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Олегівни «Особливості хірургічної тактики у хворих на жовчекам'яну  

хворобу з урахуванням ризику венозного тромбоемболізму» подану до 

спеціалізованої вченої ради Д 20.601.04 при ДВНЗ «Івано-Франківський  

національний медичний університет» МОЗ України на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03- хірургія,

1. Актуальність обраної теми дисертації

Лапароскопічні втручання сьогодні є найбільш динамічним розділом 

абдомінальної хірургії, який стрімко розвивається. Новим напрямком 

удосконалення хірургічної тактики у ендохірургії стало запровадження 

технологій, які забезпечують прискорене післяопераційне відновлення пацієнтів 

(Fast Track Surgery, або ERAS-стратегія) -  системи заходів, яка полягає в 

мінімізації хірургічних та періопераційних процедур та маніпуляцій, які 

традиційно застосовують у відкритій хірургії. Відносна нетривалість 

лапароскопічної холецистектомії та менша травматичність, як самої операції, так 

і періопераційних заходів та маніпуляцій, роблять їх більш прийнятними до 

хворих похилого та старечого віку, а також пацієнтів з супутніми захворюваннями 

та надмірною масою тіла. За даними досліджень структури післяопераційних 

ускладнень при лапароскопічній холецистектомії (М. Ю. Ничитайло та ін.), значну 

частину з них складають тромбоемболічні ускладнення, які пов’язують з більш 

чи менш тривалим пневмоперитонеумом у процесі виконання лапароскопічної 

операції. Протоколи профілактики тромбоемболічних ускладнень до та після 

лапароскопічних операцій включають елементи механічної та медикаментозної 

профілактики (з застосуванням антикоагулянтів), однак призначення вказаних 

заходів не завжди відповідає стандартам, деколи базується на емпіричних 

підходах і не може бути однотипним для всіх хворих (J.Caprini, 2016). Зростання 

ризику кровотечі часто стримує призначення антикоагулянтів і заходи 

протитромботичної профілактики іноді взагалі не призначаються. Немає 

достатньо аргументованих рекомендацій щодо антитромботичної профілактики у



хворих з синдромом механічної жовтяниці, яка, як відомо, сама по собі може бути 

причиною геморагічних ускладнень (Н. С. Кабанец, Н. Б. Губергриц, 2015).

Впродовж року у світі реєструється приблизно 250000 нових випадків ТГВ і 

50000 смертей від TEJIA (АССР, 2016). Встановлено, що при ТГВ частота 

тромбоемболії легеневої артерії варіює від 10 до 50%, особливо серед пацієнтів, 

які отримують невідкладну і екстрену медичну допомогу. Вірогідна частота ТЕЛА 

в Україні складає приблизно 50 тис. випадків на рік, у тому числі близько 10 тис. 

із летальним наслідком (В. Нетяженко, 2013).

Тому, раціональним рішенням названих завдань є розробка технологій та 

удосконалення методів комплексної профілактики венозних тромбозів нижніх 

кінцівок, як передумови розвитку ТЕЛА. Водночас, профілактичні засоби згідно з 

стратегією ERAS не повинні збільшувати тривалість лікування та його 

«надмірність».

Виходячи із вищесказаного, дисертаційна робота, присвячена покращенню 

ефективності профілактики венозного тромбоемболізму у хворих на жовчекам'яну 

хворобу з високим його ризиком за рахунок розробки індивідуального алгоритму 

хірургічної тактики та ведення післяопераційного періоду має наукове та 

практичне значення, в т.ч. для закладів охорони здоров’я.

2. Зв’язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами

Дисертаційне дослідження виконане згідно плану наукових робіт ДВНЗ

«Івано-Франківський національний медичний університет» і є фрагментом 

науково-дослідної роботи на тему: «Хірургічна корекція порушень кровоплину в 

комплексному лікуванні захворювань магістральних судин». Державний номер 

0 1 12U001559 (2010-2016). Дисертант є одним із співвиконавців даної НДР.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів

У процесі дослідження подальший розвиток отримало вивчення впливу 

форми захворювання, передопераційного статусу хворого та тривалості операції 

на гемостазіологічний профіль пацієнта.

