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офіційного опонента професора Польового Віктора Павловича на 
дисертаційну роботу Вергуна Андрія Романовича на тему «Хірургічна 
оніхопатологія: проблеми діагностики та комплексного лікування», яка 
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 за 
спеціальністю 14.01.03 - хірургія. 

Актуальність обраної теми. Безумовно, дане дисертаційне 

дослідження на сьогоднішній день є досить актуальним. По - перше, 

проблематичними є питання комплексного лікування оніхомікотичних 

уражень, - особливо ускладнених вторинним вростанням нігтьової пластини, 

кількість оперативних втручань на яких сягають до 10% серед амбулаторних 

операцій, а рецидиви внаслідок високої частоти недіагностованих супутніх та 

поєднаних уражень трапляються за даними різних авторів від 5 до ЗО %. По -

друге, пароніхії, оніхолізис, койлоніхія, нерідко причинами їхнього 

виникнення є мікотичні процеси, за даними літератури які коливаються до 

11%. 

Основна кількість публікацій на сьогодні щодо мікозів присвячена 

консервативним методам лікування. Проте, хірургічному лікуванню 

відведена другорядна роль. І на це є причини: неадекватне ведення 

післяопераційного періоду при гнійно-некротичних ураженнях дистальної 

фаланги пальця сприяє виникненню інкарнації нігтьової пластини, 

мітотичної мікст-інфекції, вторинних деформацій нігтя та нігтьового ложа, а 

також інвалідизуючих ускладнень. При цьому клінічна схожість грибкових і 

негрибкових уражень нігтів і нігтьових валиків є причиною значних 

діагностичних труднощів та призводить до помилок у виборі методів і 

засобів їх лікування. А у хворих на хірургічний деструктивний оніхомікоз, 

наявне формування піднігтьового гіперкератозу, вростання нігтьової 

пластини носить вторинний характер. 



Тому на сьогоднішній день немає чітко сформульованих підходів до 

місцевого та системного лікування мікотичних уражень фалангів пальців, 

відсутні протоколи надання медичної допомоги при оніхокриптозі, 

вторинних інкарнаціях нігтя, комбінованій та поєднаній хірургічній 

оніхопатології, необгрунтованими залишаються покази щодо окремих 

методів хірургічного лікування, комбінованої терапії, що детермінує 

неефективність корекції та великий відсоток післяопераційних деформацій та 

рецидивів, що і стало предметом даного дисертаційного дослідження. 

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

Дисертація є фрагментом комплексних тем науково-дослідної роботи 

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» (Державна реєстрація № 

0105Ш07854), 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» 

(Державна реєстрація № 011011001641); кафедри сімейної медицини і 

дерматології, венерології Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького: «Розробка прогностичних і діагностичних 

критеріїв, створення експериментальних моделей, вдосконалення лікування 

порушень метаболічних процесів при деяких хворобах внутрішніх органів та 

шкіри» (Державна реєстрація № 0116Ш04506), співвиконавцем яких є 

здобувач. Тема докторської дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, протокол № 7-ВР від 19. 09. 2007 р. 



Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного 

дослідження здобувачем розроблено науково-теоретичні положення щодо 

формування нового напрямку вирішення питань патогенезу, діагностики, 

прогнозування результатів лікування, профілактики ускладнень та 

комплексного лікування хірургічної оніхопатології. 

Вперше отримані нові наукові дані щодо "хірургічної оніхопатології" як 

окремого напрямку гнійної хірургії та дерматохірургії, на великому 

клінічному матеріалі проведено комплексне вивчення нозологічних форм 

хірургічної патології нігтя - ізольованих, поєднаних і комбінованих уражень 

з виділенням конкретних клінічних і морфологічних критеріїв окремих 

варіантів патологічного ураження нігтя та білянігтьових тканин, стверджено 

наявність деяких морфогенетичних механізмів виникнення оніхеальних 

уражень, перебігу післяопераційного періоду при ізольованих та 

комбінованих ураженнях. Доведені окремі аспекти епідеміології, етіології, 

патогенезу оніхопатології, макроскопічних типів уражень нігтя, причин 

виникнення ускладнень та рецидивів. Доведена ефективність окремих 

методик операційних втручань, ізольовано та в сукупності з іншими 

методами комплексного лікування. Вперше встановлені прогностичні 

критерії виникнення ранніх та пізніх ускладнень та рецидивів на основі 

принципів доказової медицини. Для покращення функціональних і 

косметичних результатів та якості життя пацієнтів розроблені оригінальні 

схеми профілактики, хірургічного лікування, місцевої та системної 

консервативної терапії, при неускладнених клінічних варіантах, 

деструктивному та ускладненому інкарнованому оніхомікозі та іншій 

комбінованій патології нігтя. 

