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Актуальність обраної теми дисертації. 

Тяжкі абдомінальні кровотечі і надалі залишаються складним, а не 

рідко, і найдраматичнішим розділом хірургії та реаніматології. Поступлення 

в стаціонар пацієнта з активною шлунково-кишковою кровотечею завжди 

спонукає до рішучих дій. Але на жаль і сьогодні, в «еру нанотехнологій», в 

арсеналі засобів боротьби з кровотечею у переважної більшості хірургів 

залишається скальпель і затискач. І як наслідок, незадовільні результати 

хірургічного лікування даної категорії хворих: післяопераційна летальність, 

при кровотечах з варикозно розширених вен стравоходу – 30-70% (Русин 

В.В. та співав., 2008), при кровотечі з пухлин травного тракту, 

гастродуоденальних виразок 13-23 % (Братусь В.Д., Фомін П.Д. та співав., 

2006;  Кондратенко П.Г. та співав., 2006), при арозивних кровотечах у хворих 

з ускладненнями некротичного панкреатиту – біля 80 % (Шевчук М.Г. та 

співав., 2007). 

Незважаючи на сучасну медикаментну і анестезіологічо-реанімаційну 

підтримку, проведення екстреної травматичної операції в умовах 

геморагічного шоку на висоті кровотечі, а особливо на висоті рецидиву 

кровотечі, в умовах печінкової і поліорганної недостатності, в умовах 

сепсису часто призводить до декомпенсації функціонування життєво-
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важливих систем і летального наслідку. В таких умовах «рятівним колом» 

для пацієнта, та і для хірурга, є рентгенедоваскулярний гемостаз. 

Рентгенендоваскулярна хірургія, яка зародилася на стику хірургії та 

радіології, на даному етапі переживає період активного накопичення досвіду 

та його систематизації. Розроблено і впроваджено в практику біля десятка 

різних методів ендоваскулярного гемостазу, ефективність яких залежить від 

строгого вибору клінічних показань до застосування і, особливо, від 

анатомічних особливостей архітектоніки судинного русла у кожному 

конкретному випадку. Це обумовлює необхідність формулювання чітких 

алгоритмів діагностики і вибору методу остаточного чи тимчасового 

гемостазу при різних видах судинних уражень, при триваючій кровотечі та 

високому ризику її рецидиву, на фоні важкої супутньої патології, 

поліморбідності. 

Дисертаційна робота Бубняка М.Р., під керівництвом доктора медичних 

наук, професора Матвійчука Б.О., присвячена покращенню результатів 

лікування хворих з гострими гастродуоденальними кровотечами шляхом 

опрацювання і впровадження в клінічну практику диференційованої тактики 

діагностики і лікування на основі алгоритмів з використанням 

рентгенендоваскулярних методик для верифікації джерела кровотечі, 

досягнення стійкого гемостазу і профілактики рецидиву кровотечі. 

 

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. 

Дисертаційна робота є фрагментом наукових робіт кафедри хірургії та 

ендоскопії факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького на тему: «Розпрацювання 

та визначення диференційованих показань до методів профілактики моно- та 

поліорганної недостатності» (державна реєстрація № 0110U002149), 

«Обгрунтування моніторингу діагностики, стратегія профілактики та 

стандартизація методів лікування кровотеч в шлунково-кишковий тракт» 
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(державна реєстрація № 0115U000042). Дисертант є співвиконавцем цих 

науково-дослідних робіт. 

 

Новизна дослідження та отриманих результатів. 

Дисертантом на значному клінічному матеріалі  (117 хворих 

проспективної групи) та за даними аналізу ретроспективного матеріалу 

встановлено чітку тенденцію до поступового зменшення частки хворих з 

шлунково-кишковими кровотечами виразкового ґенезу і зростанням кількості 

хворих з варикозними кровотечами. Вперше встановлено, що селективна або 

суперселективна емболізація судини мішені він дає змогу уникнути 

ургентного конвенційного втручання у 84% пацієнтів при кровотечах 

виразкового та пухлинного ґенезу та у 93,7% випадків при псевдокістах 

підшлункової залози. Встановлено фактори ризику рецидиву виразкових 

кровотеч та варикозних геморагій після ендоваскулярного втручання 

Вперше відстежено віддалені результати для пацієнтів зі шлунково-

кишковими кровотечами варикозної етіології після комбінованого лікування 

з емболізацією селезінкової артерії. Доведено, що використання емболізації 

селезінкової артерії у комплексному лікуванні хворих з портальною 

гіпертензією дозволило суттєво поліпшити віддалені результати, зокрема – 

зменшити частоту рецидиву кровотечі з 14,6% до 5,4% (р<0,05), знизити 

летальність з 9,6% до 8,1%, суттєво полегшити прояви гіпеспленізму. 

