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Актуальність  обраної  теми  дисертації.  Оніхомікози  є  актуальною

проблемою  сучасної  амбулаторної  хірургії.  Часто  ця  патологія  сприймається

пацієнтами як виключно естетична проблема, однак на фоні цукрового діабету чи

облітеруючого  атеросклерозу  оніхомікоз  і  дерматофітія  можуть  бути  причиною

тяжких  ускладнень,  розвитку  гнійної  рани,  що  може  закінчитися  ампутацією

дистальних  відділів  стопи  чи  кінцівки.  Більше  того,  оніхомікози  можуть

спричиняти  тяжкі  інвалідизуючі  захворювання:  бешиху,  лімфостаз,  а  на  фоні

імунодефіцитних станів - системний мікоз який вкрай складно лікувати.

Частота  захворюваності  на  оніхомікози  серед  населення  зумовлена

комплексом  причин,  однак  в  першу  чергу - це  є  стан  судинної,  імунної  та

ендокринної  систем.  Оніхомікози  дуже  рідко  зустрічаються  серед  дітей,  однак

після 70 років зустрічаються в половини людства.

На  даний  час,  не  викликає  сумнівів  теза,  що  лікування  оніхомікозів

повинно  проводитися  з  залученням  ряду  спеціалістів:  хірурга,  дерматолога,

ендокринолога,  імунолога  та  ін.  Однак,  на  жаль,  клінічних  рекомендацій,  які  б

враховували підхід всіх цих спеціалістів на даний час немає. Серед амбулаторних

хірургів  існують  індивідуальні  погляди  на  лікування  цієї  патології,  які  часто

базуються  на  індивідуальному досвіді  і  не  мають  нічого  спільного  з  доказовою

медициною.
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Виходячи  з  цього,  тема  обраної  здобувачем  дисертаційної  роботи  є

актуальною.

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

Дисертаційна  робота  виконана  відповідно  до  плану  трьох  науково-дослідних

робіт  кафедр  Львівського  національного  медичного  університету  імені  Данила

Галицького:  поліклінічної  справи і  сімейної  медицини,  терапії  № 1  та  медичної

діагностики  ФПДО,  біохімії,  ендоскопії  та  малоінвазивної  хірургії

«Епідеміологія,  діагностика,  фактори  ризику  та  патогенетичне  обґрунтування

лікування функціональних та органічних захворювань органів травлення у людей

та  на  експериментальних  моделях» (№  держреєстрації 01051,1007854);

поліклінічної справи і сімейної медицини, терапії № 1 ФПДО, біохімії, ендоскопії

та  малоінвазивної  хірургії  «Клініко-експериментальне  обгрунтування

моніторингу,  діагностики  та  стандартизованих  методів  лікування  метаболічних

захворювань  внутрішніх  органів  та  їх  ускладнень» (№ держреєстрації 01

10и001641);  кафедри  сімейної  медицини  і  дерматології,  венерології  «Розробка

прогностичних і діагностичних критеріїв, створення експериментальних моделей

вдосконалення лікування порушень метаболічних процесів  при деяких хворобах

внутрішніх органів та шкіри» (№ держреєстрації 0116Ш04506).

Новизна дослідження та отриманих результатів.  У дисертаційній роботі

вперше  отримані  нові  наукові  дані  щодо  ряду  аспектів  етіології,  патогенезу

діагностики  та  хірургічного  лікування  при  ізольованих  та  комбінованих

оніхомікозах.  Здобувач  встановив,  що  важливим  аспектом  рецидивних

оніхомікозів  є  неврахування  морфологічних  аспектів  мітотичного  піднігтьового

гіпер  кератозу,  травматична  оніхектомія,  недостатня  парціальна  матриксектомія

та санація патологічно зміненого епоніхія. Це дозволило переоцінити підходи до

комплексного  хірургічного  лікування  оніхомікозів,  критично  проаналізувати

ефективність  ряду  операційних  втручань  при  цій  патології  з  позицій  доказової

медицини. У



своїй  роботі  здобувану вдалося систематизувати і  статистично обґрунтувати ряд

наукових  положень,  які  фактично  формують  новий  напрямок  у  амбулаторній

хірургії.

