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Актуальність теми дисертації.
Велику частину патології сльозовідвідних шляхів (СВШ) займає
хронічний дакріоцистит (ХД). Порушення сльозовиділення різного ґенезу
серед захворювань ока займає від 6 до 25%. Стійке сльозовиділення, крім
обмеження працездатності може призводити до тяжких ускладнень та навіть
інвалідизації.
В діагностиці ХД передове місце займає КТ дослідження. При
стандартних алгоритмах проведення КТ навколоносових і слізних шляхів
доволі часто інформація є неповною, що утруднює планування хід
майбутнього оперативного втручання. Тому пошук оптимального алгоритму
дослідження є також важливим.
Загальноприйнятим лікуванням ХД є хірургічне, а ендоназальна
дакріцисториностомія (ЕЕДЦРС) має ряд вагомих переваг, в першу чергу
відсутність косметичного дефекту та швидка реабілітація після проведеного
хірургічного втручання. Існує багато модифікацій ЕЕДЦРС, при її проведенні
залишаються дискутабельними питання застосування лакримальних
провідників та пластики нового співустя.
Тому пошук оптимального способу хірургічного лікування хворих з
ХД, що дозволяв би швидше і якісніше відновлювати функцію
сльозовідведення та покращувати якість життя, уникнути рецидивування та
ускладнень, до сьогодні залишається актуальним.
Оформлення дисертації та її структура.
Дисертацію викладено українською мовою на 234 сторінках
машинописного тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотації,
змісту, переліку умовних скорочень, огляду літератури, матеріалів і методів
дослідження, 3 розділів, що відображають результати власних досліджень,
аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних
рекомендацій та списку з 237 використаних літературних джерел. Роботу
ілюстровано 25 таблицями і 48 рисунками.

Вступ відповідає встановленим вимогам, включає актуальність теми,
мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження, наукову новизну, практичну
значимість отриманих результатів. Чітко визначено актуальність піднятої
проблеми, що базується на численних літературних посиланнях.
Розділ 1 «Огляд літератури» складається з 4 підрозділів. Автором
наведені ґрунтовні відомості щодо анатомо-топографічних та морфологічних
особливостей вертикального відділу сльозовідвідних шляхів, етіології та
патогенезу хронічного дакріоциститу, його діагностики та різних методик
лікування. Літературні дані викладені та проаналізовані з позицій
поставлених завдань дослідження, сучасних підходів до діагностики та
лікування хронічного дакріоциститу.
Аналізуючи дані літератури, автор робить висновок, що при
традиційних протоколах сканування ННП і слізних шляхів отоларинголог
часто не отримує достатньої корисної інформації про топографо-анатомічні
взаємозв’язки слізного мішка і оточуючі внутрішньоносові структури, що
робить неможливим планування ходу майбутньої операції та визначення
оптимального доступу до слізного мішка. Незважаючи на існування великої
кількості способів і модифікацій хірургічного лікування непрохідності
вертикального відділу сльозовідвідних шляхів, пошук оптимального, такого,
що давав би менший відсоток рецидивування і ускладнень, залишається
актуальним. Причина рецидиву – надмірне розростання грануляційної
тканини у зоні післяопераційного співустя і, як наслідок цього, зарощення
знову створеного шляху відтоку сльози. Таким чином, вплив ендоскопічних
ендоназальних методів формування дакріориностоми та дослідження стану
функції сльозовідведення і слизової оболонки порожнини носа після
хірургічного втручання є перспективним напрямком у вивченні і
прогнозуванні перебігу раннього та віддаленого післяопераційних періодів у
таких хворих, а також дозволить визначити чинники, які впливають на
виникнення рецидиву захворювання, що допоможе у первинній та вторинній
профілактиці.
У розділі 2 «Матеріали та методи досліджень» автором дана загальна
характеристика обстежених пацієнтів. Матеріали, представлені в роботі, були
отримані при обстеженні та лікуванні 109 хворих з хронічним
дакріоциститом, які проходили стаціонарне хірургічне лікування на
клінічних базах кафедри оториноларингології факультету інтернатури і
післядипломної освіти Донецького національного медичного університету
МОЗ України (ЛОР-відділення ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії
ім. В.К. Гусака АМН України» та ЛОР-відділення ДЗ «Дорожня клінічна
лікарня ст. Донецьк ДП «Донецька залізниця»). Комплекс обстежень включав