Відтак, на основі цього розроблено алгоритми застосування 

ендоваскулярних методик у діагностиці, лікуванні та профілактиці 

гострих гастродуоденальних кровотеч варикозної і неварикозної етіології. 

Розроблено власний метод вибору і розрахунку кількості емболізуючих 

матеріалів. Виокремлено предиктори ефективності ендоваскулярної 

емболізації.  

Практичне значення результатів дослідження. 

Важливим практичним аспектом роботи є впровадження в клінічну 

практику розроблених діагностично-лікувальних алгоритмів з 
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використанням ендоваскулярних методик, як при варикозних, так і при 

неварикозних кровотечах. Це дало змогу диференціювати лікувально-

діагностичну тактику для кожної конкретної клінічної ситуації. 

Одержані результати впроваджені в роботу хірургічних відділень КНП 

«КЛШМД м. Львова», Львівської ОКЛ, ОДКЛ «Охматдит», Івано-

Франківської ЦМЛ, Волинської обласної лікарні, Луцької міської 

лікарні. 

 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і 

новизна. 

Дисертаційна робота Бубняка М.Р. викладена на 179 сторінках 

друкованого тексту, з яких 136 займає основний зміст, і складається з 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, 3 розділів власних 

досліджень, висновків, списку використаних джерел, з яких 132 

кирилицею і 81 латиницею, та додатків. Текст ілюстровано 34 таблицями 

та 22 рисунками. 

Для виконання запланованих досліджень застосовано сучасні 

лабораторні, клінічні, інструментальні та математичні методи 

дослідження, які в повній мірі дозволяють вирішити мету і завдання 

роботи. Загальна кількість пацієнтів, обстежених в окремих групах, 

цілком достатня для проведення статистичних обчислень, аргументації 

висновків і рекомендацій. Узагальнення грунтуються на критичному 

аналізі сучасної наукової інформації та на власних результатах здобувача. 

Висновки дисертації зроблені на основі проведених досліджень, вони 

достатньо обгрунтовані, відповідають критеріям вірогідності.  

Витяги з протоколу № 5 засідання комісії з питань біоетики 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

від 20 травня 2013 р., та № 8 засідання комісії з питань етики наукових 

досліджень, експериментальних розробок і наукових творів Львівського 
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національного медичного університету імені Данила Галицького від 19 

листопада 2018 р. засвідчують, що порушень морально-етичних норм при 

проведенні досліджень не виявлено. 

Робота написана відповідно до вимог ДАК МОН України. Основному 

тексту кожного розділу передує передмова з коротким описом вибраного 

напрямку та обгрунтуванням застосованих методів дослідження. У кінці 

кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених 

у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити 

загальні висновки від другорядних подробиць. 

Актуальність теми, мета, завдання, наукове та практичне значення 

роботи чітко окреслено у вступній частині дисертації.  

Огляд літератури (з 28 до 44 стор.) містить інформацію, що свідчить 

про обізнаність дисертанта зі станом обраної теми. Автор аналізує залежність 

результатів лікування шлунково-кишкових кровотеч від етіології та обраних 

методів діагностики і лікування. Надана характеристика основних причин 

кровотеч з верхніх відділів травного тракту, методів діагностики і лікування, 

та їх результатів. Проаналізовано причини рецидиву кровотечі, летальності 

та потенційні напрямки роботи з метою покращення результатів. 

Підкреслено контраверсійні думки, які існують серед клініцистів щодо 

застосування різних методів діагностики, лікування і профілактики 

шлунково-кишкових кровотеч. Закінчується розділ коротким резюме 

стосовно необхідності проведення власного дослідження. Автор робить 

висновок, що можливості ендоваскулярних методик при гастродуоденальних 

кровотечах, зокрема, за даними українських авторів, висвітлені і 

використовуються недостатньо. Загальний обсяг літератури не перевищує 

20% обсягу основної частини дисертаційної роботи.  

У розділі 2 (з 45 до 74 стор.) дисертант надає загальну характеристику 

хворих та методів дослідження, що розглядаються в роботі. В основу роботи 

покладено ретроспективний аналіз результатів обстеження й лікування 

639 пацієнтів з неварикозними та 1577 пацієнтів з варикозними 
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кровотечами. Проспективну групу неварикозних кровотеч склали 35 

пацієнтів, а варикозних – 252 пацієнти, з яких 82 були основною групою, 

а решта – групою порівняння. Всі пацієнти лікувалися у Львівській 

комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги за 

період з 2001 року по 2017 рік включно. 

