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офіційного опонента доктора медичних наук, професора Сморжевського  

Валентина Йосиповича па дисертацію 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-Франківський національний медичний 
університет» М ОЗ України па здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук зі спеціальності 14.01.03 -  хірургія.

1. Актуальність теми дисертації.

Варикозна хвороба нижніх кінцівок -  поліетіологічне захворювання з 

постійно прогресуючим протіканням, яке веде до розвитку хронічної венозної 

недостатності, проявляється вертикальними і горизонтальними рефлюксами у 

венозній системі та розвитком незворотних змін венозної стінки і 

навколишніх тканин.

Хронічні захворювання вен виявляються у 25-35% вагітних, причому 

найчастіше варикоз розвивається в час першої вагітності. Захворювання має 

спадкову схильність і при наявності хронічних захворювань вен у родичів 

першої лінії підвищує ризик розвитку у вагітних до 60%. Варикозне 

розширення вен свідчить про несприятливий стан венозної системи у вагітної 

та морфологічну дисфункцію сполучної тканини.

На даний час не розроблені чіткі покази до проведення консервативного 

і хірургічного лікування хронічних захворювань вен нижніх кінцівок в 

залежності від фізіологічного стану жінки.

Актуальним є впровадження і проведення єдиної лікувальної тактики 

під час вагітності для покращення її наслідків для матері і плода. Вимагають 

розробки принципи і показання до проведення консервативного і 

хірургічного лікування вагітних із хронічними захворюваннями вен.

Підготовлена 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.

Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю 

вивчення особливостей розвитку хронічних захворювань вен у вагітних та



2

вибору оптимальної тактики для профілактики прогресування патології у 

вагітних і вибору тактики хірургічного лікування патології.

2. З в ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є складовою частиною науково-дослідницької роботи 

кафедри хірургії №  1 Івано-Франківського 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-Франківського національного 

медичного університету. Протокол № 3 від 30.03.2016 року, (номер 

держреєстрації - 0 1 12U004322). Термін виконання 2016-2019 роки.

Мета дослідження відповідає темі дисертації і 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, скеровані па її 

досягнення, є комплексними і вирішені дисертантом у повному об’ємі.

3. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

Вперше в Україні:

- встановлено, що початкові ознаки хронічних захворювань вен зазвичай 

мають місце у другому триместрі вагітності і прогресують при 

збільшенні терміну вагітності, причому після пологів варикоз частково 

срадикується, а при повторних вагітностях наростає;

- обгрунтовано новий підхід до наукового завдання, що передбачає 

поліпшення якості життя вагітних і жінок репродуктивного періоду 

варикозною хворобою нижніх кінцівок шляхом впровадження в 

клінічну практику комплексного консервативного та хірургічного 

лікування в залежності від фізіологічного стану жінки;

- оцінено динаміку змін сонографічних показників кровоплииу та стінки 

варикозно розширених вен на різних строках вагітності і у 

післяпологовому періоді.
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- досліджено морфологічні зміни варикозно розширених стінок вен, які 

супроводжують прогресування варикозної хвороби нижніх кінцівок і 

характеризують різні стадії порушення венозного кровоплину;

Удосконалено методику та розроблено пристрій для ендовенозної лазерної 

коагуляції варикозно розширених вен, які попереджають розвиток 

ранніх післяопераційних специфічних ускладнень.

Набули подальш ого розвит ку знання щодо:

- алгоритму профілактики розвитку варикозної хвороби нижніх кінцівок 

під час вагітності;

- оптимізації тактики хірургічного лікування варикозної хвороби у жінок 

репродуктивного періоду;

- покращення безпосередніх та віддалених результатів методів 

профілактики і лікування хронічних захворювань вен та їх вплив на 

якість життя.

4. Теоретичне значення одержаних результатів.

На основі проведеного дослідження розроблено і впроваджено в 

заклади охорони здоров’я лікувально-діагностичний алгоритм і програму 

оптимізації ранньої діагностики та диференційованого комплексного 

лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок в залежності від 

фізіологічного стану жінки.

5. Практичне значення одержаних результатів.

Розроблений і впроваджений в практику алгоритм профілактики і 

лікування варикозної хвороби сприяє нормальному протіканню 

вагітності і сповільнює швидкість прогресування захворювання та оптимізує 

тактику хірургічного лікування захворювання у жінок репродуктивного віку. 

На галузевому рівні:

- матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі кафедри хірургії № 1 Івано-Франківського національного 

медичного університету;

- кафедрі акушерства і гінекології Івано-Франківського національного 

медичного університету.

