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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Поява оростом (ОС) та фарингостом (ФС), як 

хірургічна проблема, має місце в процесі хірургічного лікування важких травм 

та вогнепальних поранень щелепно – лицевої ділянки та шиї, а також в ході 

радикального лікування основних злоякісних новоутворів голови та шиї 

(ЗНГШ)(Cecatto S. et al., 2015; Lonkvist C. et al., 2017). У зв’язку з військовим 

конфліктом на Сході України та зростанням числа вогнепальних поранень, така 

проблема відновила свою актуальність. Так, у близько 3,3% поранених 

вогнепальною зброєю мають місце ушкодження шиї та ЛОР-органів, при чому 

66% з них складають осколкові поранення, а 32% - кульові (Заруцький Я.Л. і 

співавт., 2014). Разом з тим, пошкодження щелепно – лицевої ділянки 

зустрічається у 3 – 10% постраждалих, при чому серед поранених в ході 

антитерористичної операції на Сході України, питома вага уражень цієї ділянки 

з пошкодженням кісток лицевого скелету становить 2% (Компанієць О.А. і 

співавт., 2014). В ході проведення первинного хірургічного лікування у таких 

пацієнтів, а також в процесі подальшої відновної хірургії, можуть виникати ОС 

та ФС, як такі, що були сформовані планово, або ж виникли як хірургічне 

ускладнення (Miller M. et al., 2017). Іншою цільовою категорією є пацієнти, у 

яких стоми на шиї виникають в ході радикального лікування ЗНГШ основних 

локалізацій (Hormann K. et al., 2013). Згідно даних національного канцер - 

реєстру України, захворюваність на ЗНГШ залишається стабільно високою 

(Федоренко З.П. і співавт., 2017). Аналогічна епідеміологічна картина має місце 

по всьому світу (Simard E. et al., 2014; Louie K. et al., 2015; Gupta B. et al., 2016). 

Під час аналізу актуальності вибраної проблематики, особливої уваги 

заслуговують такі показники як смертність до року серед вперше виявлених 

пацієнтів та частка ІІІ – ІV стадії серед вперше виявлених пацієнтів. Зокрема, у 

відповідності до даних Національного канцер – реєстру України за 2016 рік, 

серед вперше виявлених захворілих на злоякісні новоутвори ротової порожнини, 

48% пацієнтів первинно мали ІІІ - ІV стадію, а не прожили і року близько 39,9%. 

У первинних хворих на рак гортані ІІІ – ІV стадію було встановлено у 58,3% 

випадках, а смертність до року склала 29%. При виявленні злоякісних 

новоутворів глотки, ці показники були найгіршими серед основних локалізацій 

пухлин голови та шиї, відповідно аж 74,3% серед вперше виявлених мали ІІІ – 

ІV стадію, а померли до року близько 44,1% хворих (Федоренко З.П. і співавт., 

2017). Оскільки частка пацієнтів із заавансованими стадіями ЗНГШ є досить 

значною, це створює труднощі в процесі надання спеціалізованої медичної 

допомоги та подальшої повноцінної реабілітації. Зокрема, з’являється 

необхідність у збільшенні об’єму оперативного втручання з метою зберегти 

радикалізм під час видалення первинного вогнища (Weinstock Y. et al., 2014; 

Sanabria A. et al., 2014). Дефект тканин, що виникає після таких операцій, 

зазвичай є великим та спричиняє серйозні труднощі для хірурга, оскільки часто 

вимагає застосування одномоментних реконструктивних операцій або ж 

багатоетапного хірургічного підходу при його закритті (Leon X. et al., 2015; 

Dedivitis R. et al., 2015; Кравець О.В., 2012). Разом з тим, в процесі лікування цієї 

категорії пацієнтів частіше виникають такі хірургічні ускладнення як 
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неспроможність швів та формування ОС або/і ФС (Hasan Z. et al., 2017). В той же 

час, за даними різних авторів, немає єдиного підходу щодо ведення ОС та ФС, 

як в контексті етапу лікувального процесу, так і в контексті хірургічного 

ускладнення (Iglesias-Moreno M. et al., 2011; Arce K. et al., 2012; Sayles M. et al., 

2014). Зазвичай клініки при вирішенні цієї проблеми керуються власним рівнем 

оснащеності та можливостями до залучення вузьких спеціалістів по 

реконструктивній хірургії (Thankappan K. et al., 2010; Gilbert M. et al., 2014). 

Залишаючись не до кінця вирішеною, проблема ОС та ФС часто мігрує на 

хірургію вторинної ланки, тим самим здовжуючи час лікування та повноцінну 

реабілітацію такої категорії пацієнтів. Це призводить до появи негативних 

соціальних та економічних наслідків (Jones N. et al., 2007; Yan X. et al., 2017). 

Соціальне значення проблеми ОС та ФС полягає у значному зниженні якості 

життя після закінчення  лікування основного онкологічного захворювання, або 

первинного хірургічного лікування травм чи вогнепальних уражень шиї та 

щелепно – лицевої ділянки (Rathod S. et al., 2015; Jones N., et al., 2007). Таким 

хворим важче адаптуватися в суспільстві у зв’язку з неможливістю повноцінної 

соціальної реабілітації з відновленням голосової функції та перорального 

харчування. Фінансовий ефект полягає у збільшенні витрат на лікування 

внаслідок здовженого перебування в закладах охорони здоров’я та їх міграції на 

різні ланки надання хірургічної допомоги (Schwartz S. et al., 2014). Беручи до 

уваги значний відсоток пацієнтів з даною проблематикою та відсутність єдиного 

інтегрованого підходу у її вирішенні, включно за межами України, ми вважали 

актуальним більш глибоке дослідження ОС та ФС у світлі комплексної 

хірургічної проблеми, з метою покращення результатів лікування та 

профілактики. 

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

Дисертаційна робота є елементом комплексної наукової теми кафедри хірургії 

№1 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького на тему: ,,Обґрунтування діагностичної та хірургічної тактики, із 

застосуванням сучасних технологій, у пацієнтів із хірургічною патологією 

органів черевної порожнини, ендокринної системи, гнійно-септичними 

захворюваннями м’яких тканин з метою покращення безпосередніх та 

віддалених результатів їх лікування та прогнозування і попередження розвитку 

ускладнень”, державна реєстрація № 0115U000048, шифр ІН.21.00.0004.15. 

Дисертант є співвиконавцем цієї науково - дослідної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є покращення 

результатів лікування пацієнтів з ОС та ФС шляхом оптимізації лікувальної 

тактики та профілактичних заходів. 

Для досягнення поставленої мети визначено до вирішення такі завдання: 

1.Дослідити основні фактори ризику утворення ОС та ФС та розробити 

ефективний інструмент для їх оцінки в клініці; 

2.Розширити арсенал консервативних методів лікування шляхом розробки нової 

методики із застосуванням ін’єкцій гіалуронової кислоти (ГК); 

3.Розпрацювати ефективний метод хірургічної реконструкції ОС та ФС із 

застосуванням регіональних тканин; 
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4.Сформувати інтегрований лікувальний алгоритм із застосуванням 

консервативних та хірургічних методів лікування та оцінити його ефективність; 

5.Дослідити та визначити оптимальні засоби профілактики утворення ОС та ФС 

на всіх етапах лікувального процесу та об’єднати їх в єдиний алгоритм. 