в себе збір скарг, анамнезу захворювання, загальноклінічне та
оториноларингологічне обстеження, ендоскопічне дослідження порожнини
носа, стан носового дихання, консультація та інструментальне дослідження
сльозовідвідних шляхів офтальмологом; проведення дакріоцистографії та/або
комп’ютерної томографії ННП і сльозовідвідних шляхів. На всіх етапах
спостереження раннього та віддаленого післяопераційних періодів у хворих
вивчався стан слизової оболонки в ділянці дакріориностоми і середньому
носовому ході при ендоскопічному обстеженні, визначалась прохідність
СВШ при їх промиванні, досліджувалась функція сльозовідведення при
виконанні вдосконаленої кольорової сльозоносової проби Веста під
ендоскопічним контролем. Аналіз оцінювання якості життя хворих
здійснювався комплексно при визначенні вираженості сльозотечі за шкалою
Munk та за допомогою опитувальника SNOT-20. Висновок про остаточну
ефективність лікування робили через 1 рік після хірургічного втручання,
керуючись критеріями, що визначають показники «одужання», «поліпшення»
і «рецидив захворювання».
Всі застосовані методи дослідження є сучасними та інформативними
для вирішення поставлених в роботі завдань, відповідають сучасним
вимогам.
Кількість одиниць дослідження достатня для отримання коректних,
статистично значущих результатів.
У розділі 3 автором детально представлені результати поглибленого
аналізу скарг, клінічного огляду, та ендоскопічного обстеження порожнини
носа хворих з хронічним дакріоциститом. За результатами визначено, що
хронічний дакріоцистит в 3,7 рази частіше зустрічається у жінок, ніж у
чоловіків. Більше половини пацієнтів (57,0 %) були у працездатному віці.
Патологія внутрішньоносових структур у хворих з хронічним
дакріоциститом була виявлена у 85,3% випадків, найчастішою комбінацією
були викривлення носової перегородки у поєднанні з гіпертрофією нижніх
носових раковин. Через велику різноманітність і кількість ринологічної
патології у пацієнтів з хронічним дакріоциститом стає очевидним її вплив на
відтік сльози через сльозовідвідні шляхи, на аеродинаміку в порожнині носа,
що відіграє значну роль у патогенезі цього захворювання. При розробці
лікувальної тактики враховували виявлену супутню ендоназальну патологію.
Залежно від модифікації виконання ендоназальної ендоскопічної
дакріоцисториностомії, усі хворі були розподілені на 3 групи. Першу групу
(досліджувану) склали 45 пацієнтів, яким дакріоцисториностомія
проводилась за розробленою методикою (патент № 53616 від 11.10.2010).
Другу групу (порівняння) – 36 хворих, яким після виконання розробленої