На регіональному рівні:
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- в міському пологовому будинку м. Івано-Франківська;

- в жіночих консультаціях м. Івано-Франківська;

- в клініко діагностичному центрі м. Івано-Франківська.

Впроваджений в клінічну практику динамічний моніторинг вагітних з

використанням ультразвукового ангіосканування та адаптованого 

опитувальника «CIVIQ» покращує контроль за перебігом вагітності у жінок з 

варикозною хворобою нижніх кінцівок та ефективність використаних 

методик профілактики і лікування патології.

Спосіб профілактики ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції, 

який використаний при оперативному лікуванні варикозної хвороби та 

пристрій для його реалізації, розроблені при виконанні роботи, мають 

практичне значення, враховуючи пріоритетність даної методики операції на 

сьогоднішній день.

6. Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Результати дисертації базуються на результатах обстеження та 

лікування 105 вагітних та жінок репродуктивного віку, у яких діагностовано 

варикозну хворобу нижніх кінцівок класів С,-С4 за СЕАР.

В основу роботи покладено аналіз проспектпвного і ретроспективного 

моніторингу вагітних та жінок дітородного віку, аналіз результатів клінічних 

та інструментальних методів дослідження, аналіз оперативних втручань, 

п і еля о п ера ц і й н 11 й м о н ітор и н г.

Достовірність основних положень роботи, висновків та рекомендацій, 

отриманих дисертантом у процесі дослідження аргументовані, науково 

обгрунтовані і забезпечені критичним аналізом власних результатів.

Статистична обробка результатів обстежень, яка виконана у 

проведеному дослідженні, відповідає поставленим завданням, сприяє 

правильній інтерпретації даних і формуванню висновків. Практичні 

рекомендації відповідають результатам проведеного дослідження, а їх 

ефективність підтверджена отриманими результатами.

Дисертаційна наукова робота відповідає профілю спеціалізованої 

вченої ради К 20.601.04 у ДВІІЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет».
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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 завершеною науковою роботою. Рукопис має 

класичну структуру, що відповідає ДАК України. Текст дисертації викладено 

українською мовою на 202 сторінках комп’ютерного тексту і складається з 

анотації, вступу, аналітичного огляду літератури, трьох розділів власних 

досліджень, висновків, практичних результатів, списку використаної 

літератури та додатків.

Основний текст містить 13 таблиць та 61 рисунок. Список цитованої 

літератури включає 211 джерел, із яких 133 кирилицею і 78 латиницею. 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, її завершеність у 

цілому.

Робота починається із анотації па українській і англійській мовах, 

ключових слів, списку опублікованих друкованих праць.

У вступі дисертант розкриває суть поставленої наукової проблеми, її 

значимість, вихідні дані, підстави та обґрунтування актуальності 

дослідження, формулює мету, предмет, об’єкт та завдання, обгрунтовує 

актуальність дослідження.

Наведені новизна, практичне значення з можливістю та доцільністю 

виконання поставлених завдань. У послідовності, згідно рекомендацій MOH 

України, розкрито актуальність теми, мету і завдання дослідження, зв'язок 

роботи з науковими програмами, наукову новизну отриманих 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).

У проведеному огляді літератури викладено аналіз нерозв’язаних 

питань проблеми хронічних захворювань вен у вагітних. Детально описана 

класифікація варикозної хвороби, клінічні зміни тканин кінцівок при



6

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 дисертант узагальнює, 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.

Огляд літератури викладено із врахуванням усіх аспектів проблеми на 

базі аналізу достатньої кількості актуальних джерел. Аналізпредставлено 

детально та послідовно, що свідчить про здатність дисертанта працювати із 

науковою літературою. Скрупульозний огляд літератури дозволив 

конкретизувати завдання, визначити о б ’єкт та предмет дослідження, вибрати 

оптимальний методологічний підхід та дизайн дослідження.

Розділ 2. Матеріали і методи дослідження.

У розділі здобувачем 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,-С4 за 

класифікацією СЕАР. Розділ написано відповідно до формальних вимог.

Кількість та якість обстежених хворих, використаних клінічних, 

інструментальних та статистичних методів відповідає вимогам, що 

виставляються до наукових робіт даного виду.

Окремої уваги заслуговує підрозділ 2.3 -  дослідження генеалогічного 

анамнезу вагітних жінок -  вивчення проявів захворювання у родоводі жінок 

із використанням карти обстеження вагітних на хронічні захворювання вен 

нижніх кінцівок, яка включає аналіз генеалогічного дерева виявлення 

захворювання у прямому родоводі обстежуваних.

