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Серед сучасних засобів лікування злоякісних пухлин, незважаючи на усі
численні розробки нових хіміопрепаратів, провідним методом залишається
хірургічний, безпосередньо з можливістю хірургічного видалення пухлини
пов’язана можливість хворого видужати та повністю позбутися діагнозу «рак».
Нажаль, хірургічні втручання в онкології несуть значну травму хворому,
і в певній мірі порушують якість подальшого життя.
Злоякісні новоутворення товстої кишки в нашій країні, як і більшості
країн

Європи,

займають

першу

сходинку

в

сукупній

онкологічній

захворюваності чоловіків і жінок. В Україні щороку діагностують 20 000 нових
випадків захворювання на колоректальний рак, та близько 100 000 хворих
знаходяться

на

обліку.

Проведення

сучасних

онкологічних

втручань

у поєднанні із додатковими методами протипухлинної терапії дозволяють
в більшості випадків повністю позбутися захворювання, та 50–60 % хворим
прожити більше ніж 5 років від часу встановлення первинного діагнозу.

Актуальність теми. Актуальність роботи не викликає сумнівів. Перш за
все слід звернути увагу на високу потребу у вивченні фізіологічних та
морфологічних змін, що виникають в системі травлення після травматичних
онкологічних втручань. Проведення подібних досліджень розуміє під собою
високий науково-методологічний рівень. Покращення якості життя хворих

є одним з провідних напрямків сучасних досліджень як в онкології, так
і в хірургії органів травневої системи. Враховуючи прогнозований тривалий
термін життя хворих після проведення радикального втручання, актуальним
є як забезпечення швидкої реабілітації після оперативного втручання, так
і високої якості життя у подальші роки після закінчення лікування.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими
програмами. Представлена дисертаційна робота була проведена відповідно до
плану науково-дослідної роботи кафедри онкології та радіології Вищого
державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний
університет” (м. Чернівці): ”Нові підходи до патогенезу, діагностики та
лікування найпоширеніших злоякісних новоутворень у мешканців Чернівецької
області (2011–2015 рр.)“ (державна реєстрація № 0111 U 006498).

Новизна

дослідження

та

одержаних

результатів.

У

роботі

запропонована інноваційна хірургічна технологія відновлення безперервності
кишківника після видалення правої половини товстої кишки – поздовжній
кінцебоковий

інвагінаційний

ілеотрансверзоанастомоз.

Ефективність

та

безпечність даного методу попередньо досліджено шляхом численних
експериментальних досліджень на тваринах, що цілком відповідає класичному
методологічному підходу до нових розробок у хірургії. Було вперше доведено,
що шляхом застосування даної відновної методики можливо значно вплинути
на функційні результати та покращити моторно-евакуаторну функцію тонкої
кишки після травматичного втручання.
В роботі

вперше наводяться порівняльні

дослідження декількох

відновних методик реконструкції кишечника в експерименті із застосуванням
математичного модулювання та в клінічному дослідженні.
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Практичне

значення

результатів

дослідження.

Методика,

що

запропонована автором, у значній мірі впливає як на безпосередні, так і на
віддалені функціональні результати, по-перше – це покращення моторної та
травної функцій кишечнику, що в подальшому значною мірою прискорює
загальний відновний ефект після всього комплексу протипухлинного лікування.
Запропонованого метод відтворення кишечнику показав суттєвий позитивний
вплив на якість життя хворих як в короткий термін післяопераційного
відновлення, так і у віддалені строки.

Ступінь

обґрунтованості

і рекомендацій,

та

сформульованих

вірогідності
у

положень,

дисертації.

висновків

Представлена

робота

заснована на достатній кількості експериментальнихдосліджень, що були
проведені на тваринах (51 кролів та 26 нелінійних лабораторних щурів)
і в подальшому

склали

підгрунтя

для

планування

та

проведення

рандомізованого дослідження ефективності та безпечності методу в клініці,
відповідно до сучасних критеріїв доказової медицини. Загалом у дослідження
включено 62 хворих, що були рандомізовані на групи, та кількість хворих
є достатньої для проведення адекватної статистичної оцінки результатів.
Результати, які отримав автор в представленій роботі, слід вважати
достовірними,

що

отримані

із

застосуванням

сучасних

методів

(експериментальні, загальновизнані клінічні, біохімічний, гістоморфологічні,
рентгенологічні,

мікробіологічний,

мікроскопічні,

інструментальні

та

статистичні та ін.), висновки відповідають поставленим задачам.

