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Актуальність теми.  

Догма про обов'язковість видалення іпсилатеральних надниркових 

залоз при хірургічному лікуванні пухлин нирок сформувалася в 70-і роки ХХ 

століття. Враховуючи украй поганий прогноз для хворих з адренальними 

метастазами, яка складає в середньому 10-15 місяців, вивчення параметрів 

виживаності у пацієнтів з різними видами метастазів в надниркові залози є 

важливим питанням цього розділу онкоурології. 

Лікувальна тактика у пацієнтів з рідкісними формами адренальних 

метастазів, зокрема з іпсилатеральними і контралатеральними метахронними 

або з синхронними білатеральними метастазами, а також з метастазами, які 

мають макроскопічне внутрішньовенозне поширення, як правило, 

визначається індивідуально на підставі показників адренальної функції, 

стану хворого і параметрів інвазивності пухлини. 

До теперішнього часу у світовій літературі описані лише поодинокі 

повідомлення про хірургічне лікування адренальних метастазів нирково-

клітинного раку з поширенням в ниркову або нижню порожнисту вену. Ця 

обставина свідчить про необхідність активного вивчення і систематизації 

інформації про цю рідкісну патологію, що сприятиме вдосконаленню 

лікувальної стратегії і поліпшенню онкологічних результатів. 
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Таким чином, роботу, присвячену підвищенню якості лікування 

нирково-клітинного раку з адренальними метастазами шляхом розробки 

оптимальної хірургічної тактики на підставі вивчення різних клініко-

морфологічних і прогностичних параметрів цих пацієнтів, слід визнати 

вельми актуальною та практично значимою. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно НДР кафедр хірургічного 

профілю Харківського національного медичного університету на 

«Удосконалення та розробка методів діагностики і хірургічного лікування 

захворювань і травм органів черевної порожнини та грудної клітки, судин 

верхніх та нижніх кінцівок із використанням мініінвазивних методик у 

пацієнтів з високим ризиком розвитку післяопераційних ускладнень», № 

держреєстрації  0116U004991, в якій здобувач був виконавцем та його власне 

дослідження стало фрагментом даної науково-дослідної роботи. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертації 

Дисертаційна робота Баларабе У.М. є закінченою науково- дослідною 

роботою, виконаною на  сучасному методичному рівні та на достатній 

кількості досліджуваного матеріалу.  

В рамках дисертаційного дослідження здобувачем були проведені 

клінічні дослідження 118 хворих на нирково-клітинний рак. Вірогідність 

отриманих наукових результатів підтверджена на практиці в основних та 

групах порівняння. Статистичний аналіз результатів дослідження проведений 

на сучасному рівні, коректно, за допомогою стандартних програм 

статистичного аналізу. Висловлені в роботі наукові положення та 

рекомендації науково обґрунтовані. 

Таким чином, вибір об’єктів, методів дослідження та висновки 

відповідають поставленій меті й завданням дослідження, що дозволяє 

зробити висновок про достовірність  отриманих результатів та основних 

положень, і є логічним підсумком всієї дисертаційної роботи. 

http://nauka.knmu.edu.ua/sierep/main.php?action=razdel&rname=2.&eid=14&subact=edit&editv=99083
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Наукова новизна дослідження та отриманих результатів. 

Дисертаційна робота містить систематизований і сучасний підхід для 

вирішення наукового завдання, яке передбачає підвищення якості лікування 

пацієнтів, що страждають нирково-клітинним раком з адренальними 

метастазами. 

Отримані результати наукового пошуку дозволили доповнити клінічні 

знання про структуру синхронної іпсилатеральної патології надниркової 

залози у пацієнтів з нирково-клітинним раком. Зокрема, продемонстрована 

частота злоякісної патології надниркової залози в групах органозберігаючої  

хірургії і радикальної нефректомії, а також клініко-морфологічні особливості 

адренальних метастазів. 

Оцінено прогностичне значення різних клініко-морфологічних 

параметрів пацієнтів і пухлин у плані диференціальної діагностики 

адренальних метастазів і аденом у хворих з нирково-клітинним раком. 

Проведена порівняльна оцінка параметрів виживаності пацієнтів з 

різними формами адренальних метастазів. Продемонстровано прогностичне 

значення клініко-морфологічних параметрів пухлин і пацієнтів відносно 

загальної виживаності. 

