
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Кобзи Ігоря Івановича 
на дисертаційну роботу Криси Богдана Васильовича «Клінічний перебіг та 
хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у вагітних жінок», 
подану до офіційного захисту до спеціалізованої вченої ради К 20.601.04 у 
державному вищому навчальному закладі «Івано-Ф ранківський національний 
медичний університет» М ОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук зі спеціальності 14.01.03 -  хірургія.

1. Актуальність теми дисертації.
Варикозна хвороба нижніх кінцівок -  патологія, яка маніфестує у 

молодому віці, має постійно прогресуюче протікання і веде до розвитку 
хронічної венозної недостатності. Різні форми варикозної хвороби 
діагностую ть у 25-41%  жінок репродуктивного віку, причому найчастіше 
(більш е 60% ) розш ирення вен розвивається в час перш ої вагітності.

Велика частота варикозної хвороби у вагітних пояснюється виникненням 
у період гестації багатьох сприяючих факторів. До них відносяться збільшення 
маси циркулю ю чої крові, хвилинного об ’єму серця, підвищ ення венозного 
тиску, сповільнення швидкості кровоплину у венах нижніх кінцівок, 
гормональна перебудова організму, зміни мікроциркуляції і гемостазу.

В арикозна хвороба викликає естетичний дискомфорт, трофічні зміни 
тканин нижніх кінцівок, сприяє розвитку варикотромбофлебіту і 
тромбоемболій, які несуть небезпеку для здоров’я матері і плоду, ускладнює 
протікання вагітності, пологів і післяпологового періоду. У жінок із 
варикозною хворобою виявляється висока частота раннього токсикозу і гестозу 
( 10%), хронічної гіпоксії плоду ( 10%), патології пуповини (26% ), несвоєчасного 
відходу навколоплідних вод (24% ), слабкості родової діяльності (15%), 
післяпологових кровотеч (18%). Ж інки з хронічними захворюваннями вен 
належать до групи високого ризику виникнення екстрагенітальної патології, яка 
зустрічаю ться в них у 3 рази частіше, ніж у здорових. Більше 50% жінок 
відмічає виражене прогресування варикозної хвороби при збільшенні терміну 
вагітності та кількості повторних вагітностей.

Захворю вання має спадкову схильність і при наявності хронічних 
захворю вань вен у батьків підвищує ризик розвитку хвороби у вагітних до 60%. 
Поява варикозного розш ирення вен свідчить також про несприятливий стан 
венозної системи у вагітної та морфологічну дисфункцію  сполучної тканини.

В даний час не розроблені чіткі показання до проведення 
консервативного і хірургічного лікування вагітних, які страждають на 
варикозну хворобу. Актуальним є впровадження єдиної лікувальної тактики в 
час вагітності для покращення її наслідків для матері і плода.



П ідготовлена до захисту дисертаційна робота присвячена покращенню 
результатів профілактики та лікуванню вагітних та жінок репродуктивного 
періоду, у яких виявлено варикозну хворобу вен нижніх кінцівок, має велике 
науково-практичне значення для охорони здоров'я.

2. З в ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана згідно плану науково-дослідної роботи кафедри 

хірургії №  1 Івано-Ф ранківського національного медичного університету. 
Робота «Клінічний перебіг та лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у 
вагітних жінок» за спеціальністю «14.01.03 -  хірургія» затверджена на засіданні 
Вченої Ради Івано-Ф ранківського національного медичного університету. 
Протокол № 3 від 30.03.2016 року. Номер державної реєстрації 0112U004322. 
Термін виконання 2016-2019 роки.

Мета дослідження відповідає темі дисертації. Вона полягає у поліпшенні 
ефективності хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у 
вагітних з урахуванням безпечного перебігу вагітності, пологів і 
післяпологового періоду шляхом напрацювання оптимальних критеріїв 
хірургічної тактики у даної категорії пацієнтів, а завдання, що скеровані на її 
досягнення, є комплексними і вирішені пошукачем у повному об ’ємі.

3. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:
Вперш е в Україні:

•  обґрунтовано новий підхід до наукового завдання, що передбачає 
поліпш ення якості життя вагітних і жінок репродуктивного періоду 
варикозною  хворобою нижніх кінцівок шляхом впровадження в клінічну 
практику комплексного консервативного та оперативного лікування в 
залежності від фізіологічного стану жінки.