Оцінка змісту дисертації. Дисертація представлена рукописом на
191 сторінці

комп’ютерного

машинопису.

Робота

побудована

за

загальноприйнятою схемою, включає наступні розділи: “вступ”, “огляд
літератури”, “матеріали та методи дослідження”, два розділи з результатами
власних досліджень, “аналіз та узагальнення результатів дослідження”,
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“висновки”,

“практичні

рекомендації

і

список

використаних

джерел”.

Дисертація містить 74 таблиці та 18 рисунків.
Автором проведений аналіз 157 літературних джерел (більшість з яких
склали закордонні автори), з яких здобувач виводить достатньо аргументовані
висновки про необхідність пошуку нових шляхів більш «фізіологічної»
реконструкції при проведенні правобічної геміколектомії з метою покращення
як якості життя пацієнтів, так і її тривалості. Проводячи аналіз світової
літератури, здобувач довів, що робіт, присвячених пошуку більш функційних
методів реконструкції після првобічної геміколектомії, на сьогоднішні немає, в
чому і полягає наукова новизна дисертації. Також в даному розділі відображено
роль ділянки ілеоцекального кута у функціонування шлунково-кишкового
тракту,

а

також

існуючі

способи

формування

тонко-товстокишкових

анастомозів.
Підрозділ «Матеріали та методи дослідження» починається ретельним
описом всіх експериментальних досліджень В подальшому викладена
безпосередньо методика реконструктивно-відновного етапу після правобічної
геміколектомії

–

поздовжній

кінцебоковий

інвагінаційний

ілеотрансверзоанастомоз. Даний розділ складається з двох підрозділів, містить
5 таблиць та 6 рисунків у вигляді схем та фотографій.
Далі дисертант чітко описує схему проведення експериментальних до,
періоду відновлення та реабілітації. Критерії обстеження, оцінки ефективності,
а також ускладнень розробленого лікування відповідають міжнародним
стандартам і, в основному, базовані на вимогах ВООЗ.
Підрозділ

“Аналіз

та

узагальнення

результатів

дослідження”

розпочинається групуванням результатів експериментальних та клінічних
досліджень. В подальшому дисертант проводить порівняльний аналіз основної
і контрольної груп за критеріями ускладнень та безпосередніх і відділених
результатів лікування.
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В останньому розділі проводиться аналіз всіх попередньо отриманих
даних, їх порівняння із результатами лікування, отриманих за даними
літератури.
За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, в тому числі 6
статей надрукованих у фахових журналах, що входять до затвердженого ДАК
України переліку. Одержано два патенти України на корисну модель.
У вказаних публікаціях повністю відтворені наукові положення, результати
дисертаційних досліджень, а також висновки та рекомендації, що з них
випливають.

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення:
1.

У роботі не приділяється достатньо уваги вивченню порушенню

моторної та секреторної функцій тонкої та товстої кишки унаслідок ускладнень
післяопераційної хіміотерапії, отже більшість хворих отримували дане
лікування в ад’ювантному режимі.
2.

В

клінічній

частині

роботи

не

представлена

порівняльна

характеристика хірургічних аспектів запропонованої методики. Тому не
зрозумілі переваги чи недоліки запропонованої методики по показниках часу
операції, крововтраті та ін.
Слід підкреслити, що зроблені зауваження не є принциповими і не
зменшують значущості наукової і практичної цінності роботи.

Рекомендації

щодо

використання

результатів

дисертаційного

дослідження в практиці. Представлені автором методики застосування нового
антирефлюксного

ілеотрансверзоанастомозу,

а

також

способу

корекції

моторно-евакуаторної функції тонкої кишки, показали свою безпечність, а за
функційними результатами є кращими за деякі попередні аналоги. Відтворення
методики є досить простим та доступним для виконання хірургами, що
володіють базовими навичками загальної хірургії, даний факт дозволяє
поширити застосування методу – поздовжній кінцебоковий інвагінаційний
5

6

