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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Михалойка Ігоря Ярославовича 

«Комплексне диференційоване хірургічне лікування синдрому діабетичної 

стопи з урахуванням вираженості медіакальцинозу артерій» подану в 

спеціалізовану вчену раду К 20. 601. 04 при ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія.

Актуальність обраної теми дисертації.
Останні роки характеризуються зростанням захворюваності хворих на 

цукровий діабет, найчастішим і найтяжчим ускладненням якого є синдром 

діабетичної стопи. Не зважаючи на застосування всіх можливостей арсеналу 

сучасної хірургії, застосування нових антибактеріальних препаратів, 

синдром діабетичної стопи призводить до ампутації нижньої кінцівки в 40- 

60% хворих і до летального наслідку в 28-40 %. В 50-70 % випадків 

розвиваються гнійно-некротичні ускладнення на стопі тієї кінцівки, яка 

залишилася, що часто призводить і до її ампутації. Серед причин таких 

результатів -  недостатнє вивчення патогенетичних механізмів розвитку 

синдрому діабетичної стопи. Залишаються невивченими питання вибору 

об’єктивних критеріїв діагностики медіакальцинозу артерій із різними 

ступенями вираженості при синдромі діабетичної стопи, особливості 

клінічної картини синдрому діабетичної стопи з наявністю медіакальцинозу 

артерій та з різними ступенями його вираженості. Відсутня єдина думка у 

вирішенні питання про вибір термінів, обсягу, техніки виконання 

хірургічних втручань при синдромі діабетичної стопи з урахуванням 

вираженості медіакальцинозу артерій.

Подальше дослідження закономірності перебігу синдрому діабетичної 

стопи в осіб з медіакальцинозом артерій, вдосконалення методів 

діагностики та лікування у даної категорії пацієнтів є актуальним питанням 

сучасної хірургії.



Мета роботи: покращити якість лікування хворих із синдромом 

діабетичної стопи шляхом вивчення закономірностей розвитку в них 

медіакальцинозу артерій та розробки диференційованої щодо різних 

ступенів його вираженості діагностично-лікувальної тактики.

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

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних 

робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» і є 

фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри хірургії 

стоматологічного факультету “Комплексна діагностика та лікування 

хірургічних захворювань органів черевної порожнини і порушень 

кровоплину з урахуванням гемостазіологічних показників” (№ 

держреєстрації 011411000351). Автор є співвиконавцем зазначеної науково- 

дослідної роботи.

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів,

Встановлено, що кореляційний зв’язок між вираженістю 

медіакальцинозу та тривалістю цукрового діабету є статистично значуще 

сильнішим, ніж між вираженістю МК та віком хворих, а отже, 

медіакальциноз -  це не інволютивний прояв, а важлива патогенетична 

складова ЦЦ. Виявлено, що у хворих на синдром діабетичної стопи з 

медіакальцинозом частіше, ніж при його відсутності, спостерігаються 

скарги, характерні для дистальної симетричної полінейропатії, а також 

частіше виникає таке тяжке гнійно-некротичне ускладнення, як волога 

гангрена дистального відділу стопи.

Встановлено, що за такими шкалами, як нейропатичні 

дисфункціональний і симптоматичний рахунки у хворих на синдром 

діабетичної стопи із медіакальцинозом артерій дистальна діабетична 

полінейропатія є більш вираженою, ніж в аналогічних хворих без нього.

Вперше доведено, що медіакальциноз не лише перетворює артерії на 

«ригідні трубки», не здатні до розширення і скорочення, але й сам по собі, 

без участі атеросклеротичного процесу, може зумовлювати стенозування
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артерій аж до їхньої цілковитої оклюзії. Виявлено, що внутрішньосудинне 

мікротромбоутворення, спричиняючи дистрофічно-дегенеративні зміни в 

медії артерій, може бути однією з причин медіакальцинозу.

Вивчений стан прооксидантно-антиоксидантних процесів при 

синдромі діабетичної стопи. Встановлено, що максимальне підвищення 

продуктів окисної модифікації білків при довжинах хвиль 356 нм та 430 нм 

відбувається у хворих із І та II рентгенологічними ступенями 

медіакальцинозу, що свідчить про максимальну роль окисного стресу в 

дебюті захворювання, тоді як максимальне виснаження активності 

ферментів антиоксидантної системи супероксиддисмутази та каталази 

відзначається у хворих із його V рентгенологічним ступенем.