Об'єкт дослідження: ОС та ФС, як хірургічне ускладнення, що виникає у 

пацієнтів в процесі спеціалізованого лікування ЗНГШ основних локалізацій. 

Предмет дослідження: фактори ризику та прогнозування утворення ОС та 

ФС, ефективність консервативного лікування із застосуванням ГК, відновні 

хірургічні втручання, ефективність комплексного лікування ОС та ФС, якість 

життя пацієнтів з ОС та ФС, засоби профілактики утворення ОС та ФС. 

Методи дослідження. У відповідності до визначених завдань 

дисертаційної роботи, використано наступні методи дослідження: 

загальноклінічні (збір скарг, анамнезу, об’єктивні методи обстеження), 

лабораторні методи обстеження (загальний та біохімічний аналіз крові, 

коагулограма, група крові та резус фактор крові, загальний аналіз сечі), 

інструментальні методи обстеження (фіброларингоскопія, 

фіброезофагогастродуоденоскопія, комп’ютерна томографія, ультразвукова 

діагностика шиї та внутрішніх органів), вивчення факторів ризику та оцінка 

якості життя із застосуванням опитування та анкетування, вимірювання площі 

стоми із застосуванням програми Wound Analyzer, статистична обробка 

отриманих результатів із застосуванням програмного забезпечення StatSoft 

Statistica та IBM SPSS. 

Наукова новизна отриманих результатів. У ході дослідження визначено 

основні прогностичні фактори ризику утворення ОС та ФС у пацієнтів в процесі 

лікування ЗНГШ та створено ефективну прогностичну модель. Обчислення 

вказують на те, що розроблена модель є достовірною в цілому (р˂0,01), а 64,1% 

дисперсії щодо розвитку стоми у пацієнтів в процесі основного лікування можна 

пояснити за допомогою включених у регресійну модель чинників. На основі цих 

даних уперше розроблено комп’ютерне програмне забезпечення (“Аналізатор 

ризику виникнення стоми”), яке дозволяє легко та швидко, кількісно оцінити 

ймовірний ступінь ризику появи стоми в клініці, не виконуючи самостійно 

складних обрахунків.  

Уперше розпрацьовано та науково доведено клінічну ефективність 

способу консервативної редукції стом із застосуванням інтракутанного введення 

препарату на основі ГК по периферії стоми за спеціально розробленою 

“шахматно–радіальною” авторською методикою. Встановлено, що додаткове 

використання ГК в комплексі до традиційної консервативої терапії дозволяє 

покращити ефективність такого лікування на 27,7% (р=0,043). 

Визначено можливість застосування для хірургічної корекції ОС та ФС 

оперативного втручання із використанням Філатовського клаптя (ФК), 

модифікованого за авторською методикою.  

Уперше розпрацьовано та науково доведено клінічну ефективність 

інтегрованого лікувального алгоритму, який дозволяє оптимізувати лікувальну 

тактику в залежності від вихідного типу, розміру та динаміки перебігу стоми. 

Встановлено, що використання розробленого алгоритму дозволяє зменшити 
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частку утворення повторних стом серед пролікованих пацієнтів на 18,4% 

(p=0,038) та зменшити середню тривалість лікування на 25% (p=0,001), а також 

суттєво покращити якість життя пацієнтів за всіма досліджуваними показниками 

(р˂0,05). 

Доповнено наукові дані щодо основних заходів профілактики утворення 

ОС та ФС та науково доведено їх клінічну ефективність на кожному з етапів 

лікувального процесу. Зокрема встановлено, що дотримання принципу 

"оптимального хірургічного вікна" (p=0,017), накладання більше двох рядів швів 

із залученням оточуючих м’яких тканин при ушиванні харчового каналу 

(p=0,044), міотомія м’язів–констрикторів глотки та стравоходу (p=0,019), 

застосування гіпербаричної оксигенації у пацієнтів з післяопераційною анемією 

(p=0,036) дозволяють достовірно зменшити ризик утворення стоми. На основі 

цих даних вперше сформовано інтегрований профілактичний алгоритм, який 

дозволить оптимізувати профілактику в залежності від індивідуально 

виявленого ступеня ризику. 

Практичне значення отриманих результатів. Розпрацьовано та 

адаптовано до практичного використання метод прогнозування  ймовірного 

ризику появи ОС і/або ФС в клініці, використовуючи комп’ютерне програмне 

забезпечення “Аналізатор ризику виникнення стоми” (“Stoma Risk Analyzer”). 

Застосування цього програмного забезпечення дозволяє кількісно оцінити 

ймовірний ризик появи стоми в клініці без  необхідності виконання громіздких 

розрахунків, на рівні звичайного користувача персональним комп’ютером. 

Розпрацьовано та впроваджено в практику спосіб консервативного 

лікування ОС та ФС із застосуваням препарату на основі ГК, який дозволяє 

зменшити розміри стоми та підготувати тканини реципієнтної ділянки до 

реконструктивного етапу з меншим ризиком розвитку неспроможності швів 

(Патент України на корисну модель №126021 “Спосіб консервативного 

лікування оростом та фарингостом із застосуванням ін’єкцій препарату на основі 

гіалуронової кислоти ”).  

Запропоновано спосіб хірургічного закриття ОС та ФС із застосуванням 

модифікованого ФК, який дозволяє провести повноцінне відновлення харчового 

каналу місцевими тканинами без застосування складних васкуляризованих 

тканинних комплексів та дороговартісної апаратури (Патент України на корисну 

модель №115358 “Спосіб реконструкції орофарингеальної ділянки адаптованим 

до ішемії Філатовським стеблом”). 

Обгрунтовано ефективність інтегрованого лікувального алгоритму щодо 

ведення  ОС та ФС, який дозволяє оптимізувати лікувальний процес та зменшити 

час перебування в стаціонарі з покращенням якості життя пацієнта. 

Розпрацьований алгоритм та спосіб консервативного лікування із застосуванням 

ГК впроваджені у лікувальну практику відділення пухлин голови та шиї 

Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру та 

оториноларингологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

кафедри хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. 
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Особистий внесок здобувача. Мета, завдання та методи дослідження були 

визначені автором разом з науковим керівником. Дисертант особисто провів 

патентно – інформаційний пошук, аналіз фахової наукової літератури з обраної 

теми, розробив та наповнив базу даних. В процесі набору клінічного матеріалу, 

автор особисто приймав участь у лікуванні тематичних хворих. Розробку 

програмного забезпечення для оцінки ризику виникнення стоми проведено 

спільно з Центром біостатистики при ЛНМУ ім. Данила Галицького (за 

консультативної допомоги керівника центру, к.мед.н., доц. Гутора Т.Г.) та 

приватними програмістами. Дисертант самостійно розробив методику 

застосування препарату на основі ГК, як елемента консервативного лікування, а 

також у співавторстві приймав участь у розпрацюванні реконструктивного 

оперативного втручання із застосуванням модифікованого ФК. Разом з науковим 

керівником сформував інтегрований лікувальний та профілактичний алгоритми, 

провів оцінку засобів профілактики, опрацював висновки та практичні 

рекомендації. Дисертант самостійно провів статистичну обробку та узагальнення 

отриманих результатів дослідження, оформив згідно вимог та написав текст 

дисертаційного дослідження. У наукових роботах, опублікованих у співавторстві 

та одноосібно, роль автора була провідною, ідеї співавторів не використано. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати та окремі положення 