Практичне значення одержаних результатів 

Проведене дослідження дозволило встановити наявність корелятивних 

та прогностичних взаємозв'язків між клінічними варіантами хірургічної 

оніхопатології, локалізацією та поширеністю уражень на навколишні 

тканини, морфологічними змінами, частотою виникнення ускладнень і 



рецидивів; віком пацієнтів, наявністю супутньої патологи та частотою 

виникнення ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень. Удосконалено 

існуючі та створено нові методики та схеми комплексного лікування, 

оптимальні операційні втручання і створено схеми діагностики та лікування 

комбінованих процесів, включаючи мікотично-асоційовані ураження. 

Практичній охороні здоров'я запропоновано «Спосіб видалення нігтя 

при оніхогрифозі, ускладненому компресією епоніхеальних тканин та 

оніхокриптозом» (Патент України № 28591), «Спосіб хірургічного доступу 

для виконання крайової резекції нігтя при ускладненому оніхокриптозі» 

(Патент України № 28596), «Спосіб мобілізації та видалення нігтьової 

пластини при неускладненому мікотичному піднігтьовому гіперкератозі» 

(Патент України № 32199), «Спосіб видалення нігтьової пластини при 

мікотичному піднігтьовому гіперкератозі, ускладненому фрагментацією 

нігтьової пластини» (Патент України № 32201), «Спосіб хірургічного 

лікування мікотичного оніхогрифозу, ускладненого двобічним вростанням 

нігтя» (Патент України № 35856), «Спосіб хірургічного лікування 

деструктивного трихофітного оніхомікозу першого пальця стопи з 

формуванням піднігтьового гіперкератозу, дерматофітоми та двобічним 

вростанням нігтя в епоніхеальні структури» (Патент України № 47039), 

«Спосіб хірургічної корекції шатроподібної деформації нігтьового ложа з 

вторинним двобічним вростанням нігтя» (Патент України № 84578), «Спосіб 

хірургічного лікування післятравматичної шатроподібної деформації нігтя» 

(Патент України № 84582), «Спосіб хірургічного лікування оніхокриптозу з 

однобічним вростанням нігтя та формуванням епоніхеальних 

гіпергрануляцій» (Патент України № 101961), «Спосіб комплексного 

лікування поліоніхомікозу з хірургічним видаленням уражених нігтів, 

системною та місцевою антимікотичною терапією» (Патент України № 

103731), «Спосіб комплексного лікування деструктивного оніхомікозу у 

хворих на метаболічний синдром» (Патент України № 104932), «Спосіб 

комплексного лікування ускладненого деструктивного оніхомікозу у хворих 



на гастроінтестинальну патологію» (Патент України № 105232), 

«Комплексне лікування деструктивного ускладненого оніхомікозу 

(піднігтьового гіперкератозу) у хворих на метаболічний синдром» 

(Інформаційний лист №8, 2016), «Сучасні підходи до лікування ускладненого 

оніхомікозу у хворих на виразкову хворобу та дуоденогастральний рефлекс» 

(Інформаційний лист №9, 2016), «Сучасні підходи до лікування 

поліоніхомікозу з множинними ураженнями нігтів, перионіхеальних тканин 

та гнійними ускладненнями» (Інформаційний лист №329, 2017). 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертація написана за традиційною схемою і викладена на 289 

сторінках машинописного тексту і складається із вступу, 8 розділів, 

висновків, рекомендацій щодо наукового і практичного використання 

здобутих результатів, списку використаних літературних джерел і додатків. 

Наявний ґрунтовний бібліографічний опис (533 найменування), дисертація 

ілюстрована 51 таблицею, 89 рисунками. Дисертацію написано українською 

літературною мовою. 

У вступі дисертантом визначені актуальність, мета і завдання 

дослідження, вказано на невирішені питання. Задачі дослідження 

відповідають обраній меті. Висвітлена наукова новизна та практична 

значимість, особистий внесок здобувана, апробація матеріалів дисертації, 

публікації та структура дисертації. 

