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До спеціалізованої вченої ради 

Д 35.600.01 при Львівському національному 

медичному університеті ім. Данила Галицького 

МОЗ України 

 

В І Д З И В 

офіційного опонента професора Лукача Ервіна Венцеловича на 

дисертаційну роботу Карпа С.Ю. «Оптимізація хірургічного лікування 

та профілактики оростом та фарингостом» яка подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  

14.01.03 – хірургія 

 

1. Актуальність  обраної теми. 

     В Україні кількість хворих на злоякісні новоутворення голови та шиї, яким 

необхідно виконувати ларингектомію, складає до 1500-2000 на рік. Не 

дивлячись на прогрес в хірургічній техніці, а також  найновіші лікарські засоби 

терапії супроводу, відсоток хворих із післяопераційними ускладненнями 

достатньо високий. З таких ускладнень в першу чергу найбільш складними є 

утворення післяопераційних оро-, фаринго- та фарингоезофагостом. В 

подальшому лікування таких пацієнтів потребує багато часу. 

     Дисертант вибрав дуже актуальну проблему, яка розглядалася в роботах 

вітчизняних і закордонних авторів. Однак, великого прогресу у цьому 

напрямку не було досягнуто.  

     Тому, дисертаційна робота Карпа С.Ю. заслуговує на увагу, а тема 

дисертації є актуальною. 

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень. 

     Обґрунтованість результатів наукового дослідження базується на достатній 

кількості вибірки – 213 хворих зі злоякісними новоутвореннями голови та шиї.  

   Наукові положення, що наведені в дисертаційній роботі, обґрунтовані 

адекватним обсягом обстежень, закономірно випливають з досліджень та 

відображають основні результати роботи.    

     Матеріал опрацьований і проаналізований сучасними адекватними 

статистичними методиками.      

     Мета,  5 завдань, предмет та об'єкт дослідження автором сформульовані 

вірно і їх постановка та зміст повністю узгоджуються зі змістом дисертації. 
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       Автор у повному обсязі виконав завдання, які були поставлені для 

досягнення мети дослідження. 

3. Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

 

      Основні наукові положення кандидатської дисертації Карпа С.Ю. глибоко 

достовірні. Вони чітко сформульовані та підтверджені отриманими 

результатами. 

       Вперше ретельно визначено основні прогностичні фактори ризику 

утворення оро- та фарингостом  у пацієнтів в процесі лікування злоякісних 

новоутворень голови та шиї. Розроблено програмне забезпечення, яке 

дозволяє кількісно оцінити ступінь ризику в клініці. Вперше розроблено та 

впроваджено методику консервативної редукції ОС і/або ФС із застосуванням 

препарату на основі гіалуронової кислоти, а також хірургічний спосіб 

реконструкції ОС та ФС із застосуванням модифікованого Філатовського 

клаптя. 

      Висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, мають значну 

наукову новизну, повністю обґрунтовані й витікають із одержаних даних.  

 

4. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. 

     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. 

     Результати дисертації оприлюднено на численних конференціях, з’їздах та 

симпозіумах в Україні та за кордоном. 

 

5. Оформлення дисертації та її структура. 

     Дисертація оформлена згідно вимогам ДАК Міністерства освіти та науки 

України. Написана українською мовою на 205 сторінках машинописного 

тексту і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, 5 

розділів власних досліджень, аналізу отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який містить 206 

посилань, у тому числі  178 – іноземних. Роботу ілюстровано 18 таблицями та 

48 рисунками. 
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      Огляд літератури. Написаний на 32 сторінки дуже добре, характеризує 

стан проблеми та доцільність проведення даного дослідження.    

      Матеріали і методи дослідження. В розділі дана  детальна характеристика 

111 хворих основної  групи зі стомами та 102  хворих без стоми зі злоякісними 

новоутвореннями голови і шиї (ЗНГШ), які спостерігались автором.  Для 

дослідження використовувались клінічні  та інструментальні методи . 