Вперте виявлено, що в пацієнтів із синдромом діабетичної стопи 

відношення кісточково-плечового індексу до пульсаційного індексу на 

гомілкових артеріях більше 0,38 відповідає ТТТ-У рентгенологічним 

ступеням склерозу Менкеберга та ІІ-ІІІ виділеним нами клініко- 

морфологічним ступеням його вираженості.

Вперше встановлено, що кінцевим етапом медіакальцинозу є 

метаплазія клітин медії артерій у хрящову і кісткову тканини. Ці тканини 

формуються в осередках кальцинації медії, причиною якої є дистрофічно- 

дегенеративні зміни в її клітинах.

Вперше обгрунтовані покази і протипокази до реконструктивних 

операцій на артеріях нижніх кінцівок у хворих на синдром діабетичної 

стопи, ускладнений медіакальцинозом.

Теоретичне значення результатів дослідження.

Встановлено клініко-біохімічні особливості перебігу синдрому 

діабетичної стопи ускладненого медіакальцинозом артерій. Вивчено основні 

патогенетичні ланки розвитку медіакальцинозу при синдромі діабетичної 

стопи, а також запропоновано схему його розвитку. На основі досліджень 

виділено III клініко-морфологічні ступені тяжкості медіакальцинозу. 

Досліджено патоморфологічні особливості медіакальцинозу.
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Отримані дані можуть бути основою для подальших теоретичних і 

практичних розробок з даної тематики.

Практичне значення результатів дослідження.

Визначення кісточково-плечового індексу у хворих на синдром 

діабетичної стопи із медіакальцинозом є неінформативним лише при його 

ТЇТ-У рентгенологічних ступенях. У зв’язку з цим, в осіб з Ї-ТТ 

рентгенологічними ступенями медіакальцинозу цей показник слід вважати 

основним для оцінки ступеня порушень магістрального кровотоку, а при 

його ІІІ-У рентгенологічних ступенях із цією метою доцільно визначати 

транскутанну напругу кисню .

Продемонстровано, що для виявлення гемодинамічно значущого 

медіакальцинозу доцільно визначати відношення кісточково-плечового 

індексу до пульсаційного індексу на гомілкових артеріях.

Встановлено, що при товщині циркулярного кальцинованого шару 

артеріальної стінки > 2 мм з охопленням ним більше половини протяжності 

судини реконструктивні судинні операції на цьому рівні є малоімовірними, 

оскільки технічно накласти судинний анастомоз у таких осіб, практично, 

неможливо.

Дисертантом доведено, що показник транскутанної напруги кисню, 

визначений на різних рівнях нижньої кінцівки, може бути використаний для 

вибору оптимального рівня ампутації.

Вперше розроблений діагностично-лікувальний алгоритм для хворих 

із синдромом діабетичної стопи ускладнений медіакальцинозом артерій, що 

дозволяє здійснити реваскуляризацію кінцівок у всіх доцільних і можливих 

випадках, уникнути потенційно безперспективних реконструктивних 

втручань на артеріях, запобігти реампутаціям і, у кінцевому результаті, 

скоротити середній термін перебування хворих у стаціонарі
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Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дисертація Михалойка І. Я. на тему: «Комплексне диференційоване 

хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням 

вираженості медіакальцинозу артерій» ґрунтується на результатах 

хірургічного лікування 140 хворих із синдромом діабетичної стопи, тцо є 

достатнім для отримання достовірних результатів та формування висновків 

і рекомендацій.

Аналіз отриманих даних проводився з використанням статистичної обробки 

отриманих даних, що здійснювалася за допомогою програми забезпечення 

«STATISTICA 10» (StatSoft, США), та «R» (Revolution Analytics, США).

Частота якісних показників представлена в абсолютних і відносних (%) 

частотах зі вказанням 95 %-го довірчого інтервалу (ДІ). При аналізі 

кількісних даних визначали характер розподілу значень показника, 

використовуючи для цього Shapiro-Wilk’s W тест. Для кількісних даних із 

нормальним розподілом результати представляли у вигляді «середнє 

значення (середнє квадратичне відхилення)», а з ненормальним розподілом 

- у  вигляді «медіана (25 і 75 процентилі)».

Кількісні показники з нормальним розподілом значень у 2 незалежних 

групах порівнювали за критерієм t Student для рівних і нерівних дисперсій. 