Дисертантом поставлена мета - покращити діагностику і комплексне 

лікування хірургічної оніхопатології включно з ускладненими, поєднаними 

та рецидивними ураженнями нігтів і навколонігтьових структур шляхом 

розробки клінічних класифікаційних критеріїв, способів хірургічного 

втручання, оптимізації вибору послідовності застосування окремих методик, 

створення ефективних схем протирецидивних заходів, профілактики ранніх і 

пізніх післяопераційних ускладнень. 



Для досягнення поставленої мети дисертантом сформульовані сім 

конкретних завдань для чого використав адекватну методологію 

дослідження. 

У першому розділі, який викладений на 50 сторінках у 5 підрозділах 

автор повно висвітлює сучасний стан проблеми хірургічної оніхопатології: 

клінічні варіанти, етіологічні чинники та патогенез, методи комплексного 

лікування. В огляді літератури детально обговорюються патогенетичні 

особливості хірургічної оніхопатології, сучасні погляди на етіологію та 

патогенез оніхомікозів, консервативна терапія оніхомікотичних уражень, 

загальні принципи операційної тактики в оніхохірургічних хворих, 

морфогенетичне обгрунтування принципів та методик комплексного 

лікування при інкарнації нігтя. Принципових зауважень до викладеного в 

розділі матеріалу немає, хоча, на мою думку, на етіологічних і 

патогенетичних аспектах розвитку оніхомікозів та консервативній терапії 

оніхомікотичних уражень можна було менш детально зупинятися, і більше 

уваги приділити технічно-хірургічним методам лікування таких пацієнтів. 

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» містить два підрозділи 

«Матеріал дослідження» та «Методи досліджень». Автором узагальнено 

результати лікування 919, які розділені на 2 рівноцінні групи: 322 хворих 

основної групи та 597 хворих групи контролю з характеристикою хворих 

ретроспективної групи, характеристикою проспективних випадків. 

Слід зазначити, що для обстеження хворі підібрані таким чином, що 

сформовані в подальшому групи були репрезентативними за всіма 

параметрами, в тому числі і за видом ураження фаланг кінцівок. До 

позитивів роботи слід віднести використання автором розробленого 

програмного комплексу АСПО, що дає можливість робити загальні 

висновки про перебіг захворювання пацієнта. Список факторів для анкети 

здобувачем вибирався з базової сукупності випадків хірургічної 

оніхопатології, їх ускладнень та рецидивів. 



У розділі 3 «Хірургічні захворювання нігтів: клініко-

патоморфологічний аналіз» проведений аналіз клінічних спостережень у 

хворих на некротично-гнійні процеси за хірургічної оніхопатології, 

висвітлені основні причини рецидивів та незадовільних результатів 

комплексного лікування інкарнацій нігтя. У результаті здобувач дійшов 

висновку, що грубі порушення хірургічної техніки призводять до 

виникнення рецидивів інкарнації у 50% випадків. Технічні причини 

полягають у травматичному виконанні оніхектомій (17%) та відмови від 

проведення парціальної матриксектомії (44%). 

Не менш цікавим з практичної точки зору є розділ 4 «Врослий ніготь: 

патогенетичне обгрунтування методів комплексного лікування», де в 

підрозділах «Оніхокриптоз: етіологія та патогенез» «Методи хірургічного 

лікування інкарнації нігтя», здобувачем окремо виділені показання до 

операцій і хірургічна тактика у хворих на оніхомікоз із застосуванням 

парціальної матриксектомії в усіх хворих як основного антирецидивного 

заходу, який зменшує їх кількість на 3%. 

У розділі 5 «Мікотична оніходеструкція: морфогенез та комплексне 

лікування» проведено дослідження деяких нозологічних форм та клінічних 

варіантів гнійно-некротичної поверхневої мікотичноасоційованої хронічної 

та рецидивної патології дистальних відділів кисті та стопи. У результаті 

здобувач дійшов висновку, що наявність вогнищ оніхолізису і розпаду 

ділянок гіперкератозу обґрунтовує доцільність виконання малдотравматичної 

оніхектомії через оніхолізовані структури з одномоментним послідовним 

видалення дерматофітом та ділянок вростання з епоніхеальними валиками 

У розділі 6 «Аналіз методів комплексного лікування ускладненого та 

поєднаного оніхомікозу» здобувач провів порівняльну характеристику 

комплексного лікування оніхомікозу. При цьому виявив, що найбільш 

ефективним методом системної антимікотично терапії є пульс-терапія 

флуконазолом, ітраконазолом тербінафіном та використання 

малотравматичної оніхектомії призводить до прискорення загоєння ран. 