Адаптовано шкалу оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень (шкала 

Саргіпі) до особливостей хворих, яким проведена лапароскопічна 

холецистектомія.



Встановлено закономірне зростання ризику венозного тромбоемболізму при 

наявності гострого запалення жовчного міхура, а також при супутніх 

захворюваннях вен нижніх кінцівок.

Отримано нові дані про гемостазіологічний профіль при обтураційних 

жовтяницях.

Уперше отримані нові закономірності взаємозв’язку між показниками 

венозного відтоку нижніх кінцівок та режимом пневмоперитонеуму під час 

лапароскопічної холецистектомії. Встановлено вплив режиму 

пневмоперитонеуму а також положення хворого на операційному столі на ризик 

тромбоемболічних ускладнень.

Виявлено типові характеристики коливань тиску у черевній порожнині, які 

спостерігаються при лапароскопічних холецистектоміях і мають вплив на 

венозний кровотік у системі нижньої порожнистої вени.

Новими є дані про взаємозвязок між ендотеліальною дисфункцією, 

тривалістю лапароскопічної операції, ступенем дегідратації та іншими факторами 

ризику тромбоемболічних ускладнень.

Встановлено прогностичне значення рівня Р-селектину сироватки крові для 

оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень.

Проведено порівняльний аналіз різних методів механічної профілактики 

венозних тромбозів нижніх кінцівок на підставі оцінки їх впливу на швидкість 

венозного кровотоку. Проведено порівняльний аналіз імпульсної плантарної 

компресії та еластичного бинтування нижніх кінцівок.

4. Теоретичне значення результатів дослідження

Результати дослідження дали можливість поглибити розуміння патогенезу 

тромбоемболічних ускладнень у хворих, яким проводиться лапароскопічна 

холецистектомія і на підставі цього розробити і впровадити в заклади охорони 

здоров'я лікувально-діагностичну програму, яка огітимізує підходи до діагностики 

та диференційованого комплексного лікування цієї патології.

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі студентів 

медичного факультету, інституті післядипломної освіти ДНВЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет».



5. Практичне значення результатів дослідження

Удосконалено шкалу бальної оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень 

шляхом урахування факторів, які змінюють гемостазіологічний баланс у 

напрямках як гіпер- так і гіпокоагуляції.

Запропоновано обґрунтування оптимального інтраопераційного режиму 

пневмоперитонеуму для зниження ступеня ризику тромбоемболічних ускладнень 

у хворих групи ризику, зокрема обмеження максимального тиску до рівня 10-12 

мм рт. ст., досягнення максимальної та рівномірної міорелаксації, уникнення 

введення міорелаксантів «за вимогою хірурга».

Обгрунтовано систему заходів, спрямованих на мінімізацію агресивного 

впливу на гемостазіологічний профіль пацієнта, зокрема, рекомендовано до 

початку лапароскопічної холецистектомії усунути дегідратацію при гострому 

холециститі шляхом адекватної інфузійної терапії; при виконанні лапароскопічної 

операції у хворих з середнім та високим ступенем ризику венозного 

тромбоемболізму автор рекомендує застосовувати способи холецистектомії, які 

зменшують тривалість операції, уникати симультанних операцій та намагання 

виконати холецистектомію з меншою кількістю інструментальних троакарів, 

залучати до складу операційної бригади у хворих групи ризику найбільш 

досвідчених спеціалістів.

Виявлено переваги інтраопераційного застосування імпульсної плантарної 

компресії у порівнянні з еластичною компресією гомілок.

Запропоновано спосіб удосконалення методу пневмокомпресії нижніх 

кінцівок за рахунок синхронізації коливань тиску у черевній порожнині та у 

компресійних манжетах (патенти України на корисну модель № 80102 та №80702). 

Дисертантом проведено порівняльний аналіз різних методів механічної 

профілактики венозних тромбозів нижніх кінцівок на підставі оцінки їх впливу на 

швидкість венозного кровотоку і доведено переваги методів пневмокомпресії у 

порівнянні з еластичним бинтуванням.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Результати дисертаційної роботи базуються на ретроспективному аналізі



3582 карт стаціонаних хворих, які перенесли лапароскопічну холецистектомію у 

відділенні малоінвазивної хірургії Івано-Франківської ОКЛ за період з 2010 по 

2012 рік з приводу різних форм жовчекам'яної хвороби, та проспективному аналізі 

200 хворих, які перенесли лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного 

та гострого калькульозного холециститу.