дакріоцисториностомії в зону дакріориностоми встановлювали провідник з
полівінілхлориду. Третю групу (контрольну) склали 28 пацієнтів, яким
дакріоцисториностомію виконували за загальноприйнятою методикою: зі
збереженням і пластичним укладанням викроєних клаптів слизової оболонки
латеральної стінки порожнини носа і медіальної стінки слізного мішка та з
установленням провідника.
З метою підвищення інформативності КТ-обстеження пацієнтів з
хронічним дакріоциститом розроблено спосіб визначення топографоанатомічних взаємозв’язків слізного мішка з оточуючими структурами
(патент №66910 від 25.01.2012). В залежності від варіанту проведення КТ
сльозовідвідних шляхів пацієнти 1-ї та 2-ї груп були розподілені на 2
підгрупи: до підгруп 1А і 2А було включено хворих, котрим в
передопераційному періоді проводили КТ сльозовідвідних шляхів з
контрастуванням за розробленою методикою; підгрупи 1В і 2В склали хворі,
яким КТ виконувалась за традиційним алгоритмом. У свою чергу, пацієнтам
групи №3 у передопераційному обстеженні виконували дакріоцистографію, а
для уточнення стану внутрішньоносових структур – КТ навколоносових
пазух.
Завдяки застосуванню запропонованої методики КТ сльозовідвідних
шляхів у всіх випадках було оцінено співвідношення патологічно зміненого
слізного мішка і слізної ямки, визначено розташування слізної ямки відносно
переднього кінця середньої носової раковини, передлежання клітин
ґратчастого лабіринту та гачкоподібного відростка на шляху хірургічного
доступу. При аналізі отриманих КТ-даних з’ясовано, що слізна ямка
розташовувалась на рівні переднього кінця середньої носової раковини у
39,4% випадках, допереду від нього – у 32,1%, а дозаду – в 14,7 %. У 15
хворих (13,8% спостережень) визначити відношення слізної ямки до
переднього кінця середньої носової раковини було утрудненим, ці випадки
були в підгрупах 1В, 2В та в 3-й групі, що демонструвало достовірно гіршу
інформативність на 25 % у порівнянні з отриманими даними при
запропонованій методиці КТ (p<0,05).
Таким чином, дисертантом встановлено, що виконання за розробленим
алгоритмом КТ сльозовідвідних шляхів з контрастуванням дозволяє
отримати максимально точні дані, аналіз яких необхідний для планування
спрямованості й обсягу хірургічного втручання.
У розділі 4 детально висвітлені особливості хірургічного лікування
пацієнтів з хронічним дакріоциститом, змістовно описана і схематично
наведена
запропонована
методика
ендоназальної
ендоскопічної
дакріоцисториностомії, порівняно перебіг інтраопераційних періодів.

Відмінності розробленої методики ендоназальної ендоскопічної
дакріоцисториностомії полягали у наступному: етапі викроювання Пподібного клаптя слизової оболонки порожнини носа спочатку проводилась
ідентифікація місця розрізу за допомогою діафаноскопії, на етапі розтину
слізного мішка останній розсікався до дна (максимально донизу), а викроєні
клапті латеральної стінки порожнини носа та медіальної стінки слізного
мішка висікали. Такі відмінності дозволяли уникати застою й нагноєнню
сльози, здійснювати її пасаж рівномірним і безперешкодним, таким чином,
сприяючи мінімізації процесу рубцювання (утворення стриктури) на ділянці
дакріориностоми.
Порівнюючи інтраопераційні періоди у хворих всіх груп, доведено, що
застосування запропонованої методики КТ сльозовідвідних шляхів дозволило
ефективно планувати спрямованість й обсяг хірургічного втручання, в
«оптимальній» локації формувати «кісткове вікно», швидко ідентифікувати
слізний мішок, що призводило до меншої травматизації та кровоточивості
оточуючих тканин. При цьому інтраопераційна візуалізація хірургічного
поля, що дорівнювала кровоточивості 1-2 ступеню за шкалою A.P. Boezaart,
спостерігалась у понад 90 % хворих, у той час як у підгрупах 1В і 2В – менше
ніж у 50 % пацієнтів, а у контрольній групі – у 25 % хворих (p<0,05).
Також автор зазначає про доцільність проведення симультанних
хірургічних втручань у хворих на хронічний дакріоцистит з наявністю
супутньої ендоназальної патології на підставі того, що їх виконання істотно
не збільшило кількості та варіантів ускладнень.
У розділі 5 описані суб’єктивні скарги, що покладені в основу
тестування за шкалою вираженості сльозотечі P.L. Munk та опитувальника
SNOT-20, а також об’єктивний стан слизової оболонки порожнини носа та
функції
сльозовідведення
протягом
раннього
та
віддаленого
післяопераційних періодів у всіх групах пацієнтів.
Ефективність запропонованої методики ендоназальної ендоскопічної
дакріоцисториностомії порівнювалась з загальноприйнятою методикою в
ранньому (на 3-ю, 7-у, 10-у та 14-у добу) та віддаленому (через 1, 3, 6 та 12
місяців) післяопераційних періодах, з проведенням ендоскопічного
дослідження порожнини носа та оцінкою стану слизової оболонки в
післяопераційній ділянці, керуючись шкалою Lund and Kenndy, визначенням
ступеню візуалізації сформованої дакріориностоми, оцінкою прохідності
сльозовідвідних шляхів, визначенням функції сльозовідведення при
морганні. Результат проведеного лікування (остаточну ефективність
лікування) оцінювали через 1 рік після хірургічного втручання за критерієм
одужання / поліпшення / рецидив, де до позитивного підсумку лікування