Варто підкреслити новаторський підхід до викладення підрозділу 

методи хірургічного лікування, в якому показані удосконалені методики
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ендовенозної лазерної коагуляції варикозно розширених вен, виготовлені і 

впроваджені автором в клінічну практику. Новизна розробок підтверджена 

патентами України.

Результати власних досліджень викладені у трьох наступних розділах.

Розділ 3. Сприяючі фактори розвитку варикозного розширення  

підшкірних вен нижніх кінцівок під час вагітності.

Даний розділ складається із трьох підрозділів, які послідовно 

розкривають поставленні завдання.

Зокрема, у підрозділі «Сімейний анамнез у розвитку варикозної 

хвороби» автор відслідковує прямий зв'язок розвитку варикозної хвороби у 

вагітних та їх родичів першої лінії. Підкреслено, що наявність хронічних 

захворювань вен одночасно по материнській і батьківській лініях 

максимально збільшує ризик розвитку патології у вагітних (до 60%).

У підрозділі «Динаміка ультразвукових змін венозної системи нижніх 

кінцівок під час вагітності і після пологів» автор аналізує динаміку змін 

венозного кровотоку і стану судин за даними дуплексного ангіоскануваппя 

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.

Підрозділ «Клінічні і морфологічні паралелі змін стінки варикозно 

розширених вен у жінок репродуктивного періоду» висвітлює особливості 

морфологічних змін стінки вен на різних стадіях компенсації венозного 

кровоплину у жінок репродуктивного періоду з варикозним розширенням вен 

нижніх кінцівок, яким були виконані хірургічні втручання. Клінічний 

розвиток захворювання корелює із прогресуванням деструктивних змін, що 

свідчить про незворотні морфологічні зміни у стінці вени.

Розділ закінчується 4 висновками, які витікають із результатів роботи. 

Матеріали розділу висвітлені у 3 публікаціях.

Розділ 4. Консервативне лікування варикозної хвороби нижніх 

кінцівок під час вагітності.

В основу розділу покладено результати обстеження та профілактики 

прогресування захворювання в різні строки вагітності. Дисертант доказує, що 

патогенетично обгрунтованим компонентом комплексного консервативного 

лікування є використання медичного компресійного трикотажу незалежно від
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терміну вагітності, що є базовим методом лікування під час вагітності, а після 

пологів ефективно поєднується з хірургічним лікуванням.

Компресійну терапію необхідно доповнювати лікувальною 

фізкультурою у вигляді гідростатичного та динамічного розвантаження 

венозного русла нижніх кінцівок.

Фармакотерапію доцільно використовувати у 11-І 11 триместрах при 

виражених симптомах і не використовувати при відсутності порушення 

венозного відтоку, зокрема призначати препарати мікройонізованої очищеної 

флавоноїдної фракції діосміну і геспсридину.

Автор провів детальний моніторинг динаміки ефективності 

попередження прогресування хронічних захворювань вен у вагітних з 

використанням адаптованого опитувальника «CIVIQ», на основі якого 

розробив алгоритм ведення жінок із варикозною хворобою під час вагітності.

Розділ має 5 висновків, його результати висвітлені у 3 публікаціях.

Розділ 5. Хірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок 

у жінок репродуктивного періоду.

У даному розділі детально описана методика малоінвазивного 

хірургічного лікування варикозної хвороби з використанням лазерних 

ендоваскулярних технологій і переваги її над класичними хірургічними 

втручаннями, які дозволяють виконати втручання в стаціонарі «одного дня» із 

швидкою реабілітацією оперованих.

Запатентовані методики хірургічного втручання є доцільними, 

обґрунтованими і можуть мати широке використання. Результати оцінювання 

якості життя після лазерної коагуляції вен демонструють виражене 

покращення статусу оперованих, що свідчить про провідну роль 

запропонованої тактики лікування.

На основі отриманих результатів обстежень, лікування та 

спостереження жінок із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок у 

різні фізіологічні періоди життя здобувач розробив діагностичний, 

профілактичний, лікувальний та організаційний алгоритми лікування 

варикозної хвороби під час вагітності та після пологів.

Розділ має 6 висновків. Результати розділу висвітлені у 14 публікаціях.

Розділ 6. Аналіз та узагальнення результатів.
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Дисертант прискіпливо аналізує результати своїх досліджень, порівнює їх із 

даними інших клінічних досліджень, пропонує актуальні наукові та практичні 

рекомендації з підтвердженням новизни дослідження. У розділі висвітлені всі 

положення і наукові результати, отримані здобувачем під час виконання 

роботи.

Розділ завершується концептуальним заключенням, в якому здобувач 

формулює аргументований висновок, що алгоритм тактики лікування 

варикозної хвороби залежить від фізіологічного стану жінки. Зокрема, в час 

вагітності та у післяпологовому періоді комплекс лікувальних заходів 

повинен відповідати патогенетичним особливостям протікання захворювання 

згідно фізіологічного стану жінки.