дисертаційної роботи викладені та обговорені на наступних наукових зібраннях: 

XIII З’їзд онкологів та радіологів України (Київ, 26-28 травня 2016р.); Науково – 

практична конференція з міжнародною участю ,,Актуальні питання невідкладної 

хірургії” (Харків, 6 – 7 квітня 2017р.); Засідання Львівського осередку Асоціації 

хірургів України (Львів, 11 квітня 2017р.); Щорічна традиційна весняна 

конференція українського наукового медичного товариства лікарів – 

отоларингологів ,,Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань 

ЛОР-органів” (Запоріжжя, 15-16 травня 2017р.); II – га загальнопольська 

конференція ,,Інновації в отоларингології – виклики, можливості та 

перспективи” (Колобжег, Республіка Польща, 14 – 16 вересня 2017р.); Щорічна 

традиційна осіння конференція українського наукового медичного товариства 

лікарів – отоларингологів ,,Досягнення сучасної отоларингології” (Київ, 2 – 3 

жовтня 2017р.); ХVII науково – практична конференція з міжнародною участю 

,,Клініко – технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. 

Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з’єднання живих тканини. 

Діабетична стопа” (Київ, 30 листопада – 1 грудня 2017р.); Науково – практична 

конференція ,,Сучасна онкологія в еру скринінгових програм” (Львів, 17 квітня 

2018р.) в рамках XXIV Львівського медичного Форуму; Науково-практична 

конференція з міжнародною участю ,,Актуальні питання невідкладної хірургії” 

(Харків, 5 – 6 квітня 2018 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 

17 друкованих робіт: 7 статей у провідних наукових фахових виданнях, 

затверджених наказами Міністерства освіти і науки України (2-і з них в 

журналах, що включені до міжнародної наукометричної бази SciVerse Scopus), 1 

стаття в іноземному журналі, 7 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій 

та з’їздів,  2 патенти України на корисну модель. 



6 
 

 Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена 

українською мовою на 205 сторінках формату А4, з яких основна частина 

складає 147 сторінок. Дисертація містить такі основні структурні елементи: 

анотація українською та англійською мовами, зміст, список публікацій 

здобувача, перелік умовних позначень, вступ, 8 розділів основної частини, 

висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел із 

206 найменувань, серед яких 178 іноземних, та додатків. Робота ілюстрована 

48 рисунками та 18 таблицями. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Заплановані завдання вирішувалися 

на основі аналізу лікувального процесу у 213 хворих зі ЗНГШ, які 

знаходилися у відділенні пухлин голови та шиї Львівського державного 

онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру протягом 

2014-2018 років. Загальний вік хворих коливався в межах від 35 до 97 років, 

серед пацієнтів було 204 (95,8%) чоловіків та 9 (4,2%) жінок. З метою 

повноцінного обстеження хворих використовувався стандартний комплекс 

сучасних клінічних методів, що включали фізикальні, лабораторні та 

інструментальні. Серед інструментальних методів обстеження, окрім 

ренгтгенографії органів грудної клітки та електрокардіографії, 

застосовувались більш специфічні методи, такі як фіброларингоскопія, 

ультразвукове дослідження органів шиї, фіброезофагогастродуоденоскопія, 

комп’ютерна томографія та різні види біопсій.        

З метою точного вимірювання площі ОС та ФС та уніфікації клінічних 

даних, в роботі ми використали програмне забезпечення "Аналізатор рани", 

яка дозволяє виміряти точну площу ОС або ФС в см2, використовуючи 

попередньо зроблену цифрову фотографію із накладанням стандартизованої 

лінійки. З метою уніфікації даних по оцінці якості життя  пацієнтів з ОС та 

ФС, в ході дослідження ми використали модифіковану Шкалу статусу 

продуктивності пацієнта зі ЗНГШ - англ. Performance status scale for head & 

neck cancer patients (PSS-HN).  

З метою дослідження  основних факторів ризику, у відповідності до 

власних спостережень та висновків з аналізу літературних джерел, нами було 

відібрано 24 ознаки, які зустрічалися у тематичних хворих та теоретично могли 

б впливати на виникнення стоми в процесі комплексного лікування ЗНГШ. Всі 

ознаки кодувались відповідним чином та вносились до інтегрованої бази даних. 

Аналіз виділених факторів проводився за методом логістичної регресії з 

прогресивною селекцією з наступною побудовою прогностичної моделі. Оцінка 

чутливості та специфічності розробленої моделі проводилась шляхом 

вибіркового порівняння результатів прогнозування із використанням показників 

інтегрованої бази даних. 

Для дослідження ефективності застосування препарату на основі ГК в 

якості допоміжного заходу консервативної терапії, було проведено оцінку 

динаміки площі стоми у групі пацієнтів (n=12), яким було застосовано 
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препарат, шляхом вимірювання площі на початку та через 5 тижнів від початку 

лікування. Також було проведено порівняння площі стоми із групою пацієнтів 

(n=20), яким консервативне лікування проводилось у стандартному об’ємі без 

застосування ін’єкцій ГК. 

З метою оцінки ефективності розпрацьованого клінічного лікувального 

алгоритму, було проведено аналіз основних результуючих показників між 

групою де цей алгоритм було застосовано (n= 51) та групою порівняння (n= 

60), де пацієнти зі стомами лікувались без застосування єдиного уніфікованого 

підходу. Для більш об’єктивної оцінки порівнювались три групи показників, 

які характеризують окремі ефекти – медичний, соціальний та економічний. 

Медичний ефект оцінювався із використанням таких показників, як частка 

пацієнтів, у яких відбулось повторне утворення стоми та середня тривалість 

лікування, визначена в ліжкоднях. З метою оцінки соціального ефекту від 

застосованого алгоритму, проводився аналіз якості життя в процесі лікування 

ОС та ФС шляхом порівняння балів за шкалою PSS ̶ HN по кожному з трьох 

оцінюваних параметрів – повноцінність дієти, прийом їжі публічно та 

зрозумілість мовлення. Визначення балів проводилось до початку лікування 

та після його закінчення. Економічний ефект в межах одного закладу, який 

можна очікувати від використання розробленого алгоритму в процесі 

лікування ОС та ФС, як хірургічного ускладнення, визначався шляхом 

розрахунку показника економії (Eк) внаслідок зменшення тривалості 

лікування у медичній установі за рік. 

Для визначення основних профілактичних засобів проводилась 

порівняльна оцінка частот появи стом у окремо визначених групах пацієнтів, де 

певний метод профілактики застосовувався, та у групах, де його застосовано не 

було. Профілактичний вплив визначався шляхом розрахунку показника 

відношення шансів (OR) та визначення його достовірності. 