відносили одужання і поліпшення, а до негативного – рецидив
дакріоциститу.
При аналізі наведених даних встановлено, що застосування
розробленої методики хірургічного лікування пацієнтів з хронічним
дакріоциститом достовірно покращує функціональні і візуальні показники
лікування в ранньому післяопераційному періоді: забезпечує достовірно
краще відновлення функції сльозовідведення вже на 3-ю добу після
хірургічного втручання, що дорівнювало 2,4±0,8 хвилин і в 2,2 рази було
ефективнішим в порівнянні з контрольною групою (p<0,05); забезпечує
достовірно швидке відновлення слизової оболонки ділянки дакріориностоми,
при цьому ступінь її набряклості і утворення кірок, а також кількості
пацієнтів зі слизовими виділеннями в ділянці дакріориностоми в групі
дослідження спостерігалося більш ніж у 2 рази менше, порівняно з
пацієнтами контрольної групи (p<0,05); наявність провідника у
сльозовідвідних шляхах пацієнтів групи порівняння негативно впливало на
швидкість відновлення слизової оболонки зони дакріориностоми та
середнього
носового
ходу,
затримувало
відновлення
функції
сльозовідведення.
При порівнянні показників стану слизової оболонки зони
дакріориностоми та функції сльозовідведення серед підгруп А і В у
досліджуваній групі та в групі порівняння, кращими результати були в
підгрупах А на протязі всього раннього післяопераційного періоду, однак без
статистично значущої різниці (p>0,05). Але прослідковувалась явна
тенденція того, що застосування КТ сльозовідвідних шляхів за розробленою
методикою та імплементація отриманих КТ-даних під час хірургічного
втручання сприяло кращому відновленню слизової оболонки та функції
сльозовідведення в ранньому післяопераційному періоді.
На початку віддаленого післяопераційного періоду (у терміні
спостереження 1 місяць після хірургічного втручання) спостерігалося
достовірно краща ефективність запропонованого способу ендоназальної
ендоскопічної дакріоцисториностомії за показниками стану слизової
оболонки зони дакріориностоми та середнього носового ходу і результатами
функції сльозовідведення в порівнянні з традиційною методикою (p <0,05).
Також в групі порівняння в цьому терміні спостереження відзначається
продовження негативного впливу наявності провідника в сльозовідвідних
шляхах і поліпшення стану слизової оболонки зони дакріориностоми та
функції сльозовідведення після видалення імплантату. Через 6 місяців після
операції кращі результати спостерігалися в досліджуваній групі: чітка
візуалізація дакріориностоми була у 85,7 % пацієнтів порівняно з 50,0 %

