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офіційного опонента доктора медичних наук, професора Гриценка Сергія 

Миколайовича на дисертаційну роботу Грічушенко Інни Сергіївни на тему: 

«Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з переломами довгих 

трубчастих кісток нижніх кінцівок», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук в спеціалізовану вчену раду Д 64.600.02 при Харківському 

національному медичному університеті зі спеціальності 14.01.30 - анестезіологія та 

інтенсивна терапія 

Актуальність теми теми обумовлена високою вірогідністю виникнення 

тромбоемболічних ускладнень у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх 

кінцівок та відсутність чітких критеріїв адекватності профілактики тромбогеморагічних 

ускладнень. 

Таким чином, не вирішеною проблемою тромбопрофілактики у хворих з переломами 

довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок слід вважати визначення патогенетичних 

валідних щодо травми факторів згортання крові з урахуванням їх залежності від характеру 

адаптаційних механізмів на механічні ушкодження на тлі застосування різних 

антикоагулянтів у динаміці. 

Стосовно цього концепція роботи полягає в тому, що підвищення ефективності 

тромбопрофілактики у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок, 

включаючи зниження летальності, тривалості лікування, кількості ускладнень та їх 

попередження повинно бути патогенетичне обґрунтоване в залежності від стану системи 

згортання крові в кожний період хвороби, а також врівноважених механізмів гемостазу у 

хворих на механічне ушкодження. 

Відповідно до актуальності проблеми визначена мета роботи - підвищення ефективності 

лікування хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок шляхом 

уточнення механізмів формування порушень гемостазу на тлі застосування різних 

антикоагулянтів. 

Сформульована мета визначила конкретні задачі дослідження, вирішення яких 

дозволило розробити концепцію можливості оцінки початковий стан та резервні 

можливості системи гемостазу у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх 

кінцівок, що надійшли до стаціонару, та обрати найбільш безпечний метод профілактики 

тромбогеморагічних ускладнень та оцінити його ефективність у даній групі хворих.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана 

відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 

з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету 

«Тромбонебезпека в хірургії. Шляхи діагностики, профілактики та корекції.» (№ 

держреєстрації 0102U006582, шифр 363/03-06). 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Разом з традиційними методами дослідження для діагностики порушень в ланках 

системи гемостазу у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок  
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був використаний метод низькочастотної вібраційної п’єзоелектричної тромбоеластограми. 

Цей метод дозволяв отримати нові відомості про реологічні властивості крові в реальному 

часі та провести комплексну оцінку функціонального стану тромбоцитарно -судинного, 

коагуляційного компонентів гемостазу та фібринолізу.  

Для оцінки стану системи регуляції агрегатного стану крові у хворих з переломами 

довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок була застосована проба з двократною локальною 

гіпоксією верхньої кінцівки. Отримані нові відомості щодо змін коагуляційної ланки 

гемостазу у відповідь на проведення функціональної проби, що свідчить про високу 

тромбонебезпеку даної категорії хворих. 

Обгрунтована оцінка ефективності та своєчасності початку профілактики і комплексної 

корекції тромбоемболічних ускладнень в реальному часі.  

Вперше доведено факт впливу комплексної корекції тромбогеморагічних ускладнень 

шляхом поєднання комбінованої анестезії з механічними методами профілактики та 

застосуванням низькомолекулярних гепаринів на зменшення вірогідності виникнення 

тромбогеморагічних ускладнень. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Використання запропонованих варіантів гемостатичних порушень при переломах довгих 

трубчастих кісток нижніх кінцівок, що засновані на вивченні в реальному часі різних ланок 

гемостазу дано можливість здійснення індивідуалізованого та диференційованого підходу 

до діагностичних і лікувальних заходів у даної категорії хворих.  

Доведено доцільність поєднання комбінованої анестезії з механічними методами 

профілактики ТГУ на тлі застосування низькомолекулярних гепаринів . 