Для статистичного опрацювання результатів дисертаційного дослідження 

використовувались комп’ютерні програми STATISTICA 10.0 та SPSS 

Statistics 23. За допомого зазначених програм обчислювались основні показники 

описової та порівняльної статистики. Достовірними вважались результати при 

рівні значущості p˂0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Завдяки використання 

методу логістичної регресії, нам вдалося визначити основні фактори ризику, які 

при поєднаній дії мають достовірний вплив на виникнення стоми у пацієнтів в 

процесі комплексного лікування ЗНГШ. З 24 обраних для дослідження факторів, 

було виділено п’ять основних. Сюди ввійшли: післяопераційний рівень 

загального білка плазми крові пацієнта ( = - 0,233; p˂0,001), факт проведення 

двобічної радикальної модифікованої лімфодисекції (ЛД) ( = 2,268; p=0,002) 

безпосередньо в ході основної операції або раніше в анамнезі (для рецидивних 

пацієнтів), післяопераційний рівень гемоглобіну ( = 1,410; p˂0,001), загальна 

доза отриманої в процесі лікування ПТ ( = 0,020; p=0,002), наявність однієї з 

трьох основних супутніх соматичних патологій – гастро-езофагальної 

рефлюксної хвороби (ГЕРХ), цукрового діабету (ЦД) або ішемічної хвороби 
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серця (ІХС) ( = 1,339; p=0,001). Аналіз коефіцієнтів регресії дає можливість 

стверджувати, що ризик виникнення стом в процесі лікування зростає при 

зменшенні загального білка плазми крові, проведенні двобічної радикальної 

модифікованої ЛД, важчому рівні анемії після операції, більшій дозі отриманої 

ПТ та при наявності супутнього соматичного захворювання. Отримані 

коефіцієнти дозволили нам створити достовірну математичну прогностичну 

модель розвитку стом (χ2 = 138,8; р<0,01). Підставивши індивідуальні значення 

аналізованих показників окремого пацієнта можна отримати ймовірний ризик 

розвитку стоми, виражений у відсотках. Слід відмітити, що оскільки R-квадрат 

Наделькеркеса (R Square Nadelkerkes) складає 0,641, то за допомогою створеної 

моделі можна пояснити 64,1% дисперсії щодо розвитку стоми у пацієнтів в 

процесі лікування. Ми вважаємо, що це дуже хороший результат, враховуючи, 

що до досліджуваних факторів не входили індивідуальні генотипові, фенотипові 

та молекулярні особливості, соціальні фактори.  

  Практичне використання такої моделі утруднене громіздкими 

розрахунками. Тому, з метою уніфікації та спрощення розрахунків при 

повсякденному  використанні, нами було розроблено комп’ютерну програму 

"Stoma Risk Analyzer" (з англ. "Аналізатор ризику виникнення стоми"). Введення 

даних у програму проводиться із використанням зрозумілого та зручного 

інтерфейсу. Для отримання показника ризику у відсотковому вигляді достатньо 

заповнити всі п’ять полів  програми. З метою кращої візуалізації, результуюче 

поле "Ризик виникнення стоми" автоматично виділяється кольором за 

принципом "світлофора" – зелений колір у випадку перебування отриманих 

значень в діапазоні низького ризику, жовтий в діапазоні середнього ризику та 

червоний в діапазоні високого ризику відповідно. Провівши перевірку 

результатів прогнозу, ми можемо з впевненістю стверджувати, що специфічність 

розробленого методу прогнозування виникнення стом становить  90,8%, а його 

чутливість – 82,7%. Наведені показники дозволяють використовувати створене 

програмне забезпечення в якості додаткового діагностичного методу, який 

дозволить оціни ризик появи стоми у пацієнта та оптимізувати заходи 

профілактики по відношенню до кокретного клінічного випадку. 

  Ідея застосування ін’єкційного імплантату на основі ГК в якості 

додаткового методу консервативної терапії, з’явилася на основі аналізу  сучасної 

інформації, яка стосуються ролі ГК в запальному процесі та тканинній 

регенерації. Оскільки, в своїй практичній діяльності ми розглядали ОС та ФС 

перш за все з позиції складної рани, тому, вважали за доцільне спробувати такий 

метод стимуляції регенерації, який успішно використовується при лікуванні 

діабетичних стоп, що за своєю структурою також є складними ранами. У 

багатьох роботах повідомляється про позитивний вплив ГК на тканинну 

регенерацію та процеси запалення, особливо в шкірі (Litwiniuk M. et al., 2016; 

Tolg C. et al., 2012; Fuchs K. et al., 2013).  Саме тому ми вирішили обробляти шкіру 

по периметру стоми та розробили спеціальну методику, яку було апробовано в 

клініці та отримано патент на корисну модель. В якості робочого препарату нами 

був обраний мезотерапевтичний коктейль Dermaheal HSR (Caregen Co., Південна 

Корея). Основу коктейлю складала нестабілізована 1% ГК, молекулярною масою 
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1500 кДа. Препарат вводився через голку для мезотерапії розмірами 30G 13 мм 

із використанням лінійно–ретроградної техніки введення. Ін’єкції препарату 

виконувались із частотою 1 раз на тиждень протягом 4-х тижнів. З метою 

максимально ефективного розподілення мезотерапевтичного коктейлю в шкірі 

навколо стоми, нами розроблено та апробовано спеціальну методику, яку ми 

назвали "шахматно – радіальною". Суть методики полягає у поступовій адаптації 

шкіри навколо стоми до введеного препарату шляхом додавання нової зони 

введення препарату на кожному з етапів, при чому нова зона розміщується 

латеральніше від попередньої. Площа стоми вимірювалась до початку лікування 

та після кожного з етапів обколювання за допомогою програми "Wound 

Analyzer". Результат оцінювався через 5 тижнів від початку лікування. Серед 

12 пацієнтів, яким було проведено обколювання ділянки стоми за "шахматно – 

радіальною" методикою в якості додаткового елементу консервативної терапії, у 

8(66,7%) мало місце зменшення площі стоми, у 4(33,3%) мало місце збільшення 

розмірів, у зв’язку з прогресуванням  місцевих запальних та некротичних змін. 

Під час проведення порівняльного аналізу було встановлено, що вихідне 

значення медіани площі стоми у групі пацієнтів до початку лікування становило 

5,05 (3,2; 6,8) см2. Через тиждень після проведення четвертого етапу 

обколювання, медіана площі обколюваних стом зменшилась до 3,65 (1,8; 

5,2) см2. Підсумовуючи, ми можемо говорити про достовірне зменшення площі 

стом у порівнянні з вихідними показниками, після застосування ін’єкцій 

мезопрепарату на основі ГК (р=0,023). Разом з цим, нами встановлено достовірну 

різницю показників між пацієнтами, які отримували стандартне консервативне 

лікування та групою пацієнтів, у яких застосовано ГК в якості додаткового 

елементу такої терапії. У пацієнтів, яким проводили ін’єкції мезотерапевтичного 

препарату, площа стоми через 5 тижнів від початку лікування була достовірно 

меншою на 27,7% (р=0,043). Такі результати наштовхують на думку про те, що 

застосування ін’єкційних імплантатів на основі ГК, в якості додаткового 

елемента консервативної терапії, дозволяє підвищити ефективність такого 

лікування та зменшити площу зовнішнього отвору стоми шляхом стимуляції 

регенеративних процесів в шкірі по периметру.  

 Поряд з модернізацією консервативного лікування, ми поставили за мету 

розробити такий метод хірургічного лікування, який би зміг об’єднати в собі 

простоту та малотравматичність від місцевої пластики та високу ефективність 

від пластики із використанням васкуляризованих тканинних комплексів в 

умовах заживлення на тканинах, що перебувають в умовах ішемії. Результатом 

такого наукового пошуку став розпрацьований та застосований в клініці метод 

хірургічної реконструкції стом із застосуванням модифікованого ФК, на який 

отримано патент України на корисну модель. Суть методу полягає у формуванні 

модифікованого шкірно–жирового клаптя у вигляді стебла Філатова, який 

поступово адаптують до ішемічного типу кровопостачання, шляхом 

систематичного тренування, та етапно переміщують до зони дефекту тканин у 

вигляді ОС та ФС. В ході розробки методу, ми вважали за доцільне врахувати 

особливості лікувального процесу у тематичних хворих, тому провели 

модифікацію класичного способу формування та перенесення ФК. Наша 
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модифікація класичного методу полягала в тому, що: 1)викроювання та 

мобілізацію клаптя шкіри із підшкірною жировою клітковиною проводили до 

підшкірної фасції, таким чином, щоб його довжина становила не менше 125% 

максимальної довжини стоми у вертикальному напрямку та ширина не менше 

150% максимальної поперечної ширини стоми у горизонтальному напрямку; 

2)планування донорської ділянки забору ФК здійснювали із врахуванням 

критеріїв променевої токсичності тканин розроблених Групою променевої 

терапії в онкології та Європейською організацією по дослідженню та лікуванню 

раку ( англ. RTOG – EORTC). Перенесення клаптя з реципієнтної ділянки на 

ділянку стоми проводилось із застосуванням етапної трансплантації. Всього 

етапів було п’ять,  інтервал між кожним з них становив близько місяця, що 

зумовлено фізіологічними особливостями формування судинної сітки та 

перерозподілу джерел живлення у трансплантованому клапті. Застосувавши 

такий метод реконструкції, в умовах наявності симультанних ОС та ФС на фоні 

постпроменевих змін в оточуючих тканинах, нам вдалося повністю сформувати 

новий харчовий канал та відновити фізіологічне пероральне харчування у 

пацієнта. В кінцевому результаті, це дало змогу встановити голосовий протез. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що розроблений спосіб реконструкції стом 

є ефективним хірургічним методом, здатним покращити якість життя хворого та 

стати передумовою до повноцінної соціальної реабілітації. Проте, незважаючи 

на свою простоту та ефективність, описаний метод, на нашу думку, має 

обмежене застосування. Зумовлено це не стільки багатоетапністю, скільки 

сумарним часом для досягнення кінцевого результату (близько 5-6 місяців). 

Тому, він  підходить обмеженій частині пацієнтів з ОС та ФС, у яких 

прогнозований ризик розвитку рецидиву є низьким. Враховуючи вищесказане, 

основними показаннями для проведення такого типу пластики є наявність 

симультанних ОС та ФС, хронічні повторні стоми за неефективності місцевих 

способів пластики, а також наявність важкої соматичної патології, яка обмежує 

використання регіональних клаптів та васкуляризованих тканинних комплексів. 

 Враховуючи відсутність уніфікованого підходу та клінічних рекомендацій 

по веденню стом, ми вважали за необхідне розробити такий клінічний алгоритм, 

який би дозволив оптимізувати процес ведення хворих, у яких, в ході лікування 

основного захворювання, утворилися стоми. Результатом такої роботи став 

інтегрований лікувальний алгоритм, який, враховуючи індивідуальні 

особливості кожного пацієнта, дозволяє оптимально поєднати консервативні та 

хірургічні методи лікування для досягнення стійкого результату. Розроблений 

алгоритм дозволяє будувати лікувальну тактику, враховуючи такі показники як 

вихідна площа стоми (для спрощення можна використовувати її орієнтовний 

діаметр), клінічний тип стоми за класифікацією Funk та динаміку її перебігу. 

Визначальним критерієм ми обрали саме тип стоми, який в свою чергу має дві 

градації по розміру вихідного дефекту на шкірі. Для кожної з відповідних 

категорій була сформована стартова консервативна терапія та передбачено два 

варіанти розвитку подій – загоєння стоми вторинним натягом, як результат 

успішного консервативного лікування, або загоєння шляхом первинного натягу, 

як результат вдало проведеної хірургічної корекції. Розроблений алгоритм був 
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успішно впроваджений в практичну роботу відділення та дозволив покращити 

ефективність лікування пацієнтів з ОС та ФС. Це було підтверджено шляхом 

застосуванням порівняльної оцінки медичних, соціальних та економічних 

показників. Зокрема, при порівнянні встановлено, що застосування розробленого 

лікувального алгоритму дозволяє достовірно зменшити частку утворення 

повторних стом серед пролікованих пацієнтів на 18,4% (OR=0,41; 95%CI 0,177 – 

0, 959; p=0,038). Цікаво, що середня тривалість лікування пацієнтів з ОС та ФС, 

в яких було застосовано описаний лікувальний алгоритм, становила 42±0,56 дня. 

В той же час, для пацієнтів, які лікувались без слідування цьому алгоритму, 

такий показник становив аж 56±0,78 дня. Порівнюючи ці два показники, було 

визначено, що застосування розробленого алгоритму дозволило оптимізувати 

лікувальний процес та зменшити середню тривалість лікування на 25% 

(p=0,001). Аналізуючи соціальні показники ефективності, ми порівнювали бали 

по критеріях шкали PSS – HN. Так, показник "повноцінність дієти" після 

лікування у відповідності до алгоритму становив в середньому 76,5±1,12 балів, 

тоді як до початку лікування він був оцінений в 42,3±0,44 бали. В ході 

статистичного аналізу нами встановлено достовірне зростання цього показника 

в динаміці на 44% (p˂0,001). Подібна ситуація мала місце і по двох інших 

критеріях шкали. Зокрема, здатність до прийому їжі публічно збільшилась аж на 

60% після лікування, з рівня в 15,4±0,21 балів до 38,2±0,56 балів відповідно 

(p˂0,001). Зрозумілість мовлення, яка до проведення лікувальних заходів була 

оцінена на рівні 35,1±0,34 бали, після закінчення лікування у відповідності до 

запропонованого алгоритму, зросла на 30% до рівня в 50,2±0,63 балів (p˂0,001). 

На нашу думку, таке достовірне покращення якості життя по всіх оцінюваних 

параметрах, у пацієнтів, пролікованих згідно розробленого алгоритму, можна 

пояснити добрим відновленням герметичності харчового каналу, що дозволило 

розширити раціон споживання до показників, наближених до нормальних та 

відновити можливість публічного прийому їжі в результаті ліквідації 

косметичного та функціонального дефекту. Цікаво, що при порівнянні 

аналізованих показників з групою пацієнтів, у яких лікувальний алгоритм не 

застосовувався, відзначено достовірну різницю показників після лікування саме 

по критерію "прийом їжі публічно" – на рівні 29,4±0,32. Це на 23% менше ніж у 

пацієнтів, пролікованих у відповідності до інтегрованого алгоритму (p˂0,001). 

