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Валентина Йосиповича на дисертацію Мишаківського Олексія 

Анатолійовича «Прогнозування результатів хірургічної корекції важкої 

первинної мітральної недостатотності», поданої до офіційного захисту до 

спеціалізованої вченої ради К20.601.04 у державному вищому навчальному 

закладі «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальності 14.01.03 — хірургія.

1. Актуальність теми дисертації.

Клінічний перебіг первинної мітральної недостатності характеризується 

прогресуючим зниженням систолічної функції міокарду, розширенням камер 

серця та відповідним зниженням фракції викиду лівого шлуночка, з розвитком 

хронічної серцевої недостатності з несприятливим прогнозом.

За результатами численних досліджень, пацієнти з мітральною 

недостатністю, котрим потрібна хурургічна корекція цієї вади, та котрі з різних 

причин її не отримують, помирають у 18-25% випадків протягом перших 5-ти 

років після встановлення діагнозу.

Ще частина цих пацієнтів, часто втрачають працездатність без забезпечення 

вчасного хірургічного лікування, внаслідок виникнення ряду характерних для 

цієї клапанної вади ускладнень.

Кількість випадків вперше діагностованої серцевої недостатності протягом 

року, згідно з різними літературними данними, становить 150 -  500 вип. на 100 

тис. населення.

Показники смертності протягом одного року у хворих із хронічною серцевою 

недостатністю 1-І І функціонального класу за NYHA становить 6-10%, 

зростаючи до 25-40% у хворих з тяжкою (IV ФК) серцевою недостатністю.

Незважаючи на значний поступ в хірургічних техніках за останні десятиліття,



до 40% хворих з корегованою мітральною недостатнстю (пластикою чи 

протезуванням клапана) демонструють систолічну дисфункцію лівого шлуночка 

після операції на мітральному клапані, незважаючи на збережену, на перший 

погляд, систолічну функцію міокарду до операції. Цей феномен несе із собою 

декілька негативних моментів: по-перше -  якість життя частини таких пацієнтів 

залишається незадовільною, по-друге -  це збільшує ризики пізньої летальності, 

за різними даними, до 70%.

Встановлення прогностичних критеріїв ефективності хірургічного лікування 

важкої первинної мітральної недостатності є надзвичайно важливим аспектом, 

оскільки саме вони визначають своєчасність та диференційований підхід до 

хірургічного лікування таких хворих і дають можливість зберегти якість життя 

та соціальну адаптацію пацієнтів.

Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю вивчення 

причин незадовільних результатів хірургічного лікування важкої первинної 

мітральної недостатності та визначення шляхів його оптимізації.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація є складовою частиною науково-дослідницької роботи кафедри 

хірургії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького: «Прогнозування, діагностика та лікування гемодинамічних розладів 

та інфекційно-запальних ускладнень у хірургії, серцево-судинній хірургії та 

трансплантології» (№ держреєстрації 0 115U000038, шифр теми ІН.21.00.0001.15, 

терміни виконання з 2015 по 2019 pp..), де здобувач був співвиконавцем.

Мета дослідження відповідає темі дисертації. Вона полягає у поліпшенні 

надання хірургічної допомоги хворим з важкою первинною мітральною 

недостатністю шляхом прогнозування і оптимізації діагностики прихованої 

доопераційної дисфункції лівого шлуночка, а завдання, що скеровані на її 

досягнення є комплексними і пошукачем вирішені повністю.

Здобувач на основі даних, отриманих при обстеженні даного контингенту 

хворих вперше визначив ряд факторів, що впливають на ефективність лікування



пацієнтів з важкою первинною мітральною недостатностю та доцільністю 

виконання хірургічної корекції цього недугу.

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

вперше в Україні:

доповнені дані про структуру, частоту та причини незадовільних 

результатів при важкій первинній мітральній недостатності;

визначено порогову точку для ефективної фракції викиду, рівень нижче 

якої найточніше асоціюється з несприятливим прогнозом щодо скоротливої 

функції серця у віддаленому періоді;

встановлено істотні предиктори зниженої фракції викиду через 3 місяці 

після хірургічного лікування: дилятація камер серця (збільшення КДР і KCJIЛШ 

і розмірів ЛП), зростання систолічного тиску в легеневій артерії, знижена 

ефективна фракція викиду і фракція викиду за Сімпсоном, знижений час 

прискорення в легеневій артерії, фібриляція передсердь перед операцією, 

функціональний клас серцевої недостатності III-IV за NYHA.

Удосконалено тактичні та методичні підходи до покращення результатів 

хірургічного лікування важкої первинної мітральної недостатності.