Уперше представлені результати органозберігаючої хірургії 

адренальних метастазів НКР, оцінені здійснимість і безпека цього 

хірургічного підходу. Уперше розроблена шкала оцінки складності 

адреналзберігаючої  хірургії при пухлинах надниркової залози. 

Описані рідкісні форми метастазів в надниркові залози, включаючи 

пацієнтів з внутрішньовенозним поширенням адренальних вогнищ. 

Продемонстрована можливість таргетної терапії у хворих з адреналопривним 

станом. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження 

Вивчення і узагальнення клінічного досвіду лікування нирково-

клітинного раку з адренальними метастазами дало можливість виділити 
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оптимальні хірургічні підходи відносно різних форм метастазів у надниркові 

залози. 

Оцінка найбільш інформативних чинників диференціальної 

діагностики адренальних метастазів і аденом дозволяє точніше 

ідентифікувати синхронну злоякісну патологію в іпсилатеральній 

наднирковій залозі.  

Розроблені статистичні моделі дозволяють прогнозування важких 

післяопераційних ускладнень і загальної виживаності у хворих з 

адренальними метастазами НКР. 

Опис рідкісних форм ізольованих адренальних метастазів НКР, 

включаючи синхронні двосторонні вогнища, а також їх внутрішньовенозне 

поширення, розширює існуючі клінічні знання в цій області і представляє 

можливі лікувальні підходи відносно цієї патології. 

Оцінка здійснимості та безпеки адреналзберігаючої  хірургії у пацієнтів 

з НКР дозволяє точніший вибір показань до використання даної хірургічної 

тактики. Розроблена шкала оцінки складності адреналзберігаючої  хірургії 

дає можливість прогнозувати здійснимість і успішність конкретної операції у 

конкретного пацієнта, а також є об'єктивним інструментом при 

порівняльному аналізі результатів подібних операцій в різних клінічних 

центрах. 

Отримані результати дослідження, що були впроваджені у клінічну 

практику урологічних  відділень м. Харкова дозволили суттєво покращити 

якість надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з адренальними 

метастазами нирково-клітинного раку. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 11 наукові 

роботи, у тому числі 5 статей, з них: 4 – у наукових фахових виданнях, 1 

стаття у виданні, що цитується наукометричною базою «SCOPUS», 6 тез  у 

збірниках науково-практичних конференцій, які пов’язані з дисертаційною 

роботою. 
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Основні положення дисертації та результати наукових досліджень 

повідомлені та обговорені на науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю, конгресах та симпозіумах: «Сучасні методи 

діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології», м. Дніпро, 

22–23 жовтня 2020 р.; «Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, 

проблеми, шляхи вирішення» м. Харків 9-10 вересня, 2020; “Феномен 

біоетики та біобезпеки як індикатор стану медичної науки” м. Харків 18 

лютого 2020; «Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, 

шляхи вирішення» м. Харків, 2021; «Сучасні методи діагностики та 

лікування в урології, андрології та онкоурології». м. Дніпро, 14–15 жовтня 

2021 р). 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертація викладена українською мовою на 202 сторінках 

друкованого тексту, який включає  анотації українською та англійською 

мовами,  вступ, огляд літератури, розділ матеріалів та методів дослідження; 

п’ять розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної 

літератури та додатку. Обсяг основного тексту дисертації складає 163 

сторінки.  Робота  ілюстрована 31 таблицею, 18 рисунками, 8 графіками та 4 

схемами. Список використаних джерел містить 189 джерел, які розміщені по 

мірі посилань на них. 

У вступі переконливо обгрунтовано актуальність теми, представлені 

мета та завдання,  предмет та обʼєкт дослідження визначені у відповідності 

до теми дисертації..  

Розділ 1  «Актуальні аспекти лікування пацієнтів з метастазами 

нирково-клітинного раку в надниркові залози» містить 8 підрозділів, в 

яких висвітлюються сучасний погляд щодо лікування пацієнтів з метастазами 

нирково-клітинного раку в надниркові залози. Літературні джерела, які 

наводить здобувач, дають можливість оцінити  стан проблеми. Розділ 

закінчується висновком, що засвідчує  що структура адренальної патології у 
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пацієнтів з нирково-клітинним раком, а також прогностичні особливості 

ниркових пухлин і адренальних метастазів вимагають подальшого вивчення, 

а методики хірургічного лікування адренальних метастазів НКР потребують 

подальшого удосконалення.  