• доказано, що початкові ознаки хронічних захворювань вен зазвичай 
появляю ться у другому триместрі і прогресують при збільшенні терміну 
вагітності, причому після пологів варикоз частково регресує, а при 
повторних вагітностях наростає.

•  детально досліджено гістоморфологічні зміни варикозно розширених 
стінок вен, які супроводжую ть прогресування варикозної хвороби нижніх 
кінцівок і характеризую ть різні стадії порушення венозного кровоплину.

• оцінено динаміку змін ультразвукових показників кровоплину та стінки 
варикозно розш ирених вен при прогресуванні вагітності та у 
післяпологовому періоді.

У досконалено методику та розроблено пристрій для проведення ендовенозної 
лазерної коагуляції варикозно розширених вен, які зменшують розвиток 
ранніх післяопераційних специфічних ускладнень.
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Набули подальш ого розвитку знання щодо:

• алгоритму профілактики прогресування варикозної хвороби нижніх 
кінцівок під час вагітності.

•  оптимізації тактики хірургічного лікування варикозної хвороби у жінок 
репродуктивного періоду.

• характеристики безпосередніх та віддалених результатів запропонованих 
методів профілактики і лікування та їх вплив на якість життя.

4. Теоретичне значення одержаних результатів.
Результати дослідження дали можливість розробити і впровадити в 

заклади охорони здоров’я лікувального-діагностичний алгоритм і програму, яка 
оптимізує підходи до ранньої діагностики та диференційованого комплексного 
лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок в залежності від фізіологічного 
стану жінки.

5. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
розроблений і впроваджений в практику алгоритм профілактики і лікування 
варикозної хвороби у жінок сприяє нормальному протіканню вагітності і 
сповільню є ш видкість прогресування захворювання та оптимізує тактику 
оперативного лікування захворювання у ж інок репродуктивного періоду.
На галузевому рівні:

•  матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 
кафедри хірургії №  1 Івано-Ф ранківського національного медичного 
університету;

• кафедрі акуш ерства і гінекології Івано-Ф ранківського національного 
медичного університету.

На регіональному рівні:

• в міському пологовому будинку м. Івано-Ф ранківська;
•  в ж іночих консультаціях м. Івано-Франківська;
•  в клініко діагностичному центрі м. Івано-Ф ранківська.

Важливе практичне значення отриманих результатів має впроваджений в 
клінічну практику динамічний моніторинг вагітних з використанням 
ультразвукового ангіосканування та адаптованого опитувальника «CIVIQ», які 
дозволили покращ ити контроль за перебігом вагітності у жінок на варикозну 
хворобу нижніх кінцівок та ефективність використаних методик профілактики і 
лікування захворювання.

Запропонований спосіб профілактики ускладнень ендовенозної лазерної 
коагуляції при оперативному лікуванні варикозної хвороби та пристрій для
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його реалізації мають велике практичне значення, враховуючи пріоритетність 
даної методики операції на сьогоднішній день.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Результати дисертаційної роботи базуються на обстеженні та лікуванні 54 
вагітних та 51 жінки репродуктивного віку, у яких діагностовано варикозну 
хворобу нижніх кінцівок класів Q -C 4 за СЕАР. В основу роботи покладено 
аналіз моніторингу вагітних та жінок дітородного віку, аналіз результатів 
клінічних та інструментальних методів дослідження, аналіз оперативних 
втручань та моніторинг післяопераційного стану.

Д остовірність основних положень, висновків та рекомендацій, отриманих 
дисертантом у процесі дослідження, належним чином аргументовані, науково 
обґрунтовані і забезпечені поєднаним критичним аналізом власних результатів.

Д исертаційна робота викладена на 202 сторінках і складається із вступу, 
огляду літератури, розділу матеріали і методи дослідження, трьох розділів 
власних дослідж ень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій, покажчика літератури і додатків.

Дизайн дослідження є логічним та чітким.
М етоди, статистична обробка результатів досліджень, які були 

використані у проведеному дослідженні, відповідають поставленим завданням, 
сприяю ть правильній інтерпретації даних і формуванню коректних висновків. 
Практичні рекомендації логічно відповідають результатам проведеного 
дослідж ення, а їх ефективність підтверджена автором.

Дисертаційна наукова робота відповідає профілю спеціалізованої вченої 
ради К 20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Ф ранківський національний медичний 
університет».

7. Повнота викладення наукових і прикладних результатів дисертації 
в опублікованих роботах, особистий внесок дисертанта в публікаціях, 
кількість публікацій, їх обсяг і рівень видання.