Набули подальшого розвитку знання щодо:

засвідчено зворотну кореляцію з кінцево-діастолічним і кінцево- 

систолічним розмірами лівого шлуночка, з розмірами лівого передсердя і 

правого шлуночка, тиском у правому передсерді;

рекомендовано визначення ефективної фракції викиду як допоміжного 

методу оцінки систолічної функції лівого шлуночка серця у пацієнтів з важкою 

первинною мітральною недостатністю, оскільки за результатами роботи -  це дає 

можливість прогнозувати зниження його систолічної функції після хірургічної 

корекції мітральної недостатності.

4. Теоретичне значення одержаних результатів полягає в теорії 

хірургічного лікування важкої первинної мітральної недостатності та



недоцільності виконання її хірургічної корекції при незворотних змінах 

кардіогемодинаміки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони стали 

підставою впровадження результатів дослідження:

На галузевому рівні:

матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі 

кафедри променевої діагностики ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького;

кафедри хірургії №1 Івано-Франківського національного медичного 

університету.

На регіональному рівні:

відділенні серцево-судинної хірургії Рівненської обласної клінічної 

лікарні;

відділенні кардіохірургії з лабораторією штучного кровообігу та 

екстракорпоральних методик КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня».

Важливе практичне значення отриманих результатів заключається у тому, що 

з'являється привід застосувати метод відновлення функції мітрального клапана, 

який найменше впливає на перевантаження міокарду лівого шлуночка серця.

5. Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Достовірність основних положень, висновків і рекомендацій, отриманих 

дисертантом у процесі дослідження, належним чином аргументовані та науково 

обґрунтовані й забезпечується поєднаним критичним аналізом власних 

результатів.

Методи, статистична обробка результатів досліджень, які використовувались 

у дослідженні, відповідають поставленим завданням, сприяють правильній 

інтерпретації даних і формуванню коректних висновків.

Практичні рекомендації логічно слідують результатам проведеного 

дослідження та їх ефективність підтверджена автором в практиці.



Дисертаційна наукова робота відповідає профілю спеціалізованої вченої 

ради К20.601.04 у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України.

6. Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації, її завершеність у 

цілому.

У вступі дисертант зазначає стан проблеми, чітко формулює мету, предмет, 

об'єкт та завдання дослідження, обґрунтовує необхідність його виконання. 

Наведені новизна, практичне значення з можливістю та доцільністю виконання 

поставлених завдань.

Розділ 1. Мітральна недостатність -  еволюція лікування. Особливості 

діагностики, встановлення показів до хірургічного лікування та прогнозування 

результатів хірургічної корекції мітральної недостатності (26 с). Дисертант 

провів аналіз етіології та класифікації мітральної недостатності з акцентом на 

первинну. Здійснено детальний огляд еволюції методів хірургічного лікування 

мітральної недостатності. В даному розділі проведено аналіз існуючих 

ультразвукових методів діагностики мітральної недостатності, з порівнянням 

недоліків та переваг кожного. Описана роль визначення доопераційної 

систолічної функції лівого шлуночка та її потенційні можливості для 

прогнозування фракції викиду після хірургічної корекції мітральної 

недостатності. Оформлення поданої інформації проведено з усвідомленням усіх 

аспектів проблеми. Здобувач здійснив аналіз достатньої кількості актуальних 

літературних джерел останніх років.

Викладено детально, логічно та послідовно, що свідчить про здатність автора 

працювати з науковою літературою. Ретельно розкрито сучасні уявлення щодо 

механізмів розвитку захворювання. Це дозволило конкретизувати завдання, 

визначити об'єкт та предмет дослідження, вибрати адекватний методологічний 

підхід та дизайн дослідження.

Зауваження: у назві розділу не слід застосовувати абревіатуру.

Розділ 2. Матеріали і методи дослідження (21 с). У цьому розділі описані



методи і об’єкт дослідження. Написано відповідно до формальних вимог, 

лаконічно та конкретно. Здобувач обстежив достатню кількість хворих. 

Кількість та якість використаних сучасних інструментальних та математично- 

статистичних методів відповідає вимогам, що пред'являються до такого виду 

робіт.

Положення та висновки дисертації базуються на результатх діагностики та 

лікування 144 (ретроспективна частина) і 72 (проспективна частина) хворих з 

первинною мітральною недостатністю. Автором ґрунтовно описані клінічні та 

інструментальні методики, а також методи статистичного аналізу. Суттєвий 

об’єм цього розділу присвячений клінічній характеристиці обстежених хворих, 

який містить детальний опис клінічних даних, оцінку функціонального стану 

пацієнтів.