Рівність останніх вивчали методом Leven. Кількісні показники з 

ненормальним розподілом у 2 незалежних групах порівнювали методом 

Mann-Whitney U. Порівняння 2 незалежних груп за якісним показником 

здійснювали за точним критерієм Fisher. Кореляційний аналіз для 

кількісних або кількісного і якісного показників при нормальних розподілах 

проводили, визначаючи коефіцієнт кореляції Pearson, а при ненормальному 

розподілі кількісних показників, при вивченні зв’язків між порядковими 

якісними показниками або між інтервальним кількісним і порядковим 

якісним показниками -  коефіцієнт рангової кореляції Spearman. При цьому 

обов’язково встановлювали статистичну значущість значень коефіцієнтів
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кореляції. Порівняння ж коефіцієнтів кореляції здійснювали в програмі 

«STATISTIC А 10».

Критичний рівень значущості (р) при перевірці статистичних гіпотез 

приймали рівним 0,05.

Дисертаційна робота викладена на 140 сторінках основного тексту і 

складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і методів 

дослідження, із 2 розділів клінічного дослідження,аналізу та узагальнення 

результатів, висновків практичних рекомендацій, списку літератури.

В огляді літератури викладено результати опрацювання 231 

літературних джерел, що в цілому достатньо для аналізу стану обраної 

наукової проблеми.

Науковові положення, що випливають із отриманих результатів, 

можна вважати обґрунтованими і достовірними.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.
Матеріали дисертації висвітлені в 15 друкованих наукових працях, із 

них 5 статей у фахових наукових виданнях України, 1 -  у фаховому 

іноземному виданні, 1 стаття -  огляд літератури, 6 тез доповідей у 

матеріалах наукових та науково-практичних конференцій, 1 патент України 

на корисну модель, видано 1 інформаційний лист.

Автореферат відповідає матеріалам дисертації.

Оцінка оформлення та змісту дисертації.

Дисертація викладена на 140 сторінках основного тексту та 

складається з таких розділів: вступ, огляд літератури, два розділи власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій та списку використаних джерел.

Список використаної літератури включає 231 джерело, з них кирилицею -  

71, латиницею -  160. Робота ілюстрована 21 таблицею і 37 рисунками.

«Вступ» стисло і логічно обґрунтовує актуальність вибраної теми, 

стан наукової проблеми та її значення. Тут чітко і конкретно
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формулююється мета і завдання дослідження, дається загальна 

характеристика роботи.

Розділ перший присвячено огляду літератури, в якому розкривається 

сучасний стан проблеми. Розглядаються питання патогенетичного значення 

медіакальцинозу артерій в розвитку синдрому діабетичної стопи. 

Проводиться аналіз взаємозв’язку медіакальцинозу, атеросклерозу, 

діабетичної полінейропатії у хворих синдромом діабетичної стопи. Наведені 

сучасні підходи до діагностики медіакальцинозу. Наведені сучасні тенденції 

у виборі тактики і методів лікування синдрому діабетичної стопи, окреслені 

їх недоліки та можливі альтернативні шляхи покращення. Даний розділ 

складає 23 сторінок тексту. Написаний гарно літературною мовою, 

читається легко і з цікавістю. Огляд літератури висвітлює широку медичну 

ерудицію автора і глибоку обізнаність проблеми. Аналіз літературних 

джерел свідчить про актуальність проблеми та необхідність проведення 

наукових та практичних розробок у даному напрямку.

Розділ другий відводиться розгляду методів дослідження та 

лікування хворих з синдромом діабетичної стопи. Розділ починається з 

опису дизайну роботи, принципів формування груп дослідження та 

наведена дефініція основних термінів дослідження. Чітко окреслені критерії 

оцінки результаті, які строго дотримані у наступних розділах.

Дизайн роботи, обрані критерії оцінки результатів повністю 

відповідають меті та завданням дослідження. Методи дослідження, залучені 

автором -  сучасні, дозволяють провести всестороннє обстеження хворих із 

синдромом діабетичної стопи з урахуванням вираженості медіакальцинозу 

артерій.

Розділ третій (41 сторінка) присвячений характеристиці 

медіакальцинозу при синдромі діабетичної стопи . В цьому розділі 

проведена клініко-лабораторна характеристика медіакальцинозу артерій при 

синдромі діабетичної стопи , морфологічна характеристика зрізів 

кальцинованих артерій, інструментальні методи обстеження нижніх
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кінцівок (ультрасонографія, рентгенографія, комп’ютерно-томографічна 

аортоартеріографія, визначення транскутанної напруги кисню). Це дало 

можливість автору на основі отриманих результатів дослідження 

обґрунтувати і розробити трьохступеневу клініко-морфологічну 

класифікацію тяжкості медіакальцинозу артерій при синдромі діабетичної 

стопи, Розділ добре ілюстрований, викладений послідовно і доказово.