Встановлено, що у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок 

застосування розробленого алгоритму тромбопрофілактики дозволило знизити кількість 

ТГУ до 3,5 разів, вірогідно скоротити термін перебування хворих у стаціонарі до 2 разів.  

Проведено впровадження схеми комплексної діагностики та профілактики 

тромбогеморагічних ускладнень до клінічної практики в клініці медичного університету, 

центрі реконструктивної та відновлювальної медицини ОНМедУ, Одеському обласному 

клінічному медичному центрі, у військово-медичному клінічному центрі Південного 

регіону, міської клінічної лікарні № 11, Одеській обласній клінічній лікарні.  

Основні положення роботи були викладені та обговорені на засіданні Одеського 

обласного товариства анестезіологів в 2011 році; на 1-му міждисциплінарному симпозіумі 

анестезіологів та акушерів-гінекологів з міжнародною участю «Актуальні питання 

анестезіології та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології» в 2013 р. у м. Одеса; 33ui 

International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, March 

2013; на Міжнародному Конгресі по гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії 

2014 року в місті Одеса; на Міжнародному Конгресі по гемостазіології, анестезіології та 

інтенсивної терапії в травні 2015 року в місті Одесі; на Міжнародному Конгресі з 

гемостазіології, анестезіології та інтенсивної терапії в листопаді 2015 року в місті Одесі.  



Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 статей у фахових виданнях, 

рекомендованих ДАК України (1 стаття у виданні з наукометричних баз).  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація виконана на 131 сторінках 

машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів й 

методів, 2 розділів власних спостережень та їх аналізу, підсумків, висновків, практичних 

рекомендацій, списку літератури, що містить 205 джерел, з них 98 - кирилицею і 107 - 

латиницею. Дисертація ілюстрована 20 таблицями та 12 малюнками.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. 

Використовували сучасні методи дослідження комплексу показників, включаючи 

комплекс клінічних, лабораторних, інструментальних методів, що дозволяють оцінити стан 

системи гемостазу крові у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок. 

В огляді літератури автором наведені основні положення відповідно літературним 

даним з питань функціонального стану системи гемостазу у хворих з переломами довгих 

трубчастих кісток нижніх кінцівок та можливих ускладнень.  

У 2 розділі «Матеріали та методи дослідження» наведена клінічна характеристика 90 

хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок з 2009 по 2015 рр. і 

знаходилися на лікуванні у хірургічному відділенні клінічного госпіталю Державної 

прикордонної служби України в м. Одесі. 

Усі хворі з переломами кісток гомілки та стегна були розподілені на три групи: в 

першій групі (п=30) хворих тромбопрофілактика проводилася за допомогою еноксапарину в 

дозі 0,5 мг/кг на добу, в другій групі (п=30) застосовувався ривароксабан - 10 мг на добу, в 

третій групі (п=30) - ривароксабан - по 15 мг на добу, додатково хворі отримували 

механічні методи профілактики. Групи хворих були співставні за віком, статтю, виду 

перелому та супутньою патологією. 

У наступних розділах (3, 4) власних досліджень автор вивчає функціональний стан 

резервних можливостей системи гемостазу у хворих з переломами довгих трубчастих кісток 

нижніх кінцівок. Для дослідження резервних можливостей системи регуляції агрегатного 

стану крові використовували функціональну пробу з двократною локальною гіпоксією 

верхньої кінцівки. Показники гемостазу реєструвалися до і після проведення проби. Проба 

з подвійною локальної гіпоксією верхньої кінцівки дозволяє здійснювати оцінку резерву 

компенсаторних можливостей про- і антикоагулянтних ланок системи гемостазу. В 

обстежуваних хворих у жодному випадку не спостерігали нормальних реакцій 

гемокоагуляційного потенціалу, а визначали декомпенсований у 64,44% (58) хворих та 

виснажений у 35,56% (32) хворих тип реакції на пробу з локальною гіпоксією верхньої 

кінцівки. 