Натомість, при співставленні балів по критеріях "повноцінність дієти", середній 

бал по закінченню лікування становив 74,1±0,93 бали, що всього на 4% менше 

ніж у групі із застосованим алгоритмом (р=0,102). Аналогічна картина мала 

місце при порівнянні критерію "зрозумілість мови", який був оцінений на рівні 

48,8±0,73 бала, що лише на 3% менше ніж в дослідній групі (р=0,165). Таке 

явище можна пояснити тим, що в процесі використання алгоритму досягається 

кращий естетичний ефект під час корекції стоми і пацієнт почувається більш 

задоволеним своїм зовнішнім виглядом, що дозволяє йому не обмежувати 

прийом їжі лише домом, відповідно зростає якість життя за рахунок показника 

"прийом їжі публічно". Додатково, в ході проведення розрахунків фінансової 

ефективності, було встановлено, що застосування розробленого лікувального 

алгоритму в роботі клініки дозволить зменшити фінансові витрати на пацієнтів, 
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у яких в процесі лікування основного захворювання виникла стома, та 

зекономити приблизно 100 тис. грн на рік. На нашу думку, це вагома економія в 

умовах недостатнього фінансування медицини в цілому. 

      Завершальним етапом нашого дослідження став аналіз ефективності 

застосовуваних профілактичних заходів, який проводився на основі клінічних 

спостережень із врахуванням виявлених достовірних факторів ризику 

утворення стом. В ході опрацювання матеріалів, було виявлено, що на кожному 

з етапів профілактики є ряд методів, використання яких достовірно асоційоване 

з меншою частотою утворення стом. Зокрема, ми встановили, що серед 

пацієнтів, які були прооперовані в терміни від 4 ̶ х  до 8 ̶ и тижнів після 

закінчення курсу ПТ, частка утворених стом після операції була на 28% 

меншою, ніж серед хворих, що були прооперовані до 4 тижнів після закінчення 

ПТ (OR = 0,3; 95% CI 0,110 – 0,819; p=0,017). При порівнянні з пацієнтами, що 

були оперовані пізніше 8 тижнів, частка хворих з стомами після операції була 

меншою на 23% (OR = 0,36; 95% CI 0,117 – 1,106; p=0,128). Тому, доцільно 

розглядати зазначений інтервал  між ПТ і хірургією в якості ефективного засобу 

передопераційної профілактики. Також, при порівняльній оцінці виникнення 

ОС та ФС в післяопераційному періоді, встановлено, що в групі пацієнтів, в 

яких показники глікемії перед операцією були знижені ендокринологом до 

рівня норми, частка появи стом після операції була меншою на 20% ніж у 

пацієнтів з некорегованим рівнем глікемії перед операцією (OR = 0,42; 95% CI 

0,089-1,942; p=0,462). Під час аналізу потенційних інтраопераціних засобів 

профілактики, нам вдалося визначити два ключові  – це кількість рядів швів та 

проведення міотомії. Ми встановили, що у групі пацієнтів, в яких була 

можливість накладання більше двох рядів швів із залученням оточуючих 

м’яких тканин під час операції, частота утворення нориць була достовірно 

меншою на 13% ніж у таких, в яких у зв’язку зі значним дефектом м’яких 

тканин після видалення пухлинного вогнища, така можливість була обмежена 

лише ушиванням стінки харчового каналу (OR = 0,53; 95%CI 0,281-0,986; 

p=0,044). В ході статистичної обробки інформації, також було підтверджено, 

що така специфічна інтраопераційна маніпуляція, як міотомія м’язів 

констрикторів стравоходу та глотки, дозволяє достовірно зменшити відсоток 

появи стом після операції. Зокрема ми визначили, що серед хворих, яким було 

здійснено міотомію під час основної операції, частка пацієнтів зі стомами була 

достовірно нижчою на 22%, у порівнянні з пацієнтами, де міотомію не було 

виконано в ході оперативного втручання (OR = 0,4; 95%CI 0,193–0,848; 

p=0,019). Це дозволило підтвердити наші емпіричні припущення та розглянути 

застосування багаторядного шва у поєднанні з міотомією в якості достовірних 

профілактичних інтраопераційних заходів. Серед аналізованих неспецифічних 

загальноприйнятих підходів у веденні післяопераційного періоду, не було 

встановлено доцільності в їх оцінці в якості засобу профілактикик. Натомість, 

такий специфічний метод як гіпербарична оксигенація (ГБО), довів свою 

ефективність в якості профілактичного засобу у пацієнтів, які після операції 

мали виражену анемію. Так, під час аналізу частоти утворення стом у пацієнтів 

з анемією, у яких було проведено повний курс ГБО, встановлено, що вона була 
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достовірно нижчою на  24%,  у порівнянні з групою пацієнтів, яким не вдалось 

провести курс ГБО в силу наявності протипоказань або виражених побічних 

реакцій (OR = 0,257;  95% CI 0,081-0,815; p=0,036). Тому, ми рекомендуємо 

застосовувати ГБО, у пацієнтів з післяопераційною анемією, в якості засобу 

профілактики утворення стом. Слід зазначити, що припущення про 

застосування інгібітора протонної помпи (ІПП) в якості превентивного заходу, 

у пацієнтів з ГЕРХ в анамнезі, не знайшло статистичного підтвердження в 

нашій роботі. Зокрема, було підраховано, що частота появи стом у пацієнтів з 

ГЕРХ, які систематично приймали ІПП в якості засобу профілактики, була 

нижчою на 11% ніж у групі, де пацієнти несистематично приймали препарат, 

або ж відмовились від нього взагалі (OR = 0,62; 95%CI 0,195 – 1,99; p=0,613). 

Як бачимо, така різниця між групами не виявилась статистично достовірною. 

Можливо, це пов’язано з невеликою кількістю спостережень, тому ми 

вважаємо, що дане питання потребує подальшого дослідження. На основі 

зазначених вище розрахунків та створеної можливості оцінки ризику появи 

стом із застосуванням програмного забезпечення “Аналізатор ризику 

виникнення стоми”, ми розробили інтегрований профілактичний алгоритм, 

який дасть можливість оптимізувати попередження утворення стом на всіх 

етапах лікувального процесу, враховуючи індивідуально встановлений ступінь 

ризику для кожного окремого пацієнта. Оцінка його ефективності буде 

предметом подальших досліджень. Вважаємо, що закономірності та 

взаємозв’язки, виявлені в процесі проведеної роботи, потребують подальшого 

вивчення та аналізу у рандомізованих дослідженнях. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі представлено теоретичне обгрунтування та 

запропоновано нові альтернативні підходи, що стосуються вирішення важливої 

науково – практичної проблеми хірургії – оптимізації лікування та профілактики 

ОС та ФС, які виникають, як хірургічне ускладнення. 

1.Визначено ключові фактори ризику, які при поєднаній дії достовірно 

спричиняють розвиток ОС та ФС в процесі спеціалізованого хірургічного 

лікування: післяопераційний рівень загального білка плазми крові (= -0,233; 

p˂0,001), факт проведення двобічної радикальної модифікованої ЛД 

(=2,268; p=0,002), післяопераційний рівень гемоглобіну ( = 1,410; p˂0,001), 

загальна доза отриманої в процесі лікування ПТ ( = 0,020; p=0,002), 

наявність однієї з трьох основних супутніх соматичних патологій – ГЕРХ, 

ЦД або ІХС ( = 1,339; p=0,001). 