Розділ 4 (21 сторінка) присвячений диференційованому хірургічному 

лікуванню синдрому діабетичної стопи, ускладненому медіакальцинозом 

артерій. Насамперед, у цьому розділі аналізуються результати виконання 

реконструктивних операцій у 34 хворих та вплив на них наявного 

медіакальцинозу артерій. Вивчаються причини невдалих оперативних 

втручань при наявності медіакальцинозу, на основі чого уточнюються 

протипокази і покази до їх виконання.

Встановлено, що при ТТТ клініко-морфологічному ступені МК 

можливість здійснення артеріальних реконструкцій на тих прохідних 

ділянках артерій, де він реєструється, є малоімовірною.

На основі значень транскутанної оксиметрії встановлено критерії 

оптимального рівня ампутації.

Розроблено алгоритм диференційованого хірургічного лікування СДС 

ускладненого МК артерій та оцінено ефективність запропонованого в ньому 

лікування на 70 хворих.

Аналіз та узагальнення результатів дослідження наведено у розділі 5 (25 

сторінок) проведено в аналітичному плані, який показує, що автор володіє 

достатнім рівнем професійних знань і навичок наукових досліджень . Весь 

розділ написаний логічно, літературною мовою і з цікавістю читається. 

Висновки автора повністю походять з отриманих даних роботи, викладено 

змістовно, обґрунтовано та чітко в 7 пунктах, висвітлюючи головні 

завдання, напрямки їх вирішення та оцінюючи отримані результати. 

Вказівник літератури включає 231 джерело, з них кирилицею -  71, латиною 

-160  джерел,-
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Дисертаційна робота виконана на високому методичному рівні, з 

використанням адекватних та сучасних діагностичних методик, методів 

лікування та статистичних методик. Принципових зауважень до роботи 

немає.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення.

Оцінюючи дисертаційну роботу Михалойка І. Я. взагалі позитивно, слід 

відзначити до дисертанта окремі зауваження та запитання:

1. В розділах роботи спостерігаються деякі повторення викладеного 

матеріалу, можливо необхідно було б їх скоротити.

2. В роботі наявні поодинокі граматичні та стилістичні помилки;

3. Дисертація досить завантажена підрахунками та числовими 

значеннями, можливо, для кращого сприйняття треба було б 

скоротити кількість підрахунків та таблиць;

Вказані недоліки та зауваження не знижують позитивної оцінки 

виконаної великої і кропіткої роботи і не є принциповими.

У якості дискусії хотілося б отримати відповідь на наступні

запитання:

1. Згідно настанов КЗЗЮО (2009), еталонним методом для визначення 

судинного кальцинозу є індекс кальцинозу, отриманий за 

допомогою електронно-променевої або мультиспіральної 

комп’ютерної томографії. Чому для діагностики медіа кальцинозу 

ви використали рентгенологічний метод ?.

2. Варфарин, на вашу думку, приводить до поруттіення обміну 

кальцію з подальшим розвитком медіакальцинозу, чи ні ?. Чи 

спостерігали таку закономірність в обстежених хворих.

3. Чи спостерігали ви у хворих з медіакальцинозом артерій нижніх 

кінцівок, кальциноз міокарда, серцевих клапанів, коронарних 

артерій і якщо так, то яка дисфункція з їх боку розвивалась ?.



Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного досліджен

ня в практиці.

Отримані результати свідчать про можливість широкого використання 

розроблених нових методів лікування синдрому діабетичної стопи з медіака- 

льцинозом артерій у практичній діяльності загальних та спеціалізованих хіру

ргічних відділень лікарень України.

Відповідність дисертації встановленим вимогам, які пред’являються 

до наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дисертація Михалойко Ігоря Ярославовича " Комплексне диференційо

ване хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи з урахуванням вираже- 

ності медіакальцинозу артерій " виконана в Івано-Франківському Національ

ному медичному університеті під керівництвом доктора медичних наук, до

цента Сабадош Р.В., є закінченою самостійною науковою роботою, вирішує 

актуальну наукову проблему комплексного лікування хворих на синдром діа

бетичної стопи з медіакальцинозом артерій. Вважаю, що дана робота повністю 

відповідає вимогам п. 11 «Порядку...», які пред'являються ДАК МОН Украї

ни до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження науково

го ступеня кандидата медичних наук.
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