Перелічено методи і методики, які використано при проведенні 

досліджень. Детально представлено лабораторні та інструментальні засоби.  

У розділі 3 (з 75 до 108 стор) автор представив можливості 

ендоваскулярних втручань в діагностиці і лікуванні неварикозних гастро-

дуоденальних кровотеч. У підрозділі 3.1 (фактори ризику рецидиву 

виразкових кровотеч після ендоскопічного гемостазу) здобувач аналізує 

результати ендоскопічних втручань в контексті їх ефективності, рецидивів 

кровотечі, потреби в повторних втручаннях і конвенційних операціях та 

летальності. Визначено фактори ризику рецидиву кровотечі за даними 

ендоскопії. 

У підрозділі 3.2 дисертант представив можливості ендоваскулярних 

втручань в діагностиці і лікуванні кровотеч з верхніх відділів травного тракту 

виразкового та пухлинного ґенезу. Доведено ефективність емболізації судини 

мішені у вкрай тяжких пацієнтів з високим ризиком рецидиву кровотечі. 

Ізольована емболізація була ефективна у 73,7% таких пацієнтів. Летальність 

від рецидиву кровотечі знизилася від 37,7% до 5,3%.  

У підрозділі 3.3 наведено можливості і результати ендоваскулярних 

втручань при кровотечах у псевдокісти підшлункової залози. Проаналізовано 

частоту ураження судин-джерел кровотечі, можливості візуалізаційних 

методів діагностики і ендоваскулярного лікування. Показано, що емболізація 

судини джерела кровотечі дала змогу уникнути конвенційного втручання у 

93,7% хворих.  

У підрозділі 3.4 (алгоритм лікування пацієнтів з гострими кровотечами 

з верхніх відділів травного тракту неварикозної етіології) проведено 

узагальнення розділу та наведено розроблений і впроваджений в клінічну 
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практику діагностично-лікувальний алгоритм із застосуванням 

ендоваскулярних методик у пацієнтів з неварикозними гастродуоденальними 

кровотечами. 

У розділі 4 (109 – 129 стор.) наведено можливості ендоваскулярних 

методик в профілактиці кровотеч з варикозно-розширених вен стравоходу і 

шлунка при портальній гіпертензії. Підрозділ 4.1 (Особливості 

ендоваскулярної емболізації селезінкової артерії у хворих з портальною 

гіпертензією) присвячений опису проспективної групи пацієнтів, 

медикаментному лікуванню, ендоскопічним втручанням на варикозно-

розширених венах стравоходу і шлунка, критеріям відбору пацієнтів на 

ендоваскулярне втручання і почерговості застосування різних методів 

лікування. 

У підрозділі 4.2 (методика проведення ендоваскулярної емболізації 

селезінкової артерії та її безпосередні результати) дисертант детально описує 

методику ендоваскулярного втручання, перебіг післяопераційного періоду і 

вплив кількості емболізаційних матеріалів на безпосередні та віддалені 

результати лікування. 

У підрозділі 4.3 (динаміка клінічних і лабораторних показників при 

застосуванні ендоваскулярної емболізації селезінкової артерії) здобувач 

описує ефект від операції, а саме – ріст кількості тромбоцитів, лейкоцитів і 

еритроцитів, зменшення діаметрів ворітної та селезінкової вен, зменшення 

розмірів селезінки, позитивну динаміку асциту. 

У підрозділі 4.4 (віддалені результати лікування пацієнтів з 

портальною гіпертензією) автор наводить віддалені результати лікування за 

період від 1 до 68 місяців. Відзначено зменшення кількості рецидивів 

кровотеч з 14,6% до 5,4% (р<0,05) в групі застосування емболізації 

селезінкової артерії. Медіана кумулятивного безподібного (рецидив 

кровотечі, повторне втручання, смерть) виживання методом Каплан-Мейера 

становила 53,9 міс. Відстежено низку корелятивних зв’язків. Розроблено 
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власний алгоритм профілактики кровотеч варикозного ґенезу при портальній 

гіпертензії. 

Розділ 5 (аналіз та узагальнення результатів дослідження) присвячений 

обговоренню та узагальненню положень викладених в дисертації. Її 

результати свідчать про доцільність широкого впровадження 

ендоваскулярних методик і запропонованих алгоритмів діагностики 

лікування і профілактики гострих гастродуоденальних кровотеч в клінічну 

практику з метою покращення результатів лікування цих пацієнтів.  

 

Повнота викладення матеріалів опублікованих роботах та 

авторефераті. 