2.Створена прогностична модель розвитку ОС та ФС характеризується 

високою специфічністю  (90,8%) та чутливістю (82,7%). Розроблене на її основі 

програмне забезпечення “Аналізатор ризику виникнення стоми” ("Stoma Risk 

Analyzer") дає можливість оцінити ризик появи стоми в процесі лікування з 

високою достовірністю (χ2= 138,8; р<0,01), не виконуючи самостійно складних 

математичних обрахунків. 
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3.Розпрацьований спосіб консервативного лікування ОС та ФС із 

додаванням ін’єкційних імплантатів на основі ГК, у формі етапного введення за 

авторською "шахматно-радіальною" методикою, дозволяє підвищити 

ефективність консервативного лікування пацієнтів з ОС та ФС на 27,7% 

(р=0,043), у порівнянні зі стандартним консервативним лікуванням. 

4.Використання способу хірургічної реконструкції симультанних ОС та 

ФС із застосуванням модифікованого ФК дозволяє повністю відновити харчовий 

канал за допомогою місцевих тканин та створює передумови до повноцінної 

соціальної реабілітації. Розпрацьована хірургічна методика є простою у 

виконанні, проте тривалою в часі досягнення кінцевого результату. 

5.Запропонований лікувальний алгоритм дає змогу оптимізувати ведення 

хворих з ОС та ФС шляхом інтегрованого застосування консервативних та 

хірургічних методів, в залежності від типу, вихідних розмірів та динаміки 

перебігу стоми. Науково обгрунтовано, що використання такого алгоритму 

дозволяє зменшити частку утворення повторних стом серед пролікованих 

пацієнтів на 18,4% (OR=0,41; 95%CI 0,177 – 0, 959; p=0,038) та зменшити 

середню тривалість лікування на 25% (p=0,001). Встановлено, що розроблений 

алгоритм дозволяє достовірно покращити загальну якість життя за всіма 

вихідними параметрами (p˂0,001), а також є ефективнішим за рахунок складової 

"прийом їжі публічно" (PSS – HN) на 23% у порівнянні з несистематизованим 

підходом у лікуванні стом (p˂0,001). Окрім цього, застосування алгоритму 

дозволяє суттєво зменшити фінансові витрати на лікування пацієнтів зі стомами 

в межах спеціалізованої клініки, за рахунок зменшення тривалості лікування. 

6.Встановлено достовірні методи профілактики утворення стом, а саме: 

дотримання принципу "оптимального хірургічного вікна" (OR=0,3; 95% CI 0,110 

– 0,819; p=0,017); накладання більше двох рядів швів із залученням оточуючих 

м’яких тканин при ушиванні харчового каналу (OR= 0,53; 95%CI 0,281- 0,986; 

p=0,044); міотомія м’язів–констрикторів глотки та стравоходу (OR=0,4; 95%CI 

0,193–0,848; p=0,019); застосування ГБО у пацієнтів з післяопераційною анемією 

(OR= 0,257;  95%CI 0,081- 0,815; p=0,036). На основі інтеграції цих даних та 

можливостей розробленого програмного забезпечення, створено робочий 

клінічний алгоритм профілактики, що дозволяє будувати тактику в залежності 

від індивідуально виявленого ступеня ризику появи стоми. 
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ВЮ, та ін. Використання ін’єкційних імплантатів на основі гіалуронової кислоти 

в лікуванні фарингостом. В: Матеріали наук.-практ. конф. Сучасна онкологія в 

еру скринінгових програм; 2018 Квіт 17; Львів. Львів: ПрАТ ,,Гал-

ЕКСПО’’;2018, c. 5-6. (Дисертант розробив методику та приймав участь у 

лікуванні пацієнтів, здійснив узагальнення результатів та статистичну 

обробку отриманих даних, підготував тези до друку). 



17 
 

АНОТАЦІЯ 

Карп С.Ю. "Оптимізація хірургічного лікування та профілактики 

оростом та фарингостом" – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.      

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.03 "Хірургія"  (шифр галузі 22, код 

спеціальності 222.Медицина). Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018 рік. 

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі комплексного 

хірургічного лікування та профілактики появи ОС та ФС, які виникають, як 

хірургічне ускладнення. Використовуючи метод логістичної регресії, виявлено 

основні фактори ризику, які при поєднаній дії достовірно впливають на 

формування стоми в процесі лікування. На основі прогностичної моделі 

створено комп’ютерну програму для оцінки ризику. Розпрацьовано новий спосіб 

консервативного лікування стом із застосуванням ін’єкційних імплантатів на 

основі нестабілізованої 1% ГК, який дав можливість покращити ефективність 

консервативного лікування. Застосований в роботі метод хірургічного лікування 

стом із використанням модифікованого ФК, об’єднав в собі простоту та 

малотравматичність місцевих пластик та високу ефективність від використання 

васкуляризованих тканинних комплексів. Науково доведено ефективність 

інтегрованого лікувального алгоритму, який дає змогу оптимізувати ведення 

хворих з ОС та ФС шляхом поєднаного застосування консервативних та 

хірургічних методик, враховуючи тип, вихідні розміри та динаміку перебігу 

стоми. Проведено оцінку ефективності профілактичних заходів та визначено 

оптимальні для застосування в клінічній практиці. 

Ключові слова: оростома, фарингостома, рак голови та шиї, фактори 

ризику, оптимізація, ін’єкційний імплантат, Філатовський клапоть, хірургічна 

реконструкція, пластичне закриття, лікувальний алгоритм, профілактика. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Карп С.Ю. "Оптимизация хирургического лечения и профилактики 

оростом и фарингостом" – квалификационная научная работа на правах 

рукописи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук (доктора философии) по специальности 14.01.03 "Хирургия" (шифр отрасли 

22, код специальности 222.Медицина). Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018 год. 

Диссертационное исследование посвящено проблеме комплексного 

хирургического лечения и профилактики появления ОС и ФС, которые возникают, 

как хирургическое осложнения. Используя метод логистической регрессии, 

выявлены основные факторы риска, которые при сочетанном действии достоверно 

влияют на формирование стомы в процессе лечения. На основе прогностической 

модели создана компьютерная программа для оценки риска. Разработан новый 

способ консервативного лечения стом с применением инъекционных имплантатов 

на основе нестабилизированной 1% ГК, который дал возможность повысить 

эффективность консервативного лечения. Примененный в работе метод 
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хирургического лечения стом с использованием модифицированного ФК, 

объединил в себе простоту и малотравматичнисть местных пластик и высокую 

эффективность использования васкуляризированных тканевых комплексов. 

Научно доказана эффективность интегрированного лечебного алгоритма, который 

позволяет оптимизировать ведение больных с ОС и ФС путем сочетанного 

применения консервативных и хирургических методик, учитывая тип, исходные 

размеры и динамику течения стомы. Проведена оценка эффективности 

профилактических мероприятий и определены оптимальные для применения в 

клинической практике. 

Ключевые слова: оростома, фарингостома, рак головы и шеи, факторы 

риска, оптимизация, инъекционный имплантат, лоскут Филатова, хирургическая 

реконструкция, пластическое закрытие, лечебный алгоритм, профилактика. 