Теоретичне і  практичне значення результатів  дослідження.  Здобувачем

удосконалено  існуючі  та  напрацьовано  нові  тактичні  та  методичні  схеми  до

лікування  пацієнтів  з  оніхомікозами.  У  роботі  запропоновані  найбільш

оптимальні  і  ефективні  операційні  втручання,  як  для  ізольованих  так  і  для

мікотично-асоційованих  уражень,  що  дозволило  попередити  рецидиви  у  цієї

категорії  пацієнтів.  Основні  положення  дисертації  апробовано  у  ряді

амбулаторних та стаціонарних лікувальних закладів.

Ступінь  обгрунтованості  та  достовірності  положень,  висновків  і

рекомендацій,  сформульованих  у  дисертації.  Зміст  роботи.  Дисертаційна

робота  ґрунтується  на  результатах  аналізу  та  лікування  919  пацієнтів  з

оніхомікозами.  Ретроспективний  матеріал  включав  295  спостережень,

проспективний  -  624.  Ретроспективний  та  просиективний  аналіз  пацієнтів  з

піднігтьовим панарицієм, пароніхієм, деструктивними та ускладненими формами

оніхомікозів  та  ін.  було  проведено  з  врахуванням  адекватних  статистичних

сукупностей.  Проведений  статистичний  аналіз  дозволив  розділити  пацієнтів  за

певними  ознаками:  нозологічними  формами,  морфологічним  типом  ураження,

локалізацією  та  поширеністю,  ускладненнями,  термінами,  методами  лікування,

якістю життя, що дозволило отримати достовірні результати.

Дисертаційна  робота  побудована  за  рекомендованою  схемою,  містить

вступ,  огляд  літератури,  шість  розділів  власних  досліджень,  аналіз  отриманих

результатів,  висновки,  рекомендації  щодо наукового і  практичного використання

здобутих результатів, перелік джерел та додатки.

Мета  дослідження  сформульована  здобувачем  чітко,  завдання  адекватні  і

дозволяють її досягнути. Огляд літератури викладений ретельно.
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На підставі проаналізованих даних здобувач вказує, що на сьогодні не існує чітко

сформульованих  підходів  щодо  методик  місцевої  та  системної  терапії

оніхомікозів,  а  також  відсутні  протоколи  надання  медичної  допомоги  при  цій

патології.  Задовільний  результат  лікування  можна  досягнути  тільки  при

хірургічній  санації  мікотичного  вогнища,  яка  доповнюється  місцевою  чи

системною консервативною терапією та корекцією супутніх захворювань.

В  другому  розділі  проведений  аналіз  пацієнтів,  викладені  методи

дослідження,  описаний  принцип  роботи  програмного  комплексу  АСПО  та  його

можливості,  принципи  інтраопераційної  серійної  фото  фіксації  та  методики

статистичної обробки отриманих результатів.

В  третьому  розділі  наведений  клініко-патоморфологічний  аналіз

хірургічних захворювань нігтів. Здобувач вказує, що неускладнений оніхокриптоз

переважно  зустрічається  у  осіб  молодого  віку,  а  починаючи  з  40  років

збільшується  частота  оніхомікозів.  Проведений  аналіз  хірургічного  лікування

дозволив  здобувану  стверджувати,  що  грубі  погрішності  хірургічної  техніки  є

найважливішою причиною рсцидивування.

В четвертому розділі висвітлені підходи до лікування оніхокриптозу. Розділ

добре ілюстрований фотоматеріалами та графічними даними.  Здобувану вдалося

систематизувати  варіацій  іикарнації  нігтя  та  варіанти  клінічного  перебігу

захворювання, що є важливим для практичної охорони здоров'я.

