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Актуальність геми дисертаційної роботи. Венозні тромбоемболічні 

ускладнення, що включають венозний тромбоз та тромбоемболію легеневої 

артерії, залишаються актуальною проблемою сучасної медицини [Beckman M.G. 

et al., 2010]. Дослідження ряду вчених встановили, що провідну роль у розвитку 

тромбогенезу відіграє взаємодія різних спадкових і набутих факторів ризику 

його розвитку [Воєвода М.Т.. Баешко А.А., 2006]. При чому, останній зростає за 

наявності прихованої генетичної тромбофілії [СтойкоЮ.М. и др., 2004], а також 

із збільшенням числа факторів ризику [Richard Н., 2013]. Хірургічне втручання 

значно підвищує ризик патологічного тромбоутворення у венозній системі 

[Чернуха Л.М. та співав.. 2011]. Значна частка післяопераційних ускладнень при 

лапароскопічній холецистектомії, серед яких венозний тромбоемболізм, 

зумовлена напруженим пневмоперитонеумом, який є невід’ємною складовою 

лапароскопічних втручань [Goldhaber S.Z., 2007]. Супутня венозна патологія 

значно підвищує ризик тромбоемболізму [Чернуха Л.М., 2014]. Застосування в 

клінічній практиці галузевих протоколів тромбопрофілактики значно знизило 

частоту розвитку післяопераційних тромбоемболічних ускладнень [Русин В.І, 

2012]. Все ж їх частота утримується на високому рівні [Момот А.П. и соавт., 

2012]. Останнє спонукає до проведення досліджень, спрямованих на виявлення 

нових факторів ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень, оцінки 

існуючих, розпрацювання методів захисту їх впливу на післяопераційний 

венозний тромбогенез.



Наукова новизна отриманих результатів. Вперше досліджено 

закономірності взаємозв’язку між показниками венозного відтоку з нижніх 

кінцівок та режимом пневмоперитонеуму під час лапароскопічної 

холецистектомії. Встановлено вплив режиму пневмоперитонеуму та положення 

хворого на операційному столі на ризик розвитку тромбоемболічних ускладнень.

Шкала оцінки ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму 

Саргіпі доповнена факторами, які підвищують ризик венозних 

тромбоемболічних ускладнень, серед яких показник тривалості оперативного 

втручання, присутність запального та дегідраційного синдрому, обтураційної 

жовтяниці, особливості пневмоперитонеуму.

Вперше досліджено взаємозв’язок між ендотеліальною дисфункцією, 

ступенем дегідратації, тривалістю лапароскопічної операції та деякими 

факторами ризику тромбоемболічних ускладнень.

Проведено порівняльний аналіз методів механічної профілактики венозних 

тромбозів басейну нижньої порожнистої вени шляхом оцінки їх впливу на 

швидкість кровотоку у венозній системі нижніх кінцівок.

Теоретичне значення результатів дослідження. У роботі отримано 

подальший розвиток дослідження етіопатогенетичних механізмів впливу 

пневмоперитонеума на венозну гемодинаміку, гемостазіологічний стан крові, 

ендотеліальну функцію, які формують фактори ризику розвитку 

тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічній холециститектомії.

Практичне значення отриманих результатів. Удосконалено шкалу 

бальної оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень Саргіпі шляхом 

врахування факторів, що впливають на гемостазіологічний баланс, змінюючи 

його як у напрямку гіперкоагуляції, так і у бік гіпокоагуляції.

З метою зниження ступеню ризику тромбоемболічних ускладнень 

обгрунтовано оптимальний інтраопераційний режим пневмоперитонеуму при 

лапароскопічних операціях, зокрема обмеження максимального тиску до рівня 

10 -  12 см.рт.ст., при цьому слід забезпечити максимальну та рівномірну 

міорелаксацію, уникаючи введення міорелаксантів “за вимогою” .



Запропоновано систему заходів, спрямованих на зниження агресивного 

впливу на гемостазіологічний профіль пацієнта: до початку проведення 

лапароскопічної холецистектомії слід усунути дегідратацію при гострому 

холециститі шляхом здійснення адекватної інфузійної терапії, а при плановій 

лапароскопічній холецистектомії -  обмежити пероральне поступлення рідини за 

1 0 - 1 2  год. до оперативного втручання; при виконанні лапароскопічної операції 

у пацієнтів із високим та середнім ступенем ризику венозного тромбоемболізму 

слід застосувати спосіб холецистектомії, який вкорочує тривалість операції, 

намагатись виконати лапароскопічну холецистектомію меншою кількістю 

інструментальних троакарів, уникати проведення симультантних операцій.

Встановлено переваги інтраопераційного застосування імпульсної 

плантарної компресії у порівнянні з еластичною компресією гомілок.