Дисертаційна робота є заверш еною науковою роботою. Рукопис має 
класичну структуру, що відповідає ДАК України.

Текст дисертації викладено українською мовою на 202 сторінках 
ком п’ютерного тексту і складається з анотації, вступу, аналітичного огляду 
літератури, трьох розділів власних досліджень, висновків, практичних 
результатів, списку використаної літератури та додатків.

Основний текст дисертації містить 13 таблиць та 61 рисунок. Список 
цитованої літератури включає 211 джерел, із яких 133 кирилицею і 78 
латиницею .
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Всі розділи власних досліджень викладені у чіткій послідовності до 
поставлених цілей і завдань роботи, кожний наступний розділ логічно випливає 
із попереднього.

Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації, ї ї  завершеність у 
цілому.

Робота починається із анотації на українській і англійській мовах, 
клю чових слів, списку опублікованих праць, яка викладена на 12 сторінках.

У вступі, викладеному на 10 сторінках, дисертант розкриває суть 
наукової проблеми, її значимість, вихідні дані, підстави та обґрунтування 
актуальності дослідження, формулює мету, предмет, об ’єкт та  завдання 
дослідж ення, обґрунтовує актуальність дослідження.

Наведені новизна, практичне значення з можливістю та доцільністю 
виконання поставлених завдань. 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.

Розділ І. Варикозне розширення підшкірних вен нижніх кінцівок у 
жінок: сучасний стан проблеми (огляд літератури) -  ЗО сторінок.

Д исертант провів детальний аналіз нерозв’язаних питань проблеми 
хронічних захворювань вен у вагітних. Детально описана класифікація 
варикозної хвороби, клінічні зміни тканин кінцівок при наростанні венозної 
недостатності, а також патоморфологічна трансформація стінки вени при 
вагітності. Приведено переваги та недоліки хірургічного лікування патології в 
різні фізіологічні періоди жінок репродуктивного віку, обгрунтовані методи 
профілактики прогресування і консервативного лікування захворювання в 
гестаційному періоді.

На основі аналізу джерел літератури здобувач робить висновок, що на 
даний час відсутні наукові праці, які інтегрально оцінюють клініко- 
морфологічні особливості патології. В зв ’язку з цим необхідне продовження 
дослідження і розробки оптимального алгоритму профілактики і лікування 
даної категорії хворих.

Викладення інформації проведено із врахуванням усіх аспектів проблеми 
на базі аналізу достатньої кількості актуальних джерел літератури. Матеріал 
викладено детально та послідовно, що свідчить про здатність дисертанта 
працю вати із науковою літературою. Детальний огляд літератури дозволив 
конкретизувати завдання, визначити об’єкт та предмет дослідження, вибрати 
оптимальний методологічний підхід та дизайн дослідження.

Зауваження: закінчення думки і абзацу повинно мати посилання на 
джерело літератури (ст. 40, 43).
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Розділ 2. Матеріали і методи дослідження -  29 сторінок.
У даному розділі проведено детальний ретроспективний і проспективний 

аналіз обмінних карт вагітних жінок із варикозною хворобою вен нижніх 
кінцівок і дано характеристику результатів комплексного обстеження та 
лікування 105 вагітних та жінок репродуктивного періоду, у яких було 
виявлено варикозну хворобу нижніх кінцівок класів С ГС4 за класифікацією 
СЕАР. М етоди і о б ’єкт дослідження написані відповідно до формальних вимог.

Здобувай обстежив достатню  кількість хворих. Кількість та якість 
використаних клінічних, інструментальних та статистичних методів відповідає 
вимогам, що виставляються до наукових робіт даного виду.

Н еобхідно підкреслити новаторський підхід до викладення підрозділу 
методи хірургічного лікування, в якому показані вдосконалені методики 
ендовенозної лазерної коагуляції варикозно розш ирених вен, виготовлені і 
впроваджені автором в клінічну практику. Новизна даних розробок колективу 
авторів підтверджена патентами України.

Зауваження: контрольну групу із 17 вагітних без проявів варикозної 
трансформації вен, які включені у групу досліджень спадкового фактору при 
виникненні варикозного розш ирення вен можна включити до загальної 
кількості обстежених жінок (ст. 59).