Результати власних досліджень викладені у двох наступних розділах 

дисертації.

Розділ 3. Оцінка результатів хірургічного лікування і динаміка клініко- 

інструментальних параметрів після хірургічної корекції первинної мітральної 

недостатності (22 с). Розділ дисертаційної роботи стосується оцінки результатів 

хірургічного лікування, динаміки клінічних та інструментальних параметрів у 

пацієнтів, котрим виконувалась пластика чи протезування мітрального клапана. 

До його підрозділів входить ретроспективна частина дослідження, в якій 

здійснено аналіз результатів хірургічного лікування мітральної недостатності у 

144 пацієнтів в перші дні після операції, та проспективна частина -  з аналізом 

динаміки клінічних і ряду ехокардіографічних параметрів після хірургічного 

лікування мітральної недостатності у 72 хворих. Крім цього, автором 

аналізується етіологія і особливості ураження стулок мітрального клапану при 

мітральній недостатності, застосовані хірургічні методики і техніки корекції 

мітральної недостатності, функціональні результати проведеного хірургічного 

лікування. В розділі представлені результати порівняння оцінки систолічної 

функції лівого шлуночка серця із застосуванням стандартних методів і нового, 

запропонованого дисертантом -  методу визначення ефективної фракції викиду.



Автор розділив пацієнтів на 2 групи із збереженою та зниженою фракцією 

викиду, обчислену стандартним методом, на момент проведення другого 

післяопераційного обстеження. Наступний аналіз динаміки клінічних та 

інструментальних показників проведено в кожній групі та порівняно їх між 

групами під час усіх трьох обстежень. Субоптимальні функціональні результати 

були чітко пов'язані з прихованою доопераційною дисфункцєю міокрада лівого 

шлуночка серця. Слід відзначити, що автор академічно визначив предиктори 

систолічної дисфункції лівого шулночка.

Написано грунтовно, доказово. Зауважень не містить.

Розділ 4. Прогнозування результатів хірургічного лікування важкої 

первинної мітральної недостатності з допомогою визначення ефективної фракції 

викиду лівого шлуночка серця (29 с). Присвячено прогнозуванню результатів 

хірургічної корекції важкої первинної мітральної недостатності. Для цього автор 

використав новий (вже досліджений в цій роботі) метод визначення ефективної 

фракції викиду лівого шлуночка і довів його прогностичні можливості. Відтак, 

акцент в цьому розділі автором поставлено на підтвердженні високої 

специфічності та чутливості методу ефективної фракції викиду. Доведено 

доцільності його використання в практичній діяльності. Виходячи з отриманих 

результатів, в підрозділі 4.1, дисертантом побудована теоретична модель із 4-х 

складових: ефективної фракції викиду, кінцево-систолічного розміру лівого 

шлуночка, систолічного тиску в легеневій артерії, часу прискорення кровоплину 

в легеневій артерії. Дана модель дає можливість прогнозувати систолічну 

дисфункцію лівого шлуночка після хірургічного втручання з приводу мітральної 

недостатності. Доведена її висока чутлівість і специфічність (80% та 96,3% 

відповідно) та загальна точність- 92,7% з метою наступного практичного 

використання результатів роботи. На грунті отриманої моделі, автор розробив 

прогностичну шкалу для передбачення зниженої фракції викиду лівого 

шлуночка після хірургічної корекції важкої первинної мітральної недостатності.

Викладено зі знанням справи. Читається легко.

Зауваження: не слід застосовувати абревіатуру у назві.



Розділ 5. Аналіз і узагальнення результатів дослідження (8с). Дисертант 

послідовно та логічно представляє основні положення наукової роботи, 

порівняння отриманих результатів з даними подібних досліджень з 

підтвердженням новизни роботи. Активна наукова дискусія простежується в 

періодичних виданнях на предмет ефективності методів виявлення систолічної 

дисфункції лівого шлуночка до проведення хірургічного втручання з приводу 

мітральної недостатності, можливостей прогнозування зниженої фракції викиду 

лівого шлуночка серця після анатомічної корекції вади. Завдяки проведенню 

пластики або протезування мітрального клапана швидко зменшується 

переднавантаження лівого шулночка, але й зростає його післянавантаження. До 

того ж демаскується його систолічна дисфункція (якщо вона була до операції), 

що безсумнівно підтверджено у даній дисертаційній роботі. Складність 

об'єктивної оцінки фракції викиду, а відтак і післяопераційного її прогнозування 

в даної групи хворих, диктується зокрема й рядом особливостей 

ехокардіографічних методів, що чітко і систематизовано представлено в роботі з 

аналізом усіх недоліків та переваг різних методів дігностики.