Запропоновано удосконалений метод гіневмокомпресії нижніх кінцівок за 

рахунок синхронізації змін тиску у черевній порожнині та у компресійних 

манжетах (патент України на корисну модель № 80102, патент України на 

корисну модель №  80702).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Наукова робота 

викладена на 153 сторінках з обсягом основного тексту на 102 сторінках і 

складається із вступу, огляду літератури, розділу “ Матеріали і методи 

дослідження,” чотирьох розділів власних досліджень, розділу “Аналіз та 

узагальнення результатів дослідження,” висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних літературних джерел. Бібліографічний покажчик містить 

167 літературних джерел, з них 104 кирилицею, 63 латиницею. Дисертація 

ілюстрована 41 таблицею та 23 рисунками.

В розділі огляду літератури “Стан проблеми венозного тромбоемболізму у 

лапароскопічній хірургії”  пошукач представила переваги застосування ERAS 

стратегії в умовах проведення оперативних втручань при окремих патологіях і 

вважає доцільним поширити їх на всі малоінвазивні хірургічні втручання, у тому 

числі і на лапароскопічну холецистектомію. Водночас представлено ряд 

невирішених проблем профілактики венозних тромбоемболічних ускладнень при



лапароскопічних операціях і, зокрема, при лапароскопічній холецистектомії. 

Серед них залишається мало вивченою проблема впливу пневмоперитонеуму на 

венозну гемодинаміку, порушення ендогеліальної функції на фоні змін венозної 

гемодинаміки, недостатньо обґрунтована медикаментозна тромбопрофілактика 

при механічній жовтяниці

Розділ 2 “Матеріали і методи дослідження.“ В основу роботи покладені 

ретроспективний аналіз 3582 карт стаціонарних хворих, які перенесли 

лапароскопічну холецистектомію у відділенні малоінвазивної хірургії Івано- 

Франківської OKJ1 за період 2010 -  2012 p.p.. На проспективному етапі 

дослідження обстежено 200 хворих, які перенесли лапароскопічну 

холецистектомію з приводу хронічного та гострого калькульозного холециститу. 

Обстежені хворі склали чотири групи. І група -  50 пацієнтів на хронічний 

калькульозний холецистит з факторами ризику ТЕУ (2 і більше балів за шкалою 

Саргіпі). До II групи увійшли 50 хворих на гострий калькульозний холецистит із 

факторами ризику ТЕУ (2 і більше балів за шкалою Саргіпі). III групу склали 50 

хворих на ЖКХ, ускладнену механічною жовтяницею без ризику ТЕУ (0 -  1 бал 

за шкалою Саргіпі). У IV групу включено 50 хворих на неускладнену ЖКХ без 

ризику ТЕУ (0 -  1 бал за шкалою Саргіпі).

Для досягнення мети дисертаційної роботи проводили доплерографічне 

картування венозної системи нижніх кінцівок, гемостазіологічне дослідження 

згортальної, фібринолітичної та агрегатних властивостей крові, імуноферментне 

визначення концентрації sP-селектину у периферичній та центральній венозній 

крові, визначення ендотеліальної дисфункції за ендотелій-залежною 

вазодилятацією.

Розділ 3. “Моніторинг ризику тромбоемболічних ускладнень у хворих на 

жовчекам’яну хворобу.“ Серед 3582 хворих, які перенесли лапароскопічні 

операції, зафіксовано післяопераційні венозні ускладнення у 15 випадках (9,46 

%). У двох випадках діагностовано ТЕЛА дрібних гілок легеневої артерії. У 8 

спостереженнях виявлено гострий тромбофлебіт підшкірних вен і у 5 випадках 

тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок.



Наявність гострого запалення жовчного міхура у хворого на ЖКХ збільшує 

ризик ТЕУ у три рази. За наявності венозної патології нижніх кінцівок у хворих 

на ЖКХ імовірність ТЕУ зростає у 13 раз. Таким чином, запальний процес 

жовчного міхура та венозна патологія нижніх кінцівок у хворих на ЖКХ можна 

вважати предикторами післяопераційних венозних тромбоемболічних 

ускладнень -  фактори ризику ТЕУ.

Існує певна невідповідність між оцінкою ступеня ризику ТЕУ за 

національним протоколом та за шкалою Саргіпі. Основними недоліками шкали 

Саргіпі, які обумовлюють вказану невідповідність є те, що згідно шкали Саргіпі 

лапароскопічна операція оцінюється у 2 бали, що суттєво піднімає інтегральну 

оцінку. Інший недолік -  відсутність у шкалі оцінки фактору ризику кровотечі, 

який у хворих на міліарну патологію часто викликаний депресією синтетичної 

функції печінки та зниженим протромбіновим індексом при гіпербілірубінемії.

Модифікована шкала Саргіпі, доповнена корегуючими балами, які дозволили 

гармонізувати оцінкові характеристики за двома системами національним 

клінічним протоколом та шкалою Саргіпі, покликана попередити розвиток 

венозних тромботичних ускладнень, а також обмежити надмірне застосування 

зайвих профілактичних засобів та медикаментів -  дозволяє з високою 

достовірністю оцінити ступінь ризику ТЕУ та призначити індивідуалізовану 

схему профілактичних засобів.