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 деталізують тактику використання 

сучасних малоіпвазивних ендоваскулярних лазерних технологій.

Розділ написаний грунтовно і доказово.

Список використаної літератури підтверджує старанний підбір 

матеріалів для обгрунтування доцільності та актуальності проведеного 

дослідження і детального аналізу даних літератури.

В списку літератури, в який включено 211 посилань, 13,7% джерел, які 

були базовими в напрямку дослідження надруковані більше 10 років тому, що 

є допустимим для дисертаційної роботи.

Завершують роботу висновки і практичні рекомендації, які 

відповідають поставленій меті і логічно випливають із проведених 

досліджень.

Автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК 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.
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Матеріали дисертації висвітлені на 7 науково-практичних 

конференціях. За темою дисертації опубліковано 11 друкованих праць у 

фахових виданнях України, з них 2 -  одноосібні статті. За тематикою 

досліджень отримано 3 патенти України на корисну модель, з них 1 - 

одноосібний. Опубліковано також 5 тез доповідей у матеріалах конгресів і 

науково-практичних конференцій, з них 3 - 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.

У цілому, за час опрацювання дисертації та проведення її аналізу, 

робота справила позитивне враження. Дисертація не має принципових 

зауважень, проте звертають на себе увагу деякі недоліки. Робота написана 

ґрунтовно, доказово, читається легко.

До зауважень можна віднести:

- поодинокі стилістичні та друкарські помилки в тексті роботи;

- схеми, які займають цілу сторінку, варто винести в додатки;

- нечітко виділені рекомендації для жінок з варикозною хворобою

нижніх кінцівок у різні терміни вагітності.

Оцінюючи в цілому роботу позитивно, слід звернути увагу здобувана 
на деякі дискусійні питання:

1. Чи враховували фактори ризику при призначенні профілактичних 

заходів у жінок з варикозним розширенням підшкірних вен, таких як, 

наприклад, повторна вагітність, спадковий фактор, використання 

гормональної терапії, наявність супутніх екстрагенітальних захворювань.

2. Якої  тактики лікування,на Вашу думку, слід притримуватись при 1 і II 

стадіях хронічної венозної недостатності, коли хірургічне лікування 

вважається передчасним, а використання компресійної та симптоматичної 
терапії -  недостатньо ефективне?

3. Які особливості ведення вагітних з варикозним розширенням вен малої 

миски і промежини. Чому Ви не включили у дослідження дану групу 
пацієнток?
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Вказані зауваження і запитання не мають принципового характеру та не 

знижують загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці.

В проведених дослідженнях здобувач довів, що у вагітних із 

хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок з метою попередження 

прогресування патології вен необхідне проведення комплексу 

лікувально-профілактичних заходів, зокрема еластичної компресійної терапії, 

лікувальної фізкультури та призначення флеболімфотоніків у 11-І 11 

триместрах вагітності при наростанні венозної недостатності.

Основним методом хірургічного лікування варикозного розширення вен 

нижніх кінцівок є хірургічне втручання після пологів і закінчення 

лактаційного періоду з використанням сучасних малоінвазивних 

ендоваскулярних лазерних технологій у поєднанні з мініфлебектомією за 

методикою стаціонару «одного дня».

Отримані здобувачем результати мають важливе теоретичне і практичне 

значення. Обгрунтовані висновки та практичні рекомендації можуть бути 

використані в діагностичній, хірургічній та акушерсько-гінекологічній 

практиці, роботі судинних хірургів, зокрема флебологів.

За матеріалами роботи варто було б видати методичні рекомендації для 

використання під час навчання клінічних ординаторів, слухачів циклів 

передатестаційної підготовки, аспірантів, лікарів-інтернів.

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам, що 

пред’являються до дисертації па 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 Василюка С.М. є самостійною закінченою науково-дослідною 

роботою, що містить нові наукові положення та практичні рекомендації, котрі 

дозволяють вирішити наукове і практичне хірургічне завдання -  поліпшення
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надання хірургічної допомоги вагітним та жінкам репродуктивного періоду із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок.

Дисертаційне дослідження Криси Богдана Васильовича за науковою 

новизною, актуальністю, практичною та теоретичною значимістю цілком 

відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів» 

Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 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 медичних наук за спеціальністю 14.01.03 -  

хірургія.

Професор кафедри хірургії 

та трапсплантології

Н ЇМ А ПО ім е н і ! І. J1. Шупика,

Сморжевський В.Й.