Результати власних досліджень викладені у трьох наступних розділах.
Розділ 3. Сприяючі фактори розвитку варикозного розширення  

підшкірних вен нижніх кінцівок під час вагітності -  28 сторінок.
Розділ складається із трьох підрозділів, які послідовно розкривають 

поставленні завдання.
Зокрема, у підрозділі 3.1 «Сімейний анамнез у розвитку варикозної 

хвороби» автор відслідковує прямий зв'язок розвитку варикозної хвороби 
нижніх кінцівок у вагітних та їх родичами перш ої лінії. Підкреслено, що 
наявність хронічних захворювань вен одночасно по материнській і батьківській 
лініях максимально збільш ує ризик розвитку патології у вагітних.

У підрозділі 3.2. «Динаміка ультразвукових змін венозної системи нижніх 
кінцівок під час вагітності і після пологів» автор подає результати динаміки 
змін венозного кровотоку і стану судин за даними дуплексного ангіосканування 
венозної системи в різні фізіологічні періоди жінки. В роботі підкреслено, що 
дане обстеження є точним, безпечним для матері і плода та ефективним для 
оцінки стану венозного русла і венозного кровоплину під час вагітності.

П ідрозділ 3.3. «Клінічні і морфологічні паралелі змін стінки варикозно 
розш ирених вен у жінок репродуктивного періоду» докладно висвітлює 
особливості мікроструктурних змін стінки вен при різних стадіях компенсації 
венозного кровоплину у жінок репродуктивного періоду з варикозним 
розш иренням підш кірних вен нижніх кінцівок, яким були виконані оперативні
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втручання. Показано, що клінічне прогресування захворювання корелює із 
наростанням деструктивних змін, що свідчить про незворотні морфофункційні 
зміни у стінці вени.

Розділ закінчується 4 висновками, які витікають із результатів роботи. 
М атеріали розділу висвітлені у 3 публікаціях.

Зауваження: Схеми, які займають цілу сторінку (ст. 88, 89, 90, 91), 
доцільно винести в додатки.

Розділ 4. Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх 
кінцівок під час вагітності -  16 сторінок.

В основу розділу покладено результати обстеження та профілактики 
прогресування захворювання в час вагітності і наростання венозної 
недостатності. Д исертант доказує, що патогенетично обґрунтованим 
компонентом консервативного лікування є компресійна терапія з 
використанням медичного компресійного трикотажу незалежно від терміну 
вагітності, яка є базовим методом лікування в час вагітності, а після пологів 
ефективно поєднується з хірургічним лікуванням. Доповненням до 
компресійної терапії є лікувальна фізкультура у вигляді гідростатичного та 
динамічного розвантаження венозного русла кінцівок.

Ф армакотерапію  доцільно використовувати у ІІ-ІІІ триместрах при 
виражених симптомах і не використовувати при відсутності порушення 
венозного відтоку, зокрема призначати препарати мікройонізованої очищ еної 
ф лавоноїдної фракції діосміну і гесперидину (рівень доказовості «А»),

А втор провів докладний моніторинг динаміки ефективності 
попередження прогресування хронічних захворювань вен у вагітних з 
використанням адаптованого опитувальника «CIVIQ», на основі якого вивів 
алгоритм ведення жінок із варикозною хворобою в час вагітності.

Розділ має 5 висновків, його результати висвітлені у 3 публікаціях.
Зауваження: Не досить чітко виділено рекомендації для жінок з 

варикозною трансформацією  у різні терміни вагітності.
Розділ 5. Хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у 

жінок репродуктивного періоду -  26 сторінок.
Автор детально описує методики малоінвазивного хірургічного лікування 

варикозної хвороби з використанням лазерних ендоваскулярних технологій і 
надає переваги його над класичними оперативними втручаннями, які 
дозволяю ть виконувати втручання в стаціонарі «одного дня».

Розроблені і запатентовані методики є доцільними, обґрунтованими і 
можуть мати широке використання. Результати оцінювання якості життя після 
лазерної коагуляції вен демонструю ть виражене покращання статусу 
оперованих, що свідчить про провідну роль вибраної тактики лікування.
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На підставі отриманих результатів обстежень, лікування та 
спостереження жінок із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок у 
різні ф ізіологічні періоди життя розроблено діагностичний, профілактичний, 
лікувальний та організаційний алгоритми лікування варикозної хвороби в час 
вагітності та після пологів.

Розділ має 6 висновків. Результати розділу висвітлені у 14 публікаціях.
Розділ написаний ґрунтовно, доказово, читається легко. Зауважень нема.
Розділ 6. Аналіз та узагальнення результатів -  16 сторінок.
В розділі детально висвітлені всі положення і результати, отримані 

дисертантом під час виконання роботи. Автор послідовно аналізує результати 
своїх дослідж ень, порівню є їх із даними інших клінічних досліджень, пропонує 
актуальні наукові та практичні рекомендації з підтвердженням новизни 
дослідження.