Використані сучасні інформативні методи дослідження в діапазоні існуючих 

галузевих стандартів. Для оцінки загальних змін в організмі застосовані біохімічні 

дослідження білірубіну крові для відбору групи хворих з синдромом жовтяниці, 

гемостазіологічні дослідження (показники коагуляційної системи крові - 

міжнародне нормалізоване відношення, активований частковий 

тромбопластиновий час), показники тромбоеластографії, імуноферментні 

дослідження сироваткового Р - селектину, функціональний тест ендотеліальної 

дисфункції за D. Celermajer.

Всі наукові результати піддані статистичній обробці методами варіаційного 

та кореляційного аналізу та оцінки відношення шансів і представлені у вигляді 41 

таблиці і 23 рисунках.

Дисертаційна робота викладена на 153 сторінках друкованого тексту 

(основний обсяг становить 130 сторінок) та складається зі вступу, огляду 

літератури, характеристики хворих та методів дослідження, п ’яти розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел. 

Бібліографічний покажчик містить 167 літературних джерел, з яких 104 

кирилицею, 63 латиницею.

У вступі, який викладений на 7 сторінках, дисертант розкриває суть наукової 

проблеми, її значимість, вихідні дані, підстави та обґрунтування актуальності 

свого дослідження. У послідовності, рекомендованій ДАК України, розкрито 

актуальність теми, мету і завдання дослідження, зв ’язок роботи з науковими 

програмами, наукову новизну одержаних результатів, практичне значення роботи, 

особистий внесок здобувана, апробацію результатів дослідження та публікації за 

темою дисертації.

В розділі 1 “Огляд літератури”, викладеному на 29 сторінках (18%),



висвітлені основні нерозв’язані питання проблеми. Описані сучасні тенденції у 

розвитку малоінвазивної хірургії. Вказано, на те, що ключову роль у програмах 

прискореного відновлення після операції відіграє поряд з хірургічними 

технологіями оптимізація фармакологічного менеджменту післяопераційного 

періоду.

Акцентується увага, що венозний тромбоз та його катастрофічне ускладнення 

- ТЕЛА уже півтора століття привертає увагу дослідників і проблема залишається 

остаточно не вирішеною. Причинами цього вважаються: збільшення середнього 

віку населення, зростання числа хірургічних втручань, наявність нових, 

неврахованих факторів ризику, неадекватна ідентифікація популяцій ризику, 

недостатнє використання антитромботичної профілактики і відсутність 

ефективності застосовуваної профілактики.

Автор, аналізуючи літературні джерела, вказує, що у хворих на жовчекам’яну 

хворобу та у процесі її лікування існують багаточисельні фактори ризику 

тромбоемболічних ускладнень, зокрема, будь яке втручання з приводу запального 

захворювання органів черевної порожнини слід розглядати, як транзиторний стан 

гіперкоагуляції.

На основі аналізу різних літературних джерел, дисертант дійшла висновку, 

що сьогодні недостатня кількість досліджень, які б інтегрально оцінювали сучасні 

клініко-патогенетичні особливості, зміни показників ендотеліальної дисфункції 

щодо їх ролі у розвитку венозного тромбоемболізму в контексті периопераційного 

супроводу і хірургічної тактики при лапароскопічних втручаннях з приводу 

гострого та хронічного холециститу, а дані, які стосуються особливостей 

профілактики венозного тромбоемболізму після лапароскопічних операцій 

суперечливі і тому пошук оптимального алгоритму обстеження та лікування даної 

категорії хворих ще триває.

Огляд літератури завершується узагальнюючим висновком про ті окремі 

положення, які потребують детального вивчення, визначають необхідність 

наукового дослідження для підвищення ефективності профілактики венозних 

тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях, заощадження 

значних коштів для охорони здоров'я. Зауважень до розділу немає.