В п'ятому розділі викладені дані про морфогенез та комплексне хірургічне

лікування  оніходеструкції.  Здобувачем  встановлено,  що  мітотичний  процес

зазвичай  поширюється  за  межі  нігтьової  пластинки з  розвитком дерматофіти.  В

розділі детально викладені клінічні ознаки мікотично-асоційованого остеомієліту

та запропоновані методичні підходи до хірургічного лікування.

В  шостому розділі  здобувач  надає  тактичні  схеми хірургічного  лікування

оніхомікозів. В ході опису надаються посилання на Патенти
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України,  однак,  на  нашу  думку,  потрібно  було  б  вказувати  ще  й  їхній  номер  та

дату  публікації.  Здобувач  вказує,  що  найбільш  оптимальною  є  операція  мало

травматичної  оніхектомії  через  оніхолізовапі  структури  з  одномоментним

послідовним видаленням дерматофітоми та ділянок вростання з  епоніхеальними

валиками.

В сьомому розділі здобувачсм наведені результати лікування оніхомікозів у

108 пацієнтів з цукровим діабетом. Вказується, що у цих хворих, крім системної

цукрознижувальної  терапії,  обов'язково  слід  проводити  хірургічну  санацію

мікозів.  Ми  абсолютно  підтримуємо  цю  думку.  У  2017  році  були  опубліковані

клінічні  рекомендації  ШР,  щодо  ведення  пацієнтів  з  діабетичної  сенсорною

невропатією, яку діагностують практично у 80 % пацієнтів з цукровим діабетом.

Експерти вказали, що поєднання сенсорної невропатії з оніхомікозом - це високий

рівень  розвитку  невропатичних  виразок  у  пацієнтів,  які  в  подальшому  можуть

інфікуватися,  формуючи  у  рані  грибково-мікробні  міксти,  які  практично  не

піддаються  ерадикації  антибіотиками широкого спектру дії.  Чудово,  що у нашій

країні  захищається  дисертація,  яка  вносить  свою  частку  у  вирішення  цієї

проблеми.

Восьмий  розділ  присвячений  аналізу  отриманих  результатів  викладений

добре,  з  елементами  дискусії.  В  ньому  присутнє  узагальнене  викладення

тактичних  і  методичних  підходів  до  комплексного  хірургічного  лікування

оніхомікозів.

Висновки  сформульовані  чітко,  із  викладенням  статистичного  аналізу,

відповідають  завданням  і  дозволили  досягнути  поставленої  мети.  Вони

підтверджують  наукову  новизну  і  практичну  значимість  дисертаційної  роботи.

Практичні рекомендації сприймаються легко, викладені чітко.

Повнота  викладу  матеріалів  дисертації  в  опублікованих  працях  і

авторефераті.  Загалом,  за  темою  дисертації  опубліковано  67  наукових  робіт,

серед них 25 є статтями у фахових журналах, що рекомендовані ДАК
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України  (9- у  виданнях,  що  входять  до  міжнародних  наукометричних  баз).

Присутня  одна  закордонна  публікація.  Отримані  результати  захищені  12

Патентами України на корисну модель та 3 авторськими свідоцтвами. Результати

власних досліджень у повному обсязі оприлюднені у виступах на Всеукраїнських

та міжнародних конференціях і форумах.

Недоліки дисертації та автореферату, щодо їх змісту та оформлення.  За

ходом  роботи  нами  були  відмічені  певні  невдалі  стилістичні  неточності.  Ряд

графіків  перевантажені  поясненнями.  При  викладені  матеріали  в  деяких  місцях

прізвища  іноземних  авторів  викладені  не  в  оригіналі,  а  українською

транскрипцією.  На  нашу  думку,  в  авторефераті  також  слід  було  б  викласти

рекомендації  в  практику,  що  б  дозволило  структуризувати  основні  тактичні  та

методичні  підходи  до  лікування  оніхомікозів  для  хірургів  амбулаторної  ланки,

ендокринологів та сімейних лікарів.