Порівняльний аналіз показників тромбоеластограми під час антикоагулянтної 

профілактики на 1, 3, 5 добу засвідчив наступне. На 3-5 добу післяопераційного періоду 

спостерігалися найбільші порушення компонентів системи гемостазу у пацієнтів з 

переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок в першій групі.  

Для оцінки ефективності впливу комбінованої інтенсивної терапії у пацієнтів 1; 2 і 3 

груп на 3 добу повторно виконували функціональну пробу з двократною локальною 

гіпоксією верхньої кінцівки. 
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На 3 добу лікування у відповідь на пробу з двократною локальною гіпоксією 

верхньої кінцівки лише в 1 групі спостерігався декомпенсований в 90% випадків, 

субкомпенсований у 7% та компенсований у 3% типи реакцій. В 2 групі в 50% випадків 

виявлявся субкомпенсований, в 43% компенсований та у 7% декомпенсований типи 

реакцій. В 3 групі був діагностований у 80% випадків компенсований, у 17% 

субкомпенсований та у 3% хворих декомпенсований типи реакцій. Підвищення відсотк у 

компенсованого та субкомпенсованого типів реакцій свідчить про тенденцію до 

нормалізації стану системи гемостазу.  

При проведенні ультрасонографії вен нижніх кінцівок був діагностований тромбоз 

глибоких вен гомілки без клінічних проявів: в першій групі виявлено 36% хворих, в другій 

групі - 30% хворих, в третій групі - 10%) хворих, була отримана достовірна різниця між 

групами. 

Застосування рекомендованої схеми профілактики і корекції порушень гемостазу у 

хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх  кінцівок, включаючи механічні 

методи тромбопрофілактики та цілеспрямоване введення антикоагулянтів у профілактичній 

дозі дозволило підсилити їх взаємний позитивний ефект, нормалізувати порушені ланки 

гемостазу, ліквідуючи гіперкоагуляційні порушення, що суттєво зменшувало розвиток 

ускладнень. 

Матеріали дисертації демонструють високу професійну підготовку дисертанта, його 

вміння аналізувати клінічний матеріал і здатність робити висновки.  

Достовірність і новизна висновків і рекомендацій, повнота їх викладу в  

опублікованих працях. 

В дисертаційній роботі використані сучасні методи клінічного та лабораторного 

дослідження у 90 хворих, яким проведене лікування переломів довгих трубчастих кісток 

нижніх кінцівок. 

Наукові положення та рекомендації дисертації об’єктивно аргументовані. 

Достовірність їх підтверджена загально визначеними методами статистичної обробки. На 

основі аналізу отриманих наукових даних дисертанту вдалося зробити науково 

обґрунтовані доцільні висновки, які повністю випливають з матеріалів дослідження, мають 

підтвердження в дисертаційній роботі і доповнюють сучасні знання про патогенез 

порушень в системі гемостазу у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх 

кінцівок. 

Апробація результатів роботи проведена на достатньому рівні. За матеріалами 

дисертації опубліковано 7 друкованих праць, з яких 2 одноосібно у виданнях, 

рекомендованих ДАК України, з них 1 у виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз. Друковані праці повністю віддзеркалюють результати проведеного 

дослідження. Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної роботи.  

Таким чином, слід вважати, що основні наукові положення роботи Грічушенко Інни 

Сергіївни є достовірними. 

Принципових зауважень до дисертації не має.  

Але в процесі рецензування дисертації до автора виникло ряд питань: 

1. В чому різниця механізму дії ривароксабану і еноксапарину?  

2. Чим обумовлено вибір доз ривароксабану 10 і 15 мг?  
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3. Якою законодавчою базою керувались при виборі тромбопрофілактики?  

Дисертаційна робота Грічушенко Інни Сергіївни на тему: «Профілактика 

тромбоемболічних ускладнень у хворих з переломами довгих трубчастих кісток нижніх 

кінцівок», є самостійним закінченим науковим дослідженням, в якому наведено теоретичне 

узагальнення та нове вирішення наