харчування. Приріст 

показників нутритивного статусу за час передопераційної підготовки до 

реконструктивно-відновної операції достовірно був вищим в основній групі, 

ніж в групі порівняння: приріст загального білку був 12,9±5,1 г/л та 4,1±1,4 

г/л відповідно, альбуміну 9,6±3,7 г/л та 2,7±1,0 г/л відповідно, А/Г 0,18±0,1 

та 0,03±0,07, рівень лімфоцитів 0,45±0,23х109/л та 0,11±0,27хЮ9/л 

відповідно; приріст індексу маси тіла 0,71±0,26 та 0,11±0,09 відповідно 

групам пацієнтів (р < 0,05 в усіх розрахунках). Автор виклав основні 

положення та результати виконаної дисертаційної роботи.

Розділ «Статистичний аналіз ефективності поетапного лікування 

хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу на основі оцінки якості 

життя» виконай в аналітичному плані, який показує, що автор володіє 

достатнім рівнем професійних знань і навичок наукових досліджень. 

Основні матеріали дослідження проаналізовані за допомогою адекватних 

сформульованим завданням, сучасних методів статистичного аналізу, що 

прийняті у медичних дослідженнях. Кількісна оцінка показників в ході 

математичного аналізу результатів досліджень дозволила дисертантові 

обгрунтовано сформулювати основні положення дисертації та зробити 

конкретні висновки щодо практичних рекомендацій для їх впровадження в 

клінічну практику.

Висновки автора повністю походять з отриманих даних роботи, 

викладено стисло та чітко у 6 пунктах. Викладені найбільш важливі наукові 

та практичні результати дисертації, містять формулювання розв’язання 

конкретного наукового завдання та відповідають задачам роботи.

Результати дослідження відображають доцільність впровадження 

отриманих результатів в практичну роботу закладів охорони здоров'я.

Практичні рекомендації змістовні.

Список літературних джерел достатній.

8. Зауваження до дисертації та автореферату щодо їх змісту та



оформлення.

Дисертація і автореферат оформлені якісно і на достатньо високому 

рівні. Виявлені незначні стилістичні недоліки та орфографічні помилки. 

Однак, це не впливає на значимість дисертації як наукової роботи.

В ході рецензування дисертаційної роботи виникли наступні 

питання:

1. Чи були ускладнення після езофагогастропластікі? Якщо так, то які, і що ви 

при цьому підприємці?

2. Які ви використовували доступи для виконання хірургічного втручання 

езофагогастропластікі?

3. Чи є особливість виконання езофагогастропластікі у хворих молодого та 

похилого віку з післяопіковими стриктура стравоходу з урахуванням 

нутрітівного статусу?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.

Отримані дисертантом результати дослідження є важливим 

напрямком покращення результатів лікування хворих з післяопіковими 

стриктурами стравоходу з урахуванням нутритивного статусу. Матеріали та 

результати дисертаційної роботи слід використовувати в лекціях для 

студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів, інтернів, 

клінічних ординаторів, під час проведення тематичних курсів 

удосконалення лікарів. Застосування зазначених рекомендацій у практиці 

дозволять істотно підвищити ефективність лікування хворих з 

післяопіковими стриктурами стравоходу з урахуванням нутритивного 

статусу.

10. Відповідність роботи вимогам, що пред’являються до дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дисертаційна робота Віталія Вікторовича Жидецького на тему: 

«Хірургічне лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу з 

урахуванням нутритивного статусу» виконана під науковим керівництвом



доктора медичних наук, професора Бойко Валерія Володимировича, є 

завершеною науково-дослідною роботою, яка містить нові науково 

обґрунтовані положення та висновки, а також важливі практичні результати, 

що дозволяють значно поліпшити результати хірургічного лікування хворих 

на з післяопіковими стриктурами стравоходу з урахуванням нутритивного 

статусу.

Дисертаційна робота Віталія Вікторовича Жидецького за 

актуальністю, новизною отриманих результатів дослідження та їх 

практичним значення, рівнем методичного вирішення поставлених завдань, 

повністю відповідає вимогам дисертацій, поданих на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук згідно вимог п. 11 «Про порядок 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

винесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015 

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

заслуговує присудження наукового ступеня медичних наук за спеціальністю 

14.01.03 -  хірургія.
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