хворих контрольної групи, наявність рубців і синехій в ділянці
дакріориностоми – у 17,9 % пацієнтів порівняно з 50,0 %, а функція
сльозовідведення була позитивною у 82,1 % хворих порівняно з 57,1 %
пацієнтів контрольної групи; але статистично значущої відмінності між
групами досягти не вдалося (p>0,05).
Автором визначені строки з максимальними темпами погіршення
візуалізації дакріориностоми та функції сльозовідведення: з 3-го по 6-й
місяці після операції, в тому числі і відсутня візуалізація та негативна
функція сльозовідведення, що співпадало з виникненням рецидиву
захворювання. Пацієнти зі «зниженою» візуалізацією дакріориностоми та з
«уповільненою» функцією сльозовідведення складали «групу ризику»,
потребували додаткових заходів і подальшого спостереження.
При оцінці ефективності хірургічного лікування через 1 рік після
хірургічного втручання встановлено, що частка позитивних підсумків
лікування при виконанні ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії
за розробленою методикою склала 97,8 % і була на 12,1 % більше в
порівнянні з хворими контрольної групи зі статистично значущою
відмінністю (p <0,05). У групі порівняння позитивні підсумки лікування
склали 94,4 %, але в порівнянні з досліджуваною групою достовірної різниці
не було (p >0,05). Разом з тим, у пацієнтів підгруп 2А, 2В та групи № 3 були
зафіксовані місцеві ускладнення з боку очного яблука: епіфора у період
носіння імплантату, кон’юнктивіт, випадіння та зміщення імплантату,
грануляції в ділянці нижнього слізного канальця, ектопія нижньої слізної
точки, на відміну від хворих досліджуваної групи; у пацієнтів підгруп 1В, 2В
та групи № 3, у післяопераційному періоді були зафіксовані набряклість
нижньої повіки та носові кровотечі після видалення тампонів, на відміну від
хворих підгруп 1А та 2А. Отже, поєднане застосування запропонованих
методик діагностики і хірургічного лікування ХД сприяє зменшенню
місцевих ускладнень (p <0,05).
Автором дисертаційної роботи наведені ґрунтовні аргументи, які
показують, що запропоновані методики діагностики і лікування хронічного
дакріоциститу є ефективними.
Висновки логічні, достатньо обґрунтовані, відповідають поставленій
меті та завданням дослідження, відображають суть проведеної роботи.
Практичні рекомендації лаконічні, конкретні, клінічно обґрунтовані та
відповідають
запитам
практичної оториноларингології. Отримані
результати наукової роботи можуть бути застосовані в клінічній практиці
відділень і центрів ендоскопічної оториноларингології, в педагогічному
процесі кафедр оториноларингології та офтальмології медичних ВУЗів.

Дисертація закінчується висновками та практичними рекомендаціями:
7 висновків дисертації і 7 практичних рекомендацій виходять з отриманих
автором результатів, достатньо достовірно аргументовані та повністю
відображують її суть.
Отримані автором результати дослідження свідчать про досягнення
поставленої мети і рішення усіх сформульованих задач. Робота добре
ілюстрована малюнками і таблицями.
Обґрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих в дисертації.
Дисертаційна робота Мінаєва Олексія Олександровича виконана на
достатній кількості клінічних спостережень. Було проведено комплексне
обстеження 81 хворих з ХД, та 28 історій хвороб осіб контрольної групи
оперованих з приводу ХД класичним методом для ретроспективного аналізу.
Аналіз даних проведено з урахуванням відмінностей в КТ-дослідженні та
методу хірургічного втручання в групах 1, 2 та 3.
Використані методи в дослідженні сучасні, інформативні і адекватні
поставленим завданням. Всі висновки дисертації оригінальні і логічно
випливають з її змісту. Практичні рекомендації конкретні, мають важливе
значення для отоларингологів. Робота ілюстрована малюнками і таблицями.
Матеріали дисертації викладені в логічній послідовності, науковою мовою.
Достовірність і наукова новизна основних положень, висновків та
рекомендацій, сформульованих в дисертації.
При аналізі результатів, отриманих здобувачем, а також положень, які
виносяться на захист, слід підкреслити високу ступінь їх наукової новизни,
яку характеризує те, що:
Розроблено спосіб ендоназального ендоскопічного хірургічного
лікування ХД, що дозволяє знизити частоту рецидивів даного захворювання;
Розроблено
спосіб
визначення
топографо-анатомічних
взаємозв’язків слізного мішка з оточуючими структурами, який дозволяє
спростити виконання указаного вище хірургічного втручання;
Встановлено, що видалення медіальної стінки слізного мішка
максимально донизу при дакріоцисториностомії не потребує імпланту в
зону дакріориностоми, що дозволяє зменшити утворення грануляцій, рубців
і синехій в цій ділянці, поліпшити пасаж сльози, покращити якість життя
пацієнтів, досягти стійкої ремісії у 97,8% пацієнтів;
Установлено, що пацієнти зі сльозотечою потребують ретельного
обстеження і в разі необхідності лікування отоларинголога з метою
первинної профілактики ХД;
Розроблено
методику
КТ
сльозовідвідних
шляхів
з