У розділі 7 «Комплексне лікування деструктивного та ускладненого 

інкарнованого оніхомікозу в хворих на цукровий діабет» автором виявлено, 

що за цукрового діабету оніхотичні ураження нігтів мають певні особливості: 

підвищена ламкість нігтів, витончення і посмугованість нігтьових пластинок. 

Окрім того, оперативне лікування за наявності цукрового діабету 

полягає в елімінації уражених нігтів шляхом мобілізації через патологічно 

змінені структури з поетапним блокоподібним висіченням залишених 

фрагментів нігтьової пластини з патологічно зміненими епоніхеальними 

валиками та видалення дерматофітоми. 

У розділі 8 здобувач узагальнює результати лікування хворих на 

хірургічну оніхопатологію, внаслідок чого після застосування 

запропонованих діагностично-лікувальних заходів спостерігалося достовірно 

вилікувати таких пацієнтів вдалося при монооніхомікозі у 92,3% випадків 

повного клінічного, а при комбінованій терапії поліоніхомікозу - 74,3% 

мікологічного одужання. 

Із побажань; не потрібно в розділ аналіз і узагальнення результатів 

дослідження із розділів власних досліджень переносити таблиці і рисунки, 

оскільки це перевантажує його і повторюється матеріалу. 

Матеріали автореферату в цілому стисло віддзеркалюють зміст 

виконаного дисертантом наукового дослідження. 

Висновки сформульовані відповідно завданням, повністю 

відображають зміст проведених досліджень. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях. 

За темою дисертації опубліковано 67 наукових праць, з них 25-

статті у фахових журналах, рекомендованих ВАК і ДАК МОН України (9 -

у виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази), одна 

закордонна публікація. Отримано 12 Патентів України на корисну модель, 

З авторські свідоцтва, опубліковано 3 інформаційні листи. 



Недоліки дисертації та автореферату щодо змісту і оформлення 

У дисертації зустрічаються поодинокі орфографічні та стилістичні 

помилки, підписи до таблиць та рисунків необхідно уніфікувати згідно вимог 

щодо оформлення дисертаційних робіт, в додатках окремо виділити 

відповідно алфавітним буквам апробація результатів дисертації, патенти, 

акти впровадження 

Принципових зауважень до дисертаційної роботи немає. Однак, з 

метою уточнення окремих положень дослідження виникли наступні 

запитання: 

1. У дисертації Ви окремим розділом 7 виділяєте перебіг оніхомікозу у 

хворих на цукровий діабет. Конкретизуйте будь ласка, які особливості 

перебігу його та застосування комплексно-хірургічної тактики щодо таких 

хворих. 

2. Скажіть будь ласка, якими етапами відрізняється оперативне 

лікування при врослому нігті за наявності оніхомікозу та без нього. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Робота оформлена у відповідності до вимог нормативних документів, 

добре ілюстрована. Виконане дослідження беззаперечно є закінченою 

науковою роботою, в якій дисертант успішно виконав намічений план роботи 

та вирішив важливу наукову проблему комплексного лікування хірургічної 

оніхопатології включно з ускладненими, поєднаними та рецидивними 

ураженнями нігтів і навколонігтьових структур шляхом розробки клінічних 

класифікаційних критеріїв, способів хірургічного втручання, оптимізації 

вибору послідовності застосування окремих методик, створення ефективних 

схем протирецидивних заходів, профілактики ранніх і пізніх 

післяопераційних ускладнень. 

Використані у роботі методи збору, накопичення та аналізу наукової 

інформації і фактичного матеріалу, відповідні для досягнення мети та 

завдань дослідження. Вони є сучасними та адекватними поставленим 



завданням. Матеріали дослідження достатні для одержання достовірних 

результатів. Висновки достатньо обґрунтовані і відповідають одержаним 

результатам і завданням роботи. Робота має достатній методологічний та 

науково-теоретичний рівень виконання. 

Висновок. Таким чином, дисертаційна робота Вергуна Андрія 

Романовича на тему «Хірургічна оніхопатологія: проблеми діагностики та 

комплексного лікування», яка подана на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія є самостійним, 

закінченим науковим дослідженням, що вирішує важливу проблему хірургії. 

За своєю актуальністю, науковою новизною та практичною 

значимістю, робота повністю відповідає вимогам пункту 10 "Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 року, та Наказом 

Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 року), які 

пред'являються до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, а здобувач заслуговує присудження йому наукового ступеня 

доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія. 
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