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 Актуальність теми дисертації 

Тему дисертаційної роботи Бубняка Мирослава Романовича. слід 

визнати важливою і актуальною. 

Незважаючи на прогрес медикаментозного, ендоскопічного і 

хірургічного лікування захворювань, що можуть ускладнюватися шлунково-

кишковими кровотечами, їх кількість не зменшується, а кровотеч варикозного 

ґенезу навіть збільшується впродовж останніх десятиліть. Лікувально-

діагностичний процес насичений нестандартними та неординарними 

ситуаціями, які потребують комплексного підходу й тісної співпраці фахівців 

різних спеціальностей. 

Найчастіші причини кровотеч є незмінними, проте відносно рідкісні 

геморагії несуть в собі не меншу загрозу здоров’ю й життю пацієнта. 

Спонтанні крововиливи у псевдокісту зустрічаються в 1,4-8,4% 

випадків, проте летальність при невчасно діагностованих геморагіях складає 

40-90%, а після лапаротомії «всліпу» з приводу таких кровотеч – 75-90%. 

Ендоваскулярна емболізація суттєво покращує результати лікування і позбавляє 

хворих від травматичних відкритих операцій з високим ризиком летального 

висліду. 

Адекватне застосування сучасних діагностичних засобів, зокрема, 

ультрасонографічних, ендоскопічних, рентгенологічних (комп’ютерна 
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томографія, ангіографія), збільшує можливість вчасно поставити діагноз, а 

використання малоінвазивних ендоваскулярних і ендоскопічних методів 

лікування сформованих псевдокіст підшлункової залози, які сполучаються із 

вірсунговою протокою, збільшує шанси на одужання у соматично тяжких 

пацієнтів, в яких проведення відкритих операційних втручань пов’язане з 

високим ризиком. 

Ще однією актуальною проблемою є кровотечі з варикозно-розширених 

вен стравоходу при портальній гіпертензії. Супровідний гіперспленізм різко 

погіршує прогноз виживання при розвитку кровотечі. Відтак, проблема 

лікування пацієнтів із портальною гіпертензією та гіперспленізмом спонукає до 

застосування у клінічній практиці комбінації ендоскопічного лігування вен 

стравоходу і склеротерапії вен шлунка у поєднанні з парціальною емболізацією 

селезінкової артерії, а в окремих випадках і емболізації лівої шлункової артерії. 

Цей комплекс заходів спрямований як на профілактичне зниження об’ємного 

кровоплину у портальній системі, так і на корекцію ускладнень, які вже 

виникли. 

 

Зв'язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами 

 

Дисертаційна робота є фрагментом наукових робіт кафедри хірургії та 

ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького на теми: ‘‘Розпрацювання та визначення диференційованих 

показань до методів профілактики моно- та поліорганної недостатності’’ 

(державна реєстрація № 0110U002149), та ‘‘Обгрунтування моніторингу 

діагностики, стратегія профілактики та стандартизація методів лікування 

кровотеч в шлунково-кишковий тракту’’ (державна реєстрація № 

0115U000042). Дисертант є співвиконавцем цих науково-дослідних робіт. 
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Новизна досліджень та одержаних результатів 

  

Проводячи клінічне дослідження, у дисертації Бубняк М.Р. встановив 

чітку тенденцію до зміни нозологічної структури шлунково-кишкових кровотеч 

в бік збільшення частки хворих з варикозними кровотечами протягом 

останнього десятиліття. Доведено ефективність селективної або 

суперселективної емболізації для зупинки гострих гастро-дуоденальних 

кровотеч неварикозного ґенезу. Виокремлено фактори ризику рецидиву 

кровотечі як варикозної так і неварикозної етіології. Відстежено віддалені 

результати для пацієнтів зі шлунково-кишковими кровотечами варикозної 

етіології після комбінованого лікування з емболізацією селезінкової артерії.  