контрастуванням мідотризоату натрію 60%, що значно покращує
візуалізацію носослізного каналу;
Вивчено функцію сльозовідведення у хворих прооперованих
авторською методикою;
Оцінено ефективність хірургічного лікування хворих ХД за
запропонованою методикою;
Вивчено якість життя хворих х ХД згідно з опитуванням за
шкалою Munk і SNOT-20 після перенесеної загальноприйнятої та
запропонованої ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії.
Повнота викладення основних результатів дисертації в
опублікованих роботах.
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових праць
У їх складі 6 статей в спеціалізованих фахових виданнях, що включених до
міжнародних науко метричних баз (з них 2 статті – в іноземних виданнях), 2
– у фахових виданнях, затверджених МОН України, 1 монографія (у
співавторстві), 9 тез у збірниках з’їздів, конгресів та науково-практичних
конференцій, 2 патенти України на корисну модель.
У роботах виконаних у співавторстві, ідея й основні положення
належать дисертантові.
Аналіз представлених публікацій здобувача дозволяє зробити
заключення про те, що вимоги ВАК України до публікації результатів
дисертаційного дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата
медичних наук Мінаєва О.О. виконані в повному обсязі.
Основні положення дисертації, заключення з висновками і
рекомендаціями по їх практичному використанню логічно витікають з
отриманих результатів виконаного дослідження.
Вони достовірні, науково обґрунтовані і повністю відображені в
матеріалах, опублікованих здобувачем.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження, виконані у роботі, відповідають темі НДР кафедри
оториноларингології факультету інтернатури та післядипломної освіти
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ
України «Ендоскопічне хірургічне лікування запальних захворювань
приносових пазух і хронічного гнійного дакріоциститу», державний
реєстраційний номер 0110 U 007770.
Зауваження.
1. У тексті дисертації мають місце численні орфографічні та стилістичні
помилки.

1.

2.

3.

4.

5.