У ході рецензії дисертаційної роботи до здобувана виникло ряд питань:

1. Чи виконувалася  у  Ваших пацієнтів  з  оніхокриптозом операція  Шмід? На

нашу думку, вона є найбільш оптимальною при поєднанні оніхокриптозу з

початковими формами мікозів. Ваша позиція щодо цього? В цьому різниця

запропонованого Вами методу операції від операції Шмід?

2. Ваше  відношення  до  парціального  чи  тотального  видалення  нігтьової

пластинки  при  оніхомікозах  із  застосуванням  лазерного  коагулятора.  Чи

виконувалися такі операції?

3. У  значної  частки  пацієнтів  виконувалася  операція  Дюпюітрен.  Вона  є

доволі травматичною і значно погіршує якість життя у хворих у ранньому

післяопераційному  періоді  та  не  завжди  має  добрий  косметичний  ефект.

Вкажіть, будь ласка, основні покази до неї.

Рекомендації  щодо  використання  результатів  дисертаційного

дослідження у практиці. Результати дисертаційної роботи слід впровадити
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у хірургічних  відділеннях,  що  надають а  мбулаторну  чи  стаціонарну  хірургічну

допомогу.  Особливо  слід  наголосити,  на  намаганні  здобувана  проводити  ранні

операційні  втручання  у  пацієнтів  з  оніхомікозами,  що  є  повноцінною

профілактикою  розвитку  ускладнень  та  рецидивів.  Згідно  актів  впровадження,

добрі  результати  запропонованої  здобувачем  тактики  лікування  цієї  патології,

підтверджені  спеціалістами  хірургічного,  ендокринологічного  відділень  та

відділення  паліативної  допомоги  4  комунальної  міської  лікарні  та  комунальної

міської  клінічної  лікарні  швидкої  медичної  допомоги.  Результати  досліджень

впроваджені  у  навчальний  процес  кафедри  сімейної  медицини  Львівського

національного медичного університету імені Данила Галицького.

Відповідність  дисертації,  встановленим  вимогам,  які  пред'являються

до наукового ступеня доктора медичних наук.  Дисертаційна робота ВЕРГУНА

Андрія  Романовича  «Хірургічна  оніхопатологія:  проблеми  діагностики  та

комплексного  лікування»,  виконана  під  керівництвом академіка  НАМН Україна,

члена-кореспондента  НАН  України,  д.мед.н.,  професора  Дмитра  Деонисовича

ЗЕРБІНО  і  подана  у  спеціалізовану  вчену  раду  Д  35.600.01  при  Львівському

національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України на

здобуття  наукового  ступеня  доктора  медичних  наук  зі  спеціальності  14.01.03

-хірургія,  є  завершеною,  самостійною,  виконаною  на  сучасному  науково-

методичному  рівні  науково-дослідницькою  працею.  У  роботі  вдалося  вирішити

актуальну  проблему  діагностики  та  комплексного  хірургічного  лікування

ускладненої,  поєднаної  та  рецидивної  оніхопатології.  За  актуальністю  теми,

обсягом  досліджень,  викладеним  у  роботі  матеріалом,  обґрунтованістю  та

об'єктивністю  висновків,  науковою  новизною  і  практичним  значенням,  робота

повністю  відповідає  вимогам  Порядку  присудження  наукових  ступенів,

затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів  України № 567 від  24.07.2013 р.

(із змінами, внесеними згідно з
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С.М.ВАСИЛЮК

Постановою  Кабінету  Міністрів  України №  656 від 19.08.2015  р.), а  ВЕРГУН

Андрій  Романович  заслуговує  на  присудження  наукового  ступеня  доктора

медичних наук із спеціальності 14.01.03 - хірургія.

Офіційний опонент: Завідувач кафедри
хірургії № 1 ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет»,
д.мед.н., професо