У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження», представленому на 19 

сторінках, охарактеризовано 3582 карт стаціонарних хворих, які перенесли 

лапароскопічну холецистектомію. Дана характеристика дослідженого масиву 

даних за тендерними ознаками, видами оперативного втручання, нозологіями 

ускладнень, в т.ч. зі сторони венозної системи. На основі аналізу дана 

характеристика заходів, застосованих для попередження венозних тромботичних 

ускладнень.

На проспективному етапі дослідження обстежено 200 хворих, які перенесли 

лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного та гострого 

калькульозного холециститу, виділені критерії включення і виключення хворих із 

дослідження. Групи хворих рандомінізовані по тендерними та віковими 

параметрами та за видами оперативних втручань.

У підрозділі 2.2 «Методика пневмоперитонеографії під час лапароскопічних 

хірургічних втручань» описана методика обстеження. Зроблено акцент на 

можливість варіабельності тиску під час оперативного втручання.

Підрозділ 2.3. «Допплерографічне картування венозної системи нижніх 

кінцівок». Для вирішення поставлених завдань досліджували кровотік по 

загальній стегновій, підколінній та задній великогомілковій венах на різних етапах 

лапароскопічної операції і при різних показниках внутрішньочеревного тиску. 

Серед зауважень -  треба звернути увагу на те, що дослідження венозної системи 

проводилося шляхом виконання дуплексного сканування з елементами 

доплерографії. В процесі читання підрозділу виникає запитання -  чому не 

досліджувалися судини черевної порожнини, якщо була така можливість.

Підрозділи 2.4 «Гемостазіологічне дослідження: згортальна та

фібринолітична системи, стан агрегатних властивостей крові», 2.5. 

«Імуноферментне визначення концентрації sP-селектину у периферичній та 

центральній венозній крові» та 2.6 «Визначення ендотеліальної дисфункції за 

ендотелій- залежною вазодилятацією» детально описують методики виконання 

досліджень.

У підрозділі 2.7. «Особливості оперативних втручань та периопераційної 

профілактики венозних тромбозів», описані методи профілактики в



периопераційному періоді, методика виконання маніпуляцій. Виникає запитання 

-  з яким тиском накладалися еластичні бинти на нижніх кінцівках, як проводили 

контроль.

Підрозділ 2.8 «Методи статистичної обробки результатів дослідження».

Отримана база даних та програмна автоматична обробка результатів 

дослідження дозволили зіставляти результати за різними критеріями та 

використовувати отримані параметри у аналізі.

Вагомих зауважень до розділу 2 немає, окрім зустрічання деяких 

стилістичних та орфографічних помилок.

Розділ 3. «Моніторинг ризику тромбоемболічних ускладнень у хворих на 

жовчекам’яну хворобу» представлений на 10 сторінках.

Підрозділ 3.1. «Частота та структура тромбоемболічних ускладнень серед 

хворих на жовчекам'яну хворобу, які перенесли лапароскопічну 

холецистектомію» містить аналіз карт стаціонарного хворого 3582 хворих. Серед 

них хронічний калькульозний холецистит діагностовано у 2634 хворих (73,5%), 

гострий холецистит встановлено у 948 хворих (26,5%).

Наявність супутньої патології вен нижніх кінцівок зафіксована у заключному 

діагнозі лише у 0,7% хворих, що на думку автора не відображає реальної картини, 

оскільки у 13,5% хворих у первинному огляді та у результатах клінічних 

обстежень наявні ознаки хронічного захворювання вен нижніх кінцівок, зокрема, 

набряки і пастозність нижніх кінцівок, трофічні зміни.

Підрозділ 3.2. «Гострий холецистит та супутня венозна патологія, як 

предиктори венозного тромбоемболізму». На підставі оцінки відношення шансів 

у різних нозологічних групах хворих автор обґрунтовує заключення, що наявність 

гострого запального процесу та венозної патології у хворих на ЖКХ є вагомими 

предикторами венозних тромботичних ускладнень і тому потребують включення 

до переліку факторів ризику ТЕУ. Незважаючи на цікавість приведеної інформації 

остання погано сприймається у зв’язку з відсутністю таблиці. Не зовсім зрозуміло, 

яка використана класифікація хронічних захворювань вен при наданні матеріалу.

Підрозділ 3.3. «Геморагічні ускладнення при застосуванні фармакологічної 

тромбопрофілактики після холецистектомії» дозволив виявити, що за даними



опитування хірургів приблизна частота проблемного гемостазу при 

холецистектомії досягає 25%. Врахування даного аспекту хірургічної практики 

відбулося вперше і дане питання потребує більш детального дослідження. В 

роботі згадується про опитувальник для хірургів, але він не представлений в 

роботі. Серед зауважень (стор.65) - кількісні показники, які свідчать про 

проблемний гемостаз досить варіабельні, не представлено їх походження.

Підрозділ 3.4. «Модифікація шкали «CAPRINI» для оцінки ризику 

тромбоемболічних ускладнень у хворих з біліарною патологією», є науково 

обґрунтованим і формує основу для алгоритму прогнозування розвитку венозного 

тромбоемболізму, який в залежності від показників стану хворого та 

інтраопераційних предикторів, дозволяє в найкоротший термін з високою 

достовірністю оцінити ступінь ризику та призначити індивідуалізовану схему 

профілактичних засобів.

Вагомих зауважень до розділу немає, деякі дані можна було б перенести в 

огляд літератури (стор.60), настор.61, 6 6 -в ідм ічен і повтори матеріалу.

Розділ 4. «Динаміка гемостазіологічних показників у хворих на жовчекам’яну 

хворобу у процесі хірургічного лікування» представлений на 24 сторінці.

У підрозділі 4.1. «Гемостазіологічні показники у хворих на неускладнений 

хронічний калькульозний холецистит» на підставі обстеження і хірургічного 

лікування 50 хворих І групи (хронічний калькульозний холецистит з наявними 

факторами ризику ВТЕ) та 20 хворих IV групи (хронічний калькульозний 

холецистит без виявлених факторів ризику ВТЕ) зроблені наступні заключення, 

що лапароскопічна холецистектомія при неускладненому хронічному 

калькульозному холециститі має незначний вплив на гемостазіологічні показники 

і не супроводжуються суттєвим підвищенням ризику післяопераційних 

тромботичних ускладнень. Однак, вік хворих понад 40 років, індекс маси тіла 

понад 30 кг/м2, тривалість лапароскопічної операції понад 1 годину слід віднести 

до факторів ризику, які кожен зокрема або у поєднанні ведуть до істотного 

посилення коагуляційних властивостей крові. Тромбоеластографія, як метод 

інтегральної оцінки кінетики тромбоутворення може бути використана для 

скринінгової оцінки ризику тромботичних ускладнень у хворих, яким проводяться



лапароскопічні хірургічні операції.

Заслуговує уваги підрозділ 4.2. «Гемостазіологічні показники у хворих на 

гострий калькульозний холецистит», у якому автор доводить, що у хворих на 

гострий холецистит спостерігається суттєве зростання коагуляційного потенціалу, 

зокрема статистично достовірне скорочення АЧТЧ та зниження МНВ. Згідно 

отриманим даним можна стверджувати, що зростає і ризик тромбоемболічних 

ускладнень. Водночас, застосування антикоагулянтів з метою профілактики 

супроводжується додатковим ризиком післяопераційної кровотечі. Тому у хворих 

на важкий гострий холецистит поряд із зростанням вимог до ретельного 

хірургічного гемостазу, зростала важливість вибору оптимального методу 

профілактики венозного тромбоемболізму. На думку автора, об'єктивним 

показанням до призначення комбінованої фармакологічної та механічної 

профілактики венозного тромбоемболізму може бути показник скорочення АЧТЧ 

більше ніж на 5 с, показник зниження МНВ більше ніж на 0,4 а також типова 

змінана «розгорнута» форма тромбоеластографічної кривої.

Серед зауважень до підрозділу -  було б більш наглядно якщо у якості 

підтвердження отриманих даних фігурував би клінічний випадок.