Взагалі, розділ сприймається легко, обгрунтовно викладений зі знанням 

проблеми, послідовно, що свідчить про обізнаність здобувача та його вміння 

аналізувати матеріал. 

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень»  має 7 підрозділів, в яких 

представлені дизайн дослідження, клінічна характеристика та розподіл 

пацієнтів за групами. Застосовані здобувачем  методики дослідження сучасні 

та інформативні. Методи хірургічного лікування, а також характеристика 

ускладнень викладені послідовно та розлого. Статистичні методи обумовили 

можливість визначити вірогідність отриманих результатів. .  

Розділ 3 «Аналіз адренальної патології у пацієнтів з нирково-

клітинним раком» має 3 підрозділи. Дисертантом представлені:  адренальна 

патологія з іпсилатерального боку у пацієнтів, що оперуються з приводу 

нирково-клітинного раку, особливості синхронних іпсилатеральних 

адренальних метастазів НКР. Також висвітлений порівняльний аналіз 

пацієнтів і пухлин в групах адренальних метастазів і неметастатичних 

об'ємних утворень.  

Здобувачем було доведено, що прогностичне значення в плані 

диференціальної діагностики адренальних метастазів і аденом у пацієнтів з 

нирково-клітинним раком продемонстрував тільки один параметр: 

внутрішньовенозне поширення пухлини нирки. Характеристики самих 

адренальних утворень не були об'єктивними прогностичними параметрами. 

Іпсилатеральна адреналектомія є показаною у пацієнтів з пухлинами нирок, 

що поширюються в ниркову або в нижню порожнисту вену. Розділ має  

достатню кількість таблиць та рисунків, які полегшують сприйняття 

матеріалу. 
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Розділ 4 «Результати лікування хворих з адренальними 

метастазами нирково-клітинного раку» викладений у 4 підрозділах.  В 

ньому представлені ускладнення, аналіз виживаності та виживаність 

пацієнтів з іпсилатеральними синхронними метастазами в порівняльному 

аспекті з виживаністю пацієнтів із синхронними іпсилатеральними 

аденомами. Здобувачем було доведено,  що загальний рівень інтра- і 

післяопераційних ускладнень при видаленні НКР з об'ємними утвореннями 

надниркових залоз досягає 19,8% і 16% відповідно. Достовірних 

відмінностей відносно інтраопераційних ускладнень в підгрупах адренальних 

метастазів і аденом виявлено не було. При порівнянні цих підгруп відносно 

післяопераційних ускладнень виявлено достовірне переважання числа (р 

<0,021) і тяжкості останніх у пацієнтів з метастатичним адренальним 

ураженням. Ці відмінності були виразно виражені при оцінці ускладнень, що 

мають градацію за шкалою Clavien-Dindo≥ III (р <0,015). При вивченні 

здобувачем чинників прогнозу післяопераційних ускладнень було визначено, 

що найбільше значення мали такі ознаки, як об'єм інтраопераційної 

крововтрати більше 1л (F=10,189) і розміри ниркової пухлини більше 10 см 

(F=5,201).  

Розділ інформативний, добре ілюстрований, статистично оброблений, 

чітко відображає результати проведених досліджень.  

Розділ 5 «Органозберігаюча хірургія надниркових залоз в лікуванні 

адренальних метастазів і аденом у пацієнтів з нирково-клітинним 

раком» має 2 підрозділи.  В ньому висвітлені  результати органозберігаючої 

хірургії адренальних об'ємних утворень у пацієнтів з НКР та визначена 

оцінка складності адреналзберігаючої  хірургії.  

 Об'єктивних відмінностей в показниках виживаності між пацієнтами 

усіх вивчених підгруп (синхронні іпсилатеральні, синхронні білатеральні і 

метахронні  метастази) автором продемонстровано не було. Найбільше 

прогностичне значення в плані загальної виживаності у пацієнтів з різними 

формами адренальних метастазів було виявлене у таких параметрів, як 
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розмір пухлини нирки більше 7 см (F=4,632), об'єм інтраопераційної 

крововтрати більше 1 л (F=8,444), наявність пухлини верхнього полюса 

нирки (F=10,102) і внутрішньовенозне поширення ниркового новоутворення 

(F=8,444). 

Запропонована шкала оцінки складності адреналзберігаючої  хірургії 

пухлин надниркових залоз VSLP дозволяє виділити 4 типи операцій на 

підставі результатів візуальних досліджень (МДКТ, МРТ).  