Детальний аналіз і порівняння хірургічних та клінічних результатів лікування 

первинної мітральної недостатності, котрі проведені в даній роботі, 

підтверджують не тільки тезу про перевагу пластичної корекції мітральної 

недостатності над протезуванням, а й важливість досягнення хорошого 

функціонального результату -  зменшення клінічних проявів серцевої 

недостатності.

Об’єм використаних першоджерел підтверджує ретельний добір матеріалів 

для обґрунтування доцільності та актуальності проведеного дослідження, 

детальність аналізу літературних даних.

Здобувач логічно підводить підсумок проведених досліджень.

Завершують роботу висновки й практичні рекомендації, які у повній мірі 

відповідають поставленій меті і задачам роботи і логічно випливають з 

проведених досліджень.

Автореферат. Автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК



України, з чітко, логічно й послідовно викладеними основними положеннями, 

результатів дослідження, висновків та практичних рекомендацій. За своїм 

змістом повністю відповідає основним положенням дисертації.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Матеріали дисертаційної роботи повністю висвітлені у восьми 

опублікованих наукових працях. З них дві -  одноосібні статті, п'ять статтей -  у 

фахових виданнях України, одна стаття -  в іноземному періодичному виданні 

(Естонія); наявний один патент на корисну модель; за результатами участі в 

науково-практичних конференціях (за тематикою дослідження) опубліковано 

двоє тез.

Кількість, обсяг та якість публікацій, розкриття змісту, повнота висвітлення 

результатів дисертації відповідає вимогам до цього виду робіт.

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

У цілому, під час опрацювання дисертації та проведення її аналізу, робота 

справила позитивне враження. Дисертація не має принципових вад, але 

звертають увагу деякі недоліки. До зауважень можна віднести:

• робота не позбавлена поодиноких стилістичних та друкарських помилок;

• розділ «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» дещо лаконічний, 

але з іншого боку, не містить повторень тексту розділів дисертації;

• звертає на себе увагу невелика кількість цитування вітчизняних фахівців.

Оцінюючи загалом роботу позитивно, слід звернути увагу здобувача на деякі

дискусійні питання:

1. Чому в процесі дослідження нового методу визначення систолічної 

функції лівого шлуночка Ви не розділили пацієнтів на групи із протезуванням і 

пластикою мітрального клапана і не провели порівняння результатів 

застосування дослідженого методу ефективної фракції викиду між ними? На



Вашу думку -  це могло б вплинути на результати дослідження?

2. Ви обрали для дослідження первинну мітральну недостатність. Проте, не 

менш актуальною є вторинна недостатність мітрального клапана, котра виникає 

в багатьох пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарда. Ця група хворих є 

цікавішою та складнішою в контексті проведення багатокомпонентної 

пластики мітрального клапана. Чому Ви не включили у дослідження цих 

пацієнтів?

Вказані зауваження і запитання не мають принципового характеру та не 

знижують загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи.

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.

Отримані дисертантом результати його роботи мають важливе практичне і 

теоретичне значення. Обгрунтовані висновки, як і практичні рекомендації, 

цілком можуть бути використані в хірургічній та діагностичній роботі, лікарів 

серцево-судинного профілю. Вартує видати методичні рекомендації за 

матеріалами роботи для використання під час навчання клінічних ординаторів, 

слухачів циклів передатестаційної підготовки, аспірантів, лікарів-інтернів.

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам, що 

пред’являються до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук.

Дисертаційна робота Мишаківського Олексія Анатолійовича на тему: 

«Прогнозування результатів хірургічної корекції важкої первинної мітральної 

недостатності» виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора 

Кобзи 1.1., є самостійною закінченою науково-дослідною роботою, що містить 

нові наукові положення та актуальні практичні рекомендації, котрі на 

сучасному рівні дозволяють вирішити наукове і практичне хірургічне завдання 

-  поліпшення надання хірургічної допомоги хворим з важкою первинною



мітральною недостатністю. Робота Мишаківського Олексія Анатолійовича за 

науковою новизною, актуальністю, практичною та теоретичною значимістю 

цілком відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів» Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 

від 19.08.2015р. та № 1159 від 30.12.2015р.) щодо кандидатських дисертацій, 

її автор, як компетентний фахівець, заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата наук за спеціальністю 14.01.03 - хірургія.

Професор кафедри 
хірургії та трансплантології 
НМАПО ім. П.Л.Шу 
д.мед.наук, лауре 
премії України Сморжевський В.Й.
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