       З метою точного вимірювання площі ОС та ФС та уніфікації клінічних 

даних, в своїй роботі автор використовував програмне забезпечення 

"Аналізатор рани" (англ. Wound Analyzer).   Оцінки якості життя проводилась  

за критеріями шкали статусу продуктивності пацієнта зі злоякісними 

новоутворами голови та шиї (PSS-HN). 

      Статистичні методи обробки отриманих результатів  описані доступно та 

зі знанням  сучасних правил медичної  статистики. 

 

      Розділ 3. Оцінка ризику появи оростом та фарингостом в процесі 

комплексного лікування раку ділянки голови та шиї. 

      Для проведення наукового дослідження дисертант розглянув  основні 

ознаки,  що на його думку впливали на виникнення оро- та фарингостом в 

процесі протипухлинного лікування хворих.   З 24 обраних для дослідження 

факторів, було виділено п’ять основних. Для впровадження в клінічну 

практику методу оцінки ризику утворення оро-фарингостом  автором 

розроблений «Stoma risk analyzer" – це програмний комплекс, призначений 

для визначення вірогідності появи стоми у пацієнтів в процесі комплексного 

лікування ЗНГШ. 

     Розділ 4. Метод консервативного лікування оростом та фарингостом із 

застосуванням ін’єкційного імплантату на основі гіалуронової кислоти. 

      В розділі автор дає характеристику запропонованого для консервативного 

лікування оро- та фарингостом препарату гіалуронової кислоти та детально 

описує методику лікування. В наступному підрозділі демонструються 

фотографії,  клінічні випадки хворих  і результати запропонованого автором  

лікування . Порівнюються результати  рутинного лікування хворих із методом 

автора.  

        В розділі 5 автор розглядає ефективність  хірургічного лікування хворих з 

оро-фарингостомами за розробленим методом. Три тижні  проводились 

тренування клаптя Філатова та, згодом, пересадка його для закриття 
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фарингостоми.   Демонструється  клінічний випадок з хорошим лікувальним 

ефектом.  

     В наступному підрозділі розглядаються морфологічні зміни в шкірі 

пересадженого клаптя у віддалені строки операції. В трансплантованому 

клапті з часом відбувається  мукосалізація  шкіри. Ці дані, отримані автором, 

дуже цікаві як в науковому,  так і практичному плані. 

 

     Розділ 6. Інтегрований підхід у лікуванні оростом та фарингостом.  

     Дисертант розглядає доцільність консервативних та оперативних методів 

лікування хворих із оро- та фарингостомами.  

     Спочатку визначаються параметри для вибору методу лікування оро-

фарингостом. 

     В арсенал  консервативних методів автор включає 4 засоби що впливають 

на механізм утворення стоми: системної дії , місцевої дії, , поєднаної дії. 

     Розглядається протимікробна, протизапальна та дезінтоксикаційна терапія, 

препарати для місцевого застосування , мезенхімальні стовбурові клітини. Із 

засобів поєднаної дії автори застосували гіпербаричну оксигенацію. 

     Таким чином, консервативна терапія, за даними автора, потребує 

комплексного підходу. 

     В підрозділі 6.2 автор широко розглядає хірургічні  методики пластики 

стом, наводить свої дані використання різних методик.  

     Запропонований розподіл клаптів по відношенню до донорської ділянки на  

місцеві, регіонарні, дистальні і вільні клапті (трансплантати) 

васкуляризованих тканинних комплексів. Розділ добре ілюстрований 

малюнками та схемами. 

 

      Розділ 7. Особливості профілактики утворення оростом та 

фарингостом на різних етапах лікувального процесу . 

       Автор розглядає та пропонує свої рекомендації для трьох видів 

профілактики: доопераційної, інтраопераційної та профілактики в 

післяопераційному періоді. 

     На першому етапі приводиться схема планування оперативного втручання 

в межах 1-2 місяців після закінчення променевої терапії.  

     Корекція супутньої патології: показників гомеостазу та рівня цукру у 

хворих на діабет є важливим фактором для профілактики стом. 