Підрозділ 4.3. «Гемостазіологічні показники у хворих на жовчекам'яну 

хворобу, ускладнену обтураційною жовтяницею» містить результати обстеження 

50 хворих III групи (хронічний калькульозний холецистит ускладнений 

холедохолітіазом та механічною жовтяницею). Новим є аналіз результатів 

дослідження гемостазіологічних показників який вказує, що індивідуальний вибір 

профілактичних засобів щодо венозного тромбоемболізму повинен враховувати 

наявність механічної жовтяниці у пацієнта, як маркера печінкової дисфункції. 

Слід розглянути немедикаментозні варіанти тромбопрофілактики для таких 

хворих. Серед зауважень до підрозділу -  було б корисно привести клінічний 

випадок.

Підрозділ 4.4. «Динаміка рівня сироваткового Р-селектину та ендотеліальної 

дисфункції після лапароскопічної холецистектомії». Обстежено 70 хворих. В 

контрольну групу увійшли 26 здорових осіб. Обидві групи були 

репрезентативними за віком і статтю обстежених. Результатом дослідження є



висновок, що лапароскопічні операції тривалістю більше 1 години 

супроводжуються збільшенням сироваткової концентрації sP-селектину на 30- 

50%. Одночасно спостерігається зниження показника ендотелій-залежної 

вазодилятації, що вказує на поглиблення ендотеліальної дисфункції; Рівень sP- 

селектину корелює з ступенем ризику тромбоемболічних ускладнень за індексом 

Саргіпі, що дозволяє вважати його одним з предикторів венозного 

тромбоемболізму.

Розділ 5. «Вплив пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях на 

венозну гемодинаміку нижніх кінцівок», представлений на 10 сторінках. У розділі 

представлені результати проведеного порівняння ефективності еластичного 

бинтування нижніх кінцівок з системою імпульсної плантарної компресії, щодо їх 

впливу на пікову швидкість венозного кровотоку в загальній стегновій, 

підколінній та задній великогомілковій вені. Зокрема, якщо еластичне бинтування 

веде до трьохразового зростання пікової швидкості венозного кровотоку, то 

імпульсна плантарна компресія збільшує цей показник до одинадцяти разів. Розділ 

має заключення, що даний метод є більш ефективним засобом профілактики 

венозного тромбоемболізму.

Заслуговуючим на увагу є зміст підрозділу 5.2 «Синхронізована компресія 

нижніх кінцівок, як спосіб профілактики венозних тромбозів нижніх кінцівок під 

час лапароскопічних хірургічних втручань», який базується на клінічній апробації 

на 30 хворих, які мали ЖКХ та супутні захворювання вен нижніх кінцівок. 

Запропоноване автором нововведення нівелює негативний вплив 

пневмоперитонеуму на гемодинаміку у басейні нижньої порожнистої вени за 

рахунок синхронізації тиску у компресійних манжетах з інтраабдомінальним 

тиском. Відмічено, що наявність додаткового резервуару у вигляді компресійних 

манжет не лише не перешкоджає створенню робочого об'єму у черевній 

порожнині, але і сприяє стабілізації тиску у системі, згладжуючи коливання, які 

виникають при втраті газу за рахунок роботи аспіратора, чи при заміні 

інструментів. Але виникає запитання -  «Враховуючи системну дію підвищеного 

тиску (на що вказують показники гемостазу), чи можна тільки компресією 

нівелювати ці процеси?»



Розділ 6. «Профілактика тромбоемболічних ускладнень у комплексному 

хірургічному лікуванні хворих на жовчекам’яну хворобу» викладений на 10 

сторінках і складається з підрозділів 6.1 Порівняння впливу на венозну 

гемодинаміку еластичного бинтування нижніх кінцівок та імпульсної плантарної 

компресії та 6.2 Синхронізована компресія нижніх кінцівок, як спосіб 

профілактики венозних тромбозів під час лапароскопічних хірургічних втручань. 

Автор робить висновок про необхідність застосування інтраопераційної 

сінхронізації компресії нижніх кінцівок з абдомінальним тиском для більш 

тривалого позитивного впливу на стан венозної гемо динаміки.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» на 14 сторінках, 

автор послідовно приводить результати проведених досліджень, співставляє їх з 

даними інших клініцистів, пропонує наукові та практичні концепції.