Розділ закінчується концептуальним заключенням, що алгоритм тактики 
профілактики прогресування і лікування варикозної хвороби залежить від 
фізіологічного стану жінки, зокрема в час вагітності та у післяпологовому 
періоді відповідає патогенетичним особливостям протікання захворювання і 
особливостей сучасних принципів лікування хронічних захворювань вен 
нижніх кінцівок.

Запропонований дисертантом алгоритм ведення жінок із варикозною 
хворобою  нижніх кінцівок та алгоритм хірургічного лікування варикозної 
хвороби за методикою стаціонару «одного дня» охоплюють комплексне 
лікування всіх варіантів патології і деталізую ть тактику використання сучасних 
малоінвазивних ендоваскулярних лазерних технологій.

Розділ написаний ґрунтовно і доказово. Зауважень до розділу нема.
Список використаної літератури підтверджує ретельний підбір 

матеріалів для обґрунтування доцільності та актуальності проведеного 
дослідження.

Заверш ую ть роботу висновки і практичні рекомендації, які повністю 
відповідаю ть поставленій меті і логічно випливають із проведених досліджень.

Автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАЮ  України, із 
чіткими, логічно і послідовно викладеними основними положеннями, 
результатами дослідження, висновками та практичними рекомендаціями. За 
змістом автореферат повністю відповідає основним положенням дисертації.

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 
авторефераті.

М атеріали дисертаційної роботи докладені на 7 науково-практичних 
конференціях. За темою дисертації опубліковано 20 друкованих робіт, із яких 
11 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у науковому



фаховому виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз 
даних (Scopus), 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях по 
тематиці дослідження, отримано 3 патенти на корисні моделі. Із опублікованих 
робіт 9 одноосібних.

Кількість, обсяг та якість публікацій, розкриття змісту, повнота 
висвітлення результатів дисертаційної роботи відповідає вимогам до даного 
виду робіт.

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.
Д исертаційна робота в цілому справила позитивне враження. Дисертація 

не має принципових зауважень, проте звертають на себе увагу деякі недоліки, 
які були вказані по ходу рецензії.

До зауваж ень можна віднести також поодинокі стилістичні та друкарські 
помилки.

Вказані зауваження не мають принципового характеру і не знижують 
загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  
дослідження в практиці.

В проведених дослідженнях дисертант довів, що у вагітних із хронічними 
захворю ваннями вен нижніх кінцівок з метою попередження прогресування 
патології вен необхідне проведення комплексу лікувально-профілактичних 
заходів, зокрема компресійної терапії, лікувальної фізкультури та призначення 
препаратів-флебопротекторів.

О сновним методом лікування варикозного розш ирення вен нижніх 
кінцівок у репродуктивному періоді є оперативне лікування з використанням 
сучасних малоінвазивних ендоваскулярних лазерних технологій у поєднанні з 
мініфлебектомією  за методикою стаціонару «одного дня» і ранньої активації 
після операції.

Отримані дисертантом результати роботи мають важливе практичне і 
теоретичне значення. Обґрунтовані висновки та практичні рекомендації можуть 
бути використані в діагностичній, хірургічній та акуш ерсько-гінекологічній 
роботі, роботі лікарів судинного профілю.

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам, що пред’являються  
до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дисертаційна робота Криси Богдана Васильовича на тему «Клінічний 
перебіг та хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок у вагітних 
жінок» виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора 
Василю ка С.М . є самостійною закінченою науково-дослідною роботою, що
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містить нові наукові положення та практичні рекомендації, котрі дозволяють 
вирішити наукове і практичне хірургічне завдання -  поліпшення надання 
хірургічної допомоги вагітним та жінкам репродуктивного періоду із 
варикозною хворобою нижніх кінцівок.

Робота Криси Богдана Васильовича за науковою новизною, актуальністю, 
практичною  та теоретичною значимістю цілком відповідає вимогам пункту 1 1 
«Порядку присудження наукових ступенів» Постанови Кабінету Міністрів 
України №  567 від 24.07.2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 
Кабінету М іністрів України № 656 від 19.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 
року) щодо кандидатських дисертацій, а її автор, як компетентний фахівець, 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 
14.01.03 -  хірургія.

Офіційний опонент доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри хірургії № 2 Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького
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