Доведено, що включення емболізації селезінкової артерії у комплекс 

лікування хворих з портальною гіпертензією дозволило суттєво поліпшити 

віддалені результати: зменшити частоту кровотеч, знизити летальність, 

полегшити прояви гіпеспленізму. 

За даними дослідження розроблено алгоритми діагностики, лікування 

і профілактики гострих гастродуоденальних кровотеч варикозної і 

неварикозної етіології із застосуванням ендоваскулярних втручань.  

 

Практичне значення результатів дослідження  

 

Опрацьовані алгоритми із застосуванням ендоваскулярних методик 

в діагностику, лікування і профілактику гострих гастродуоденальних 

кровотечі впроваджені в роботу хірургічних відділень КНП «КЛШМД м. 

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

Волинської обласної лікарні, Луцької міської лікарні. 

 

 

 

 



4 
 

Теоретичне значення результатів дослідження 

 

Положення висвітлені в дисертації можуть бути використані в 

навчальному процесі лікарів інтернів та лікарів курсантів. 

 

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Робота Бубняка М.Р. виконана на достатньому матеріалі. Проведено 

ретроспективний аналіз результатів обстеження й лікування 639 пацієнтів з 

неварикозними та 1577 пацієнтів з варикозними кровотечами. Проспективна 

група пацієнтів з неварикозними кровотечами складалася з 35 пацієнтів, а з 

варикозними – 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. 

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 цілком достатня для проведення статистичних 

обчислень, аргументації висновків і рекомендацій. Узагальнення 

ґрунтується на критичному аналізі сучасної наукової інформації та на 

власних результатах здобувача. Висновки дисертації зроблені на основі 

проведених досліджень, вони достатньо обґрунтовані, відповідають 

критеріям вірогідності. 

Дисертацію викладено 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. 
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Робота написана відповідно до вимог ДАК МОН України. Основному 

тексту кожного розділу передує передмова з коротким описом вибраного 

напрямку та обґрунтуванням застосованих методів дослідження. Наприкінці 

кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у 

розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні 

висновки від другорядних подробиць. 

У вступі вдало підкреслена актуальність теми, сформульовані мета і 

задачі дослідження. Автор відразу актуалізує напрямок власних досліджень – 

Покращити результати лікування хворих з гострими гастро-дуоденальними 

кровотечами. Обрані мета і задачі дослідження. Сформульовані задачі 

дозволяють у повному обсязі реалізувати мету.  

Предмет і об’єкт дослідження обрані вірно. Наукова новизна викладена 

послідовно, практичне значення результатів дослідження сформульовані чітко. 

У першому розділі (огляді літератури) на 20 сторінках автор описує 

основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично 

висвітлюючи наукові публікації авторів, дисертант вказує на питання, що 

залишились невирішеними, а отже, визначає своє місце у розв’язанні проблеми. 

Таким чином, літературний огляд засвідчує актуальність теми обраного 

дослідження та обгрунтовує доцільність дисертаційної роботи. Загальний обсяг 

літератури не перевищує 20% обсягу основної частини дисертаційної роботи. 

Зауваження до розділу ‘‘Огляд літератури’’: зауважень до даного 

розділу немає. 

Розділ 2 – ‘‘матеріали і методи’’. У підрозділах 2.1 і 2.2 подано загальну 

характеристику пацієнтів з кровотечами з верхніх відділів травного каналу груп 

ретроспективного і проспективного дослідження. Підрозділи 2.3 і 2.4 

присвячені загальній характеристиці пацієнтів з кровотечами варикозної 

етіології на грунті портальної гіпертензії груп ретро і проспективного 

дослідження. В підрозділі 2.5 детально описані методи, використані в 

дослідженні, зокрема: загально-клінічні, лабораторні, інструментальні і методи 
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статистичного аналізу. Дисертант обгрунтовує вибір напрямку дослідження, 

даючи клінічну характеристику пацієнтів, подає методи обстеження пацієнтів, 

робить статистичну обробку даних, здійснює оцінку взаємозв’язку між 

окремими показниками, використовуючи сучасні комп’ютерні програми для 

аналізу медично-біологічних і епідеміологічних досліджень STATISTICA FOR 

WINDOWS 5.0® (Statsoft, USA, 1998).  