2. На рис. 3.3б не зрозуміло за якими критеріями визначена гіпертрофія
нижньої носової раковини.
3. На рис. 5.7 тільки 2 умовні позначення, хоча використовуються 4 (різні
кольори).
4. В критеріях виключення відсутні дані щодо виключення пацієнтів з
травмами лицевого скелету, хоча в дисертаційній роботі це згадується.
5. В переліку умовних позначень відсутні деякі абревіатури, наприклад
«СОП» та інші, що Ви використовуєте в роботі.
6. На рисунку 3.1 приблизно 50% пацієнтів не мали утруднення дихання
або мали незначне утруднення носового дихання, проте автор не
пояснює з чим пов’язана патологія сльозовідвідних шляхів у таких
хворих.
7. «При дослідженні функції сльозовиділення з ендоскопічним контролем
у пацієнтів з ХД, цей тест у всіх хворих був негативним. У тих
випадках, коли функція сльозовідведення оцінювалась як
«уповільнена» або «позитивна», пацієнтів направляли на повторну
консультацію офтальмолога для подальшого обстеження і лікування» з даного абзацу не зрозуміло, яке саме дослідження проводилось, та яке
було подальше ведення пацієнтів, їх прогноз щодо захворювання.
8. З
опису
розробленої
автором
методики
контрастування
сльозовідвідних шляхів не зрозуміло в чому відмінність з існуючими
методами.
Запитання.
Чому переважна більшість хворих хронічним дакріоциститом жінки
(78,9%), як це Ви можете пояснити та чи є, крім гендерних, расові
відмінності?
В огляді літератури відмічено, що викривлення носової переділки при
хронічному дакріоциститі зустрічається від 2,4% до 51,1% хворих,проте
у Вас в роботі частота складає 78,9%, з чим це пов’язано?
В роботі Ви пишете, що патологічні виділення в середньому носовому
ході зустрічались у 37,6% обстежуваних, якого характеру були ці
виділення та чи не є протипоказанням до дакріориноцистостомії
наявність патологічного секрету в носових ходах, зважаючи на ризик
ускладнень?
Яке клінічне значення класифікаціє викривлень носової переділки по
Младіна, якщо при всіх типах викривлень Ви виконували додаткову
операцію – септопластику?
Чи була залежність в який бік викривлена носова переділка від ураження
відповідного носослізного каналу?

Як часто у обстежених Вами хворих зустрічаються посттравматичні
викривлення носової переділки? Чи була наявність травм лицевого
скелета у Ваших пацієнтів?
7. Чому в наведених даних рисунка 3.2 при ендоскопічному дослідженні
носової порожнини хворих було виявлено 71,6% викривлень носової
переділки та аденоїдні вегетації у 6,4% випадків, а при КТ дослідженні
викривлення носової переділки у тих же хворих визначалось в 59,6% та
аденоїдні вегетації – 0%. З чим це пов’язано? Який Ви використовували
алгоритм оцінки КТ знімків?
8. В дисертації Ви вказуєте, що абсолютно всім пацієнтам з ринологічною
патологією виконувались додаткові хірургічні втручання (сторінка 115),
який вид втручання та в якому обсязі виконувався Вашому пацієнту з
рівнем рідини лівої верхньощелепної пазухи, що наводився як приклад
патології носа та при носових пазух досліджуваних пацієнтів раніше
(рис. 3.7)?
9. Всі хірургічні втручання виконував один і той же хірург? Чи залежить
час операції від майстерності кожного хірурга – його досвіду, віку,
обладнання? Чи могли бути результати тривалості оперативних втручань
інші за умови виконання всіх операцій одним хірургом? Яку
безпосередню участь у хірургічних втручаннях приймали Ви, як
дисертант?
10. В чому переваги запропонованої Вами методики контрастування над
іншими проведення візуалізації при хронічному дакріоциститі?
6.

Перераховані зауваження та питання не носять принципового
характеру і не знижують позитивної оцінки роботи в цілому, а також
розроблених автором наукових положень і висновків.
ЗАКЛЮЧЕННЯ
На основі аналізу дисертації, публікацій здобувача, вважаю можливим
заключити, що дисертаційна робота Мінаєва Олексія Олександровича
виконана на високому науково-методичному рівні з залученням сучасних
методів дослідження і статистичної обробки отриманих даних, які
відповідають поставленій меті і означеним завданням, являється закінченим
самостійним дослідженням, яке вирішує важливе прикладне завдання
оториноларингології:
підвищення
ефективності
ендоназального
хірургічного лікування хворих з непрохідністю сльозовідвідних шляхів при
хронічному гнійному дакріоциститі.

Усе це дає підстави стверджувати, що дисертація відповідає вимогам,
ДАК МОН України, що висуваються на здобуття наукового ступеня
кандидата наук п.11 «Порядку присудження наукових ступенів»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013
року №567, а здобувач Мінаєв Олексій Олександрович заслуговує на
присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності
14.01.19 - оториноларингологія.

Офіційний опонент
Доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри оториноларингології
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України
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