Розділ 4 “Динаміка гемостазіологічних показників у хворих на 

жовчекам’яну хворобу у процесі хірургічного лікування.“ Проведене 

дослідження гемостазіологічних показників вказує, що типові лапароскопічні 

операції (лапароскопічна холецистектомія при неускладненому хронічному 

холециститі) проявляють незначний вплив на гемостазіологічні показники і не 

супроводжуються суттєвим підвищенням ризику післяопераційних 

тромботичних ускладнень. Однак, вік хворих понад 40 років, індекс маси тіла 

понад 30 кг/м2, тривалість лапароскопічної операції понад 1 год. слід віднести 

до факторів ризику, які кожен зокрема або у поєднанні ведуть до істотного 

посилення коагуляційних властивостей крові.

У хворих з важким гострим холециститом (травматичне хірургічне



втручання та виражена дегідратація) спостерігається суттєве зростання 

коагуляційного потенціалу, а отже і ризику тромбоемболічних ускладнень, що 

вимагає проводити медикаментозну тромбопрофілактику.

Лапароскопічні операції тривалістю більше години супроводжуються 

збільшенням сироваткової концентрації sP-селектину на 30-50 %. Одночасно 

спостерігається зниження показника ендотелій-залежної вазодилятації, що 

вказує на поглиблення ендотеліальної дисфункції.

Розділ 5 “Вплив пневмоперитонеуму при лапароскопічних операціях на 

венозну гемодинаміку нижніх кінціввок.“ Пневмоперитонеум змінює кровотік у 

венах нижніх кінцівок, змінюючи швидкісні показники, що призводить до 

розширення вен стегна та гомілки. Переведення хворого у положення Фовлера 

під час лапароскопічної операції значно погіршує венозний кровотік. Тривале 

порушення венозного кровотоку із нижніх кінцівок під час проведення 

лапароскопічної операції, що супроводжується створенням 

пневмоперитонеуму, можна розглядати як один із факторів, що сприяють 

розвитку тромбоемболічних ускладнень.

Розділ 6 “Профілактика тромбоемболічних ускладнень у комплексному 

хірургічному лікуванні хворих на жовчекам’яну хворобу.“ Спосіб синхронізації 

коливань тиску у черевній порожнині та венах нижніх кінцівок під час 

лапароскопічної операції вирішується наступним чином - пневматичний контур 

манжет сполучається через трійник з контуром черевної порожнини і 

лапароскопічним інсуфлятором, що дозволяє синхронізувати градієнти тиску у 

венозній системі нижніх кінцівок та у системі нижньої порожнистої вени. 

Останнє забезпечує рівномірний венозний відтік за рахунок фізіологічної 

діяльності серця та дихальних рухів діафрагми.

Розділ 7 “Аналіз та узагальнення результатів дослідження14 Пошукач 

провів аналіз результатів дослідження, обгрунтовуючи їх отримання шляхом 

порівняння із даними ряду дослідників. Стверджено ефективність включення 

факторів ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму у шкалу оцінки 

ризику розвитку післяопераційних тромботичних ускладнень Саргіпі, їх



застосування при визначенні методу тромбопрофілактики при лапароскопічних 

оперативних при різних формах ЖКХ.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Матеріал, викладений в авторефераті, повністю відповідне результатам 

дослідження дисертаційної роботи.

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 6 наукових праць у 

журналах, рекомендованих ДАК України, та двоє тез. Одна із наукових статей 

опублікована у журналі представленому у міжнародній науково метричній базі 

Scopus. Отримано два патенти України на корисну модель. Видано 

інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.

Недоліки дисертації щодо їх змісту і оформлення

Дисертаційна робота містить вирішення ряду актуальних питань 

тромбопрофілактики при лапароскопічній холецистектомії.  Для їх вирішення 

використано як лабораторні, так і апаратно - інструментальні високо 

інформативні методи дослідження. У зв’язку із вказаним у опонента не виникло 

принципових зауважень до наукових положень та висновків дисертаційної 

роботи.

Зауваження: Доцільно було б всі опрацьовані шляхи попередження 

тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії 

представити у вигляді алгоритму їх застосування при різних формах 

жовчекам’яної хвороби.

Запитання: Вкажіть, чи застосовували перехід на відкритий спосіб 

оперативного втручання (конверсія) при інтраопераційних кровотечах в умовах 

лапароскопічної холецистектомії?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.

Результати дослідження дисертаційної роботи впровадити в роботу 

відділень малоінвазивної хірургії.

Висновок. Дисертаційна робота Ткачук-Григорчук Олесі Олегіни 

„Особливості хірургічної тактики у хворих на жовчекам’яну хворобу з



урахуванням ризику венозного тромбоемболізму” є закінченою науковою 

працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані та аргументовані результати 

дослідження, що в сукупності є суттєвими для визначення показань та вибору 

об’єму тромбопрофілактичних заходів при проведенні лапароекопічних 

оперативних втручаннях при різних формах жовчекам’яної хвороби. Робота 

відповідає п. 11. “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника” , що ставляться до кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю хірургія - 14.01.03

Офіційний опонент: 

д-р.мед.наук, професор, 

зав. кафедрою хірургії №  2 
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