 

Зауваження до розділу 2: таблиці 2.2 і 2.3 можна було б об’єднати. 

Занадто детально розписані лабораторні дослідження. 

У розділі 3 (74 – 103 ст.) – ‘‘Ендоваскулярна діагностика і лікування 

гострих гастродуоденальних кровотеч неварикозного генезу’’ підрозділ 

3.1.висвітлює аналіз факторів ризику рецидивів виразкових кровотеч за даними 

ендоскопічних, клінічних, лабораторних знахідок, потреби в конвенційних 

операційних втручаннях і результатів лікування. В підрозділі 3.2 та 3.3 

наведено можливості, методики і результати застосування ендоваскулярних 

втручань у пацієнтів з кровотечами при виразковій та онкологічній патології 

верхніх відділів травного тракту та при кровотечах у псевдокісти підшлункової 

залози. Детально описані методики ендоваскулярних втручань, інструменти, 

емболізаційні матеріали, а також можливості застосування ендоваскулярних 

втручань, додаткових візуалізаційних обстежень та поєднання різних методів 

залежно від конкретної клінічної ситуації. Наведено результати використання 

емболізації та позитивний вплив такого підходу на результат лікування. Автор 

показує, що включення ендоваскулярних методик дало можливість уникнути 

ургентного конвенційного втручання у 84% пацієнтів при кровотечах 

виразкового та пухлинного ґенезу та у 93,7% – при псевдокістах підшлункової 

залози. За результатами роботи опрацьовано алгоритм лікування пацієнтів з 

кровотечами з верхніх відділів травного тракту неварикозної етіології, який 

висвітлено в підрозділі 3.4.  
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Розділ добре ілюстрований зображеннями ангіограм, комп’ютерної 

томографії, ультрасонографії та ендоскопії, що допомагає сприйняти і 

зрозуміти текстову інформацію. 

Зауваження до розділу 3: деякі заголовки таблиць малоінформативні, їх 

варто було б деталізувати. 

Розділ 4 (108 – 128 ст.) – ‘‘ендоваскулярна профілактика кровотеч з 

варикозно-розширених вен стравоходу і шлунка у хворих з портальною 

гіпертензією’’ присвячений мультидисциплінарному підходу до лікування 

пацієнтів з кровотечами варикозного генезу. У підрозділі 4.1 детально подано 

характеристику проспективної групи пацієнтів, зокрема: причини портальної 

гіпертензії, ступінь цирозу печінки, вид та ступінь варикозного розширення вен 

стравоходу і шлунка, прояви гіперспленізму, наявність та кількість кровотеч в 

анамнезі. Автор подає опис медикаментного лікування та ендоскопічної 

ерадикації варикозно розширених вен, чітко вказує місце ендоваскулярної 

емболізації серед інших методів лікування і мету її застосування.  У підрозділі 

4.2 детально подано методику емболізації селезінкової артерії, необхідні 

інструменти, принципи вибору і послідовність застосування відповідних 

емболізаційних матеріалів. Описано постемболізаційний синдром, його 

взаємозв’язок з технікою проведення втручання і результатами лікування, а 

також рекомендації щодо вибору кількості емболів та спіралей і оцінки 

моменту завершення втручання. У підрозділі 4.3 наведено аналіз динаміки 

клінічних і лабораторних показників після емболізації селезінкової артерії. 