Автор представляє сумацію даних стосовно патогенезу впливу підвищеного 

внутрішньочеревного тиску на тромбоутворення у басейні нижньої порожнистої 

вени з моніторингом порушень венозної гемодинаміки та заходами оптимальної 

профілактики венозних тромботичних ускладнень саме при лапароскопічних 

хірургічних операціях.

Наукові положення, висновки і рекомендації випливають із фактичного 

матеріалу є обґрунтованими узагальненнями, які логічно завершують роботу, 

достовірні та мають теоретичне і практичне значення.

Дисертант, провівши аналіз одержаних результатів сформулював шість 

чітких і конкретних висновків, які сформульовані у дисертації.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті

Результати наукових досліджень опубліковані в 1 1 друкованих працях, з них 

6 статей у фахових наукових виданнях, включених до переліку ДАК України (1 - 

опублікована у журналі, представленому у міжнародній наукометричній базі 

Scopus), 2 публікації у тезах матеріалів науково-практичних конференцій. 

Отримано 2 патенти України на корисну модель. Видано 1 інформаційний лист 

про нововведення в системі охорони здоров'я. Підготовлено автореферат, зміст 

якого цілком відображає матеріали дисертації.



8. Недоліки дисертації та автореферату щодо змісту і оформлення.

У дисертації є і окремі недоліки, які були висвітлені по ходу рецензування. 

Зауваження не є принциповими і не впливають на наукові досягнення отримані в 

дисертаційній роботі. У процесі рецензування виникли запитання, які потребують 

додаткового пояснення, а саме:

1. Чому не досліджувалися судини черевної порожнини, якщо була така 

можливість?

2. З яким тиском накладалися еластичні бинти на нижніх кінцівках, як 

проводили контроль?

3. Яка використана класифікація хронічних захворювань вен при поданні 

матеріалу?

4. При проведенні синхронізованої компресії нижніх кінцівок, як 

профілактичного методу, враховуючи системну дію підвищеного тиску (на що 

вказують показники гемостазу), чи можна тільки компресією нівелювати ці 

процеси?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці

Для практичного застосування у закладах охорони здоров’я придатна 

запропонована дисертанткою удосконалена шкала CAPRINI, яка дозволяє більш 

адекватно оцінити ступінь ризику венозних тромботичних ускладнень. Вартує 

широкого запровадження інтраопераційне застосування механічних засобів 

активної компресії венозних колекторів нижніх кінцівок -  як впроваджений 

автором дисертації метод імпульсної плантарної компресії, який раніше 

застосовувався лише у тривало імобілізованих хворих, так і запатентований 

автором спосіб синхронізації компресійного та інтраабдомінального тиску.

Автор визначила показання до проведення профілактичних 

антитромботичних заходів при різних формах хронічного та гострого 

холециститу, які розширюють і доповнюють існуючі клінічні протоколи.

Всі ці удосконалення хірургічної тактики, периопераційного менеджменту та 

системи антитромботичної профілактики при лапароскопічних хірургічних 

втручаннях сприяють зниженню рівня післяопераційних ускладнень,



профілактують розвиток ТГВ та ТЕЛА, а також підвищують ефективність 

лікування хворих.

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам, які пред’являються 

до наукового ступеня кандидата медичних наук

Наукова робота Ткачук-Григорчук Олесі Олегівни на тему «Особливості 

хірургічної тактики у хворих на жовчекам'яну хворобу з урахуванням ризику 

венозного тромбоемболізму» подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія, виконана при під 

керівництвом д. мед. н., професора Гудза Івана Михайловича, є завершеною, 

кваліфікованою і самостійною, виконаною на сучасному науково-методичному 

рівні науково-дослідницькою працею.

Отримані обгрунтовані результати, сукупність яких допомагає вирішувати 

актуальну проблему сучасної хірургічної науки і практики, покращення 

ефективності профілактики венозного тромбоемболізму у хворих на жовчекам'яну 

хворобу з високим його ризиком. За актуальністю теми, обсягом досліджень, 

викладеним в роботі матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, 

науковою новизною і практичним значенням дисертація повністю відповідає 

вимогам п. 1 1 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.201 5) 

стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а її 

автор Ткачук-Григорчук Олеся Олегівна заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  хірургія.

Офіційний опонент:

доктор медичних наук, провідний науковий співробітник