Також необхідно відзначити ретельну статистичну обробку отриманих 

даних, що дозволяє обгрунтувати достовірність  наукових результатів. 

Розділ 6 «Рідкісні форми адренального метастазування нирково-

клітинного раку» представлений у 3 підрозділах. Здобувачем висвітлені 

результати лікування ізольованих синхронних білатеральних, метахронних 

адренальних метастазів нирково-клітинного раку. Було представлено два 

рідкісні клінічні спостереження внутрішньовенозного поширення 

адренальних метастазів нирково-клітинного раку. Одне з них уперше у 

світовій літературі описує синхронне внутрішньовенозне поширення 

білатеральних адренальних метастазів НКР. Необхідно враховувати 

можливість існування пухлинних венозних тромбів при метастазах НКР в 

надниркові залози 

Розділ написано чітко, наглядний матеріал представлений у повному 

обсязі, достатньо ілюстрований таблицями та рисунками, які дозволяють 

упорядкувати отримані дисертантом наукові результати. 

7 розділ «Алгоритм лікування пацієнтів з адренальними 

метастазами нирково-клітинного раку»  дає чіткі відповіді на питання, 

зокрема:  у яких ситуаціях у пацієнтів з ніроков-клітинним раком  потрібна 

іпсилатеральна адреналектомія та чи необхідно видаляти незмінену за 

даними МДКТ іпсилатеральну надниркову залозу; чи можливе використання 

адреналзберігаючої  хірургії у пацієнтів з нирково-клітинним раком  і 

синхронними утвореннями в іпсилатеральній наднирковій залозі;  якою 

повинна бути тактика у пацієнтів  з  НКР та ізольованими синхронними 
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метастазами в надниркових залозах; а також, наскільки безпечним є 

проведення таргетної терапії тирозинкіназними інгібіторами і інгібіторами 

mTOR у пацієнтів після видалення обох надниркових залоз? 

Таким чином, завдяки обгрунтуванню відповідей здобувачем було 

визначено оптимальну лікувальну тактику, завдяки чому вдалося  підвищити   

якість лікування пацієнтів, що страждають адренальними метастазами 

нирково-клітинного раку.  

У розділі «Аналіз та узагальнення отриманих даних» автор  

достатньо повно аналізує  фактичний матеріал, зіставляє його з даними 

літератури, підводить підсумки проведеної роботи. 

Висновки зроблені у відповідності до поставлений завдань, 

сформульовані чітко та свідчать про досягнення мети. Практичні 

рекомендації грунтуються на основі фактичного матеріалу дисертації  

доступні для практикуючих лікарів.   

Під час ознайомлення з дисертацією виникли запитання, на які прошу 

дати відповіді:  

1. При якому об'ємі залишку єдиної надниркової залози після його 

резекції не потрібно проведення замісної гормональної терапії? 

2. Чому у Вашій роботі не представлено реальній прогностичній 

точності шкали складності адреналзберігаючої хірургії пухлин надниркових 

залоз?  

Дисертація оформлена згідно вимог до такого виду робіт, написана 

грамотно, хоча зустрічаються поодинокі друкарські помилки, стилістичні  

неточності, але  зауваження, які були зроблені під час ознайомлення з 

роботою ніяким чином не впливають на її суть, та в жодному випадку не 

знижують наукової новизни та практичної цінності представленого 

дослідження. 

Заключення 

Представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Урологія»  дисертаційна 
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робота Баларабе Умара Мохаммеда на тему «Оптимізація лікування нирково-

клітинного раку з адренальними метастазами» є закінченою самостійною 

працею, в якій містяться  положення і науково обгрунтовані результати, що 

дає можливість вирішити актуальну задачу урології – поліпшення результатів 

лікування нирково-клітинного раку з адренальними метастазами шляхом 

розробки оптимальної клінічної тактики на підставі вивчення різних клініко-

морфологічних і прогностичних параметрів цих пацієнтів. 

За своєю актуальністю, метою і завданнями дослідження, 

достовірністю і обгрунтованістю отриманих результатів, висновків і 

практичним значення, дисертаційна робота Баларабе Умара Мохаммеда на 

тему «Оптимізація лікування нирково-клітинного раку з адренальними 

метастазами» повністю відповідає вимогам п.10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 06.03.2019. та вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженого наказом МОН України № 40 від 

12.01.2017 «Про затвердження вимог до оформлення дисертацій», а її автор  

Баларабе Умар Мохаммед заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Урологія»». 

 

  