Зокрема наголошено на ранньому рості кількості тромбоцитів більше ніж у 2 

рази, також на прирослі лейкоцитів і еритроцитів, зменшенні розмірів 

селезінки, зменшенні ступеня асциту, зменшення діаметрів ворітної та 

селезінкової вен. Відзначено наявність низки корелятивних зв’язків. Підрозділ 

4.4 присвячений аналізу віддалених результатів лікування. Відзначено, що 

застосування емболізації селезінкової артерії призвело до зменшення частоти 

рецидиву кровотечі з 14,6% в групі порівняння, де її не застосовували до 5,4% в 

основній (р<0,05). Медіана безподійного виживання методом Каплан-Мейера 
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становила 53,9 міс. Подіями вважали рецидив кровотечі, смерть від причин, 

пов’язаних з портальною гіпертензією, а також фіксували комбіновану кінцеву 

точку (кровотеча і/або смерть) і потребу в повторних сеансах ендоскопічного 

лікування. За допомогою статистичного аналізу (регресія за Коксом) 

встановлено, що ризик рецидиву кровотечі не залежав від етіології цирозу, 

стадії за Child-Pugh, вираженості асциту, розмірів селезінки, діаметра ворітної 

вени та швидкості кровоплину по ній, показника тромбоцитів у крові. 

Натомість, фактором ризику рецидиву кровотечі виявилась наявність 

варикозно-розширених вен у шлунку 1 типу, ще одним предиктором ризику 

рецидиву кровотечі були неодноразові кровотечі в минулому у кількості понад 

4 епізоди. За даними аналізу результатів лікування розроблено та впроваджено 

в клінічну практику власний алгоритм профілактики кровотеч з варикозно-

розширених вен стравоходу і шлунка у пацієнтів з портальною гіпертензією.  

Цей підрозділ насичений цифровою інформацією, цікавий і читається 

легко. Як і попередній, він добре ілюстрований зображеннями ангіограм, що 

допомагає сприйняти і зрозуміти текстову інформацію. 

 

Зауваження до розділу 4 – деякі коментарі до таблиць (зокрема 4.4) 

занадто скупі. 

Розділ 5 (129 – 134 ст.) – ‘‘аналіз та узагальнення результатів 

дослідження’’. Є достатньо корисним аналіз та узагальнення результатів 

дисертаційного дослідження, де наголошено на практичному значенні 

отриманих результатів відповідно до поставленої мети. 

Зауваження до розділу 5: ‘‘Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження’’ – зауважень не має. 

 

Висновки наукової праці та практичні рекомендації випливають із 

результатів досліджень, вони – логічні, статистично обгрунтовані, досить чітко 

сформульовані, цілком і повністю відповідають меті та завданням роботи. 
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Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та в 

авторефераті 

 

За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць: 5 статей у 

фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (5 з них індексуються в 

наукометричних базах даних), 1 тези у матеріалах науково-практичної 

конференції, у співавторстві видано навчальний посібник, рекомендований 

ЦМК МОЗ України, що містить матеріали дисертації. 

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. 

 

Недоліки дисертації та автореферату щодо змісту і оформлення 

 

В тексті зустрічаються окремі невдалі вислови та словосполучення.  

Під деякими рисунками підписи могли б бути більш конкретними і 

лаконічними.  

Безперечно, всі ці зауваження є дискусійними і не впливають на 

достатній науковий рівень, новизну та достовірність результатів дисертації. 

 

Під час ознайомлення дисертації виникли деякі запитання: 

 

1. Чи відстежували відділені результати лікування неварикозних 

кровотеч? 

2. Чи досліджували ви гемостазіологічний потенціал у пацієнтів вашої 

вибірки? 
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Рекомендації щодо використання результатів дисертації у клінічній 

практиці 

 

В клінічну практику впроваджено ендоваскулярні методи 

діагностики, профілактики і лікування ГГДК. Опрацьовані алгоритми 

поєднання ендоваскулярних втручань з ендоскопічними та медикаментною 

терапією при кровотечах варикозної і неварикозної етіології. Одержані 

результати впроваджені в роботу хірургічних відділень КНП «КЛШМД м. 

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

Волинської обласної лікарні, Луцької міської лікарні. 

 

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту 

 

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.  

Дисертація написана українською мовою із дотриманням необхідних 

стандартів оформлення. Виклад роботи відзначається логічністю і цілісністю. 
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