Результати дослідження повністю відображено в 10 наукових працях: 5 

статтях у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (5 з них 

індексуються в наукометричних базах даних), 1 тезах у матеріалах науково-

практичної конференції, у співавторстві видано навчальний посібник, 

рекомендований ЦМК МОЗ України, що містить матеріали дисертації. 

Результати та положення дисертації обговорювались на семи науково-

практичних конференціях. Всі розділи дисертації висвітлено в наукових 

працях з урахуванням мети та завданнями дослідження. 

Автореферат дисертації оформлений згідно з існуючими вимогами і 

містить необхідну інформацію щодо основних положень, висновків та 

рекомендацій. Його зміст цілком відображає зміст відповідних розділів 

дисертації. 

Дисертаційна робота написана державною українською мовою, 

граматично правильно, стиль викладання традиційний. Ілюстрацій (таблиць, 

рисунків) достатньо, вони легко сприймаються. 

 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 

При аналізі дисертаційної роботи виявлені деякі недоліки: 
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- не коректними, на нашу думку, є фрази на ст. 5 вступу «відновлення 

кровоплину у порожнині псевдокісти» і на ст. 39 огляду літератури 

«ділянки ішемії (кишки) добре толеруються і не потребують хірургічного 

втручання»; 

- у розділі 2 матеріали та методи досліджень наводиться визначення терміну 

«гематокрит», занадто деталізовано методики підрахунку кількості 

еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів у загальному аналізі крові, 

визначення групи крові та резус-фактора. Наводиться диференціально 

діагностичний алгоритм змін рівня АЛТ і АСТ у крові, який займає три з 

половиною сторінки тексту; 

- на ст. 70 невірно вказана діюча речовина препарату Етоксисклерол; 

- на ст. 100 скорочення ВП не внесене до списку скорочень; 

- в таблиці 4.3 показники VP і VL мають по дві одиниці вимірювання: 

міліметри і сантиметри за секунду; 

- на ст. 124 таблиця 4.6 немає назви; 

- доволі лаконічний розділ аналізу та узагальнення результатів дослідження – 

займає 6 сторінок; 

- зустрічаються поодинокі граматичні та стилістичні помилки. 

- під деякими рисунками підписи могли б бути більш конкретними і 

лаконічними. 

Вказані недоліки не принципові та не впливають на цінність та 

достовірність результатів дисертаційної роботи. 

 

В процесі рецензування роботи виникли окремі запитання: 

1. У роботі на ст. 76 вказано, що серед пацієнтів з рецидивом кровотечі 

неварикозного ґенезу прооперовано 24 пацієнти, а померло від рецидиву 

кровотечі 26 хворих. Яка причина того, що 2 хворих з рецидивом 

кровотечі не вдалося прооперувати? 

2. Безсумнівним є той факт, що у хворих з вірсунгорагіями на ґрунті 

ускладнень некротичного панкреатиту порожнина псевдокісти з’єднана з 
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головною протокою залози. Обґрунтуйте будь ласка показання до 

додаткового ендоскопічного дренування порожнини псевдокісти, яке Ви 

проводили окремим пацієнтам. 

3. Якою методикою Ви обчислювали площу постемболізаційних некрозів 

селезінки? Чому вона не описана в відповідному розділі роботи? 

Можливо коректніше визначати об’єм некрозів, а не площу? 

4. У своїй роботі Ви використовували результати ультасонографії та 

ендоскопії, хто виконував ці обстеження і втручання? 

5. Яке медикаментне лікування отримували пацієнти Ваших проспективних 

груп? 

Рекомендації щодо використання дисертаційного дослідження в 

клінічній практиці. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено і використовуються у 

лікувальній практиці хірургічних відділень КНП «КЛШМД м. Львова», 

Львівської ОКЛ, ОДКЛ «Охматдит», Івано-Франківської ЦМЛ, 

Волинської обласної лікарні, Луцької міської лікарні. 

Розробку автора доцільно впровадити в навчальний процес кафедр 

хірургії медичних університетів.  

Відповідність роботи вимогам, які пред’являються до дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертація «Ендоваскулярна діагностика, лікування і профілактика 

гострих гастродуоденальних кровотеч» здобувача кафедри хірургії та 

ендоскопії факультету післядипломної освіти Львівського національного 

медичного університету МОЗ України Бубняка Мирослава Романовича 

відповідає науковій спеціальності 14.01.03 – хірургія. 

Відповідність роботи вимогам, які пред’являються до дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертаційна робота Бубняка Мирослава Романовича «Ендоваскулярна 

діагностика, лікування і профілактика гострих гастродуоденальних  
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