     Інтраопераційна профілактика: активний дренаж, міотомія констрикторів 

глотки та верхнього сегменту стравоходу, накладання дворядних швів –  це 

методи профілактики стом згідно рекомендацій дисертанта.   
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      На третьому етапі (післяопераційна профілактика) є необхідність 

дотримуватись моніторінгу рівня білка плазми за рахунок прийому їжі з 

білковим складом . Автор наводить таблиці з фактичним вмістом білка в 

харчових продуктах. Також не виключається парентеральне введення розчинів 

амінокислот  “Амінол”, “Аміновен”. В післяопераційному періоді при анемії 

автор запропонував проведення гіпербаричної оксигенації паціентам, що 

знизило  відсоток виникнення стом. 

      В кінці розділу автор приводить схему інтегрованого алгоритму 

профілактики оро- фарингостом  трьох рівнів до- , під час та після операції.  

 

      Розділ 8.  Аналіз та узагальнення отриманих результатів. 

      Автор вдало аналізує  проблему виникнення фарингостом у простежених 

ним хворих. Для прогнозу виникнення оро- та фарингостом розроблено  

програму “Аналізатор ризику виникнення стоми”. Специфічність 

розробленого методу становить 90,8% , а його чутливість -82,7%.  Дисертант 

також розробив алгоритм лікування оро-фарингостом. 

      При порівнянні встановлено, що застосування розробленого лікувального 

алгоритму дозволяє достовірно зменшити частку утворення повторних стом 

серед пролікованих пацієнтів на 18,4%. 

      Середня тривалість лікування пацієнтів з ОС та ФС, в яких було 

застосовано описаний лікувальний алгоритм, становила 42±0,56 днів. В той же 

час, для пацієнтів, які не дотримувались  цього  алгоритму лікування, такий 

показник становив аж 56±0,78 днів. Застосування розробленого алгоритму 

дозволило оптимізувати лікувальний процес та зменшити середню тривалість 

лікування на 25%.  Заслуговує уваги факт, що дисертант в цьому розділі 

приводить свої дані виживаності хворих залежно від наявності оро- та 

фарингостом.  

 

      Висновки. Усі 6 висновків  відповідають  завданням дисертації, 

обґрунтовані та несуть нову інформацію.  

 

6. Ідентичність змісту автореферату та дисертації. 

      Дисертаційна робота і автореферат оформлені у відповідності до основних 

вимог ДАК МОН України щодо оформлення авторефератів та дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

 

       

 



6 
 

       

      Запитання. 

1. Яким методом користувались при закритті глотково-стравохідного 

співустя при виконанні ларингектомії у клініці (кисет за Коломійченком 

О.С.,  поперечним  типу Хонда, за Письменним чи іншими варіантами)? 

Як впливає спосіб накладання співустя на виникнення стом?   

 

2. В деяких закордонних клініках, наприклад в США, пластичне закриття 

сформованих під час ларингектомії великих фарингостом проводять через 

6 місяців після операції та променевої терапії. Це мотивується тим, що є 

можливість спостерігати за рецидивами. Та й організм хворого не  

піддається стресам, спричиненим  оперативними втручаннями. Яка Ваша 

думка з цього приводу? 

 

3. Іноді виникнення фаринго- чи оростом є наслідком не діагностованого 

метастазу або рецидиву пухлини. Про це в роботі не згадувалось. Чому?  

 

      Зауваження. 

1. Розгляд кожної дисертації дає поштовх для нових ідей та вирішень важких 

завдань. Одним з таких є  фарингоезофагостоми. Чому в дисертації не 

розглядались питання фарингоезофагостом? 

     Невже вони не зустрічались у ваших пацієнтів? 

 

2. В заключному розділі треба було б співставити дані власних досліджень з 

дослідженнями інших вітчизняних авторів, не тільки закордонних 

науковців.  Дисертації Пилипюка М.В. (2006) з Одеси та Костровського 

О.М. (2010) із Запоріжжя на аналогічну за проблемою темою заслуговують  

уваги  та цитування. 

 

3. Оцінюючи дисертацію в цілому треби зазначити, що її потрібно 

опублікувати  як  монографію. Вона принесе користь і науковцям и 

практичним лікарям. 
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