 

 

ANNOTATION 

Karp S.Yu. "Optimization of surgical treatment and prophylaxis of 

orostomas and pharyngostomas" – Manuscript. Thesis for obtaining the academic 

degree "Candidate of medical sciences" (philosophy doctor, PhD) in speciality 

14.01.03 "Surgery" (222. Medicine) – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to the problem of complex surgical treatment and 

prevention of the occurrence of orostomas and pharyngostomas , which appear in the 

process of treatment of major malignant neoplasms of the head and neck or after major 

trauma or firearms injury of the head and neck. During the work performance, we’ve 

analyzed main outcomes of treatment of  213 patients, who were hospitalized to the 

department of head and neck surgery during the 2014 -2018 years and completed 

radical treatment of the primary tumor. 

By using the statistical method of logistic regression, we have identified the main 

risk factors that, when combined, have a significant effect on the formation of the stoma 

in the process of basic treatment. These factors included : postoperative level of total 

protein of the blood plasma (= - 0,233; p ˂ 0,001 ), the fact of performance of the 

bilateral radical modified lymphadenectomy (  = 2,268 ; p = 0,002) directly during 

the main operation or earlier in history (for recurrent cancer patients), postoperative 

hemoglobin level ( = 1,410 ; p ˂ 0,001 ), the total dose of the radiotherapy ( = 0,02; 

p = 0,002), the presence of one of the three main somatic pathologies – gastro - 

esophageal reflux disease , diabetes mellitus or coronary artery disease ( = 1,339; p = 

0,001). We established that the risk of developing stomas, in the course of treatment, 

increases with a decrease of the total protein level in blood plasma (inversely 

proportional dependence), with the presence of bilateral radical modified 

lymphadenectomy, with the more severe level of anemia after the operation, with a 

higher dose of received radiotherapy and the presence of one of viewed somatic 

diseases. For the purpose of practical use of the calculated model, we developed the 

computer program called "Stoma Risk Analyzer.  Data entry is performed using simple 

and understandable interface, allowing to use it in everyday medical practice at the 
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level of the average computer user. The specificity of the developed method of 

predicting the occurrence of stomas is 90,8%, and its sensitivity is 82,7%.  

In order to expand arsenal of conservative treatment methods and to increase the 

effectiveness of all the treatment process, we developed and used in our clinic the 

conservative treatment method which included using of injectable skin implants based 

on nonstabilized 1% hyaluronic acid. The developed method involves the injection of 

a mesotherapeutic drug into the skin around the perimeter of orostoma or 

pharyngostoma through a needle 30G 13 mm using linear – retrograde technique of 

injection. The injection was carried out at a frequency of 1 time per week for 4 weeks 

as an additional element to standard conservative therapy. In order to maximize the 

distribution of mesotherapeutic drug in the skin around the stoma, we have developed 

special technique, called "chess – radial technique". The essence of this technique is 

the gradual adaptation of the skin around the stoma to the drug, by adding new areas 

of injection in every stage, whereby a new zone should be placed more lateral than 

previous. Patients who underwent mesotherapeutic drug injections around the 

perimeter of the stoma, after five weeks of treatment had significantly lower stoma area 

at 27,7% in comparison with the group of patients who were given a standard set of 

conservative measures (p = 0,043). 

We developed an effective method of surgical treatment, which will be able to 

combine the simplicity and low-traumatism of local plastic and high efficiency of 

vascularized free tissue transplants. The aim of this method is to form a skin – 

subcutaneous flap, which is gradually adapted to the type of ischemic blood flow 

through regular training and then to transplant it to the area of tissue defect. Our 

modification of the Filatov flap consisted of the cutting and molding of the flap skin 

with subcutaneous fat to the level of subcutaneous fascia so that its length was not less 

than 125% of the maximum length of the stoma in the vertical direction and width not 

less than 150% of the maximum transverse width of the stoma in the horizontal 

direction and planning of the donor site intake was performed, using  account due to 

the criteria of radiation toxicity of tissues recommended by the RTOG-EORTC. 

Due to the lack of a unified approach to stoma treatment, we developed our own  

clinical algorithm that allowed to optimize the process of treating patients with stomas. 

According to it, there is a possibility of build a therapeutic tactic, taking into account 

such indicators as the original area of stoma (for simplicity it is possible to use its 

approximate diameter) and the clinical type of stoma by the classification of Funk and 

it’s dynamics. We found that the use of the developed therapeutic algorithm 

significantly reduces the value of re-stomization among treated patients by 18,4% 

(OR=0,41; 95%CI 0,177-0,959; p=0,038). Also, such an algorithm allowed to optimize 

the treatment process and reduce the median duration of treatment process by 25% (p 

= 0,001). By analyzing social performance indicators, we compared scores based on 

the criteria for assessing the quality of life in patients with head and neck cancer (PSS 

- HN). Thus, the criterion "normalcy of diet" after treatment in accordance to the the 

developed algorithm increased in the dynamics of 44% (p ˂ 0,001). A similar situation 

occurred in two other criteria of the scale: criterion "public eating" increased by as 

much as 60% after treatment (p ˂  0,001), while "understandability of speech" increased 

by 30% (p ˂0,001). However, it should be noted that when compared with a group of 
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patients, where the algorithm was not used, the average score on the "public eating" 

criterion was predominant at 23% to the similar rates in this group (p ˂ 0,001). 

We also evaluated the efficacy of preventive measures and identified optimal 

ones for using in clinical work. We have defined, that significantly effective methods 

of prevention  of the stoma formation, at different stages of the primary treatment, are: 

using the principle of "optimal surgical window" (OR = 0,3;  95% CI 0,110 - 0,819;  

p = 0,017); laying on of more than two sutures with the involvement of surrounding 

soft tissues during the food channel suturing (OR = 0,53; 95%CI 0,281-0,986; 

p=0,044); myotomy of  the constrictors of the pharynx and esophagus (OR = 0,4; 

95%CI 0,193-0,848; p = 0,019); the use of hyperbaric oxygenation in patients with 

severe postoperative anemia (OR = 0,257; 95%CI 0,081-0,815; p=0,036). 

Key words: orostoma, pharyngostoma, head and neck cancer, risk factors, 

optimization, injectable implant, Filatov flap, surgical reconstruction, plastic closure, 

healing algorithm, prophylaxis. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ОС – оростома 

ФС – фарингостома 

ЗНГШ – злоякісні новоутвори голови та шиї 

ГК – гіалуронова кислота  

ФК – Філатовський клапоть  

PSS- HN (Performance status scale for head & neck cancer patients) – Шкала статусу 

продуктивності пацієнтів зі злоякісними новоутворами голови та шиї 

OR (odds ratio) – відношення шансів 

ПТ – променева терапія  

ХПТ – хіміо-променева терапія 

ЛД – лімфодисекція  

ГЕРХ – гастро-езофагальна рефлюксна хвороба 

ЦД – цукровий діабет 

ІХС – ішемічна хвороба серця 

RTOG (Radiotherapy  Oncology Group) – Група променевої терапії в онкології 

EORTC (European Organization for Research and Treatment Cancer) –                     

Європейська організація по дослідженню та лікуванню раку 

СІ (confident interval) – довірчий інтервал 

ГБО – гіпербарична оксигенація 

ІПП – інгібітор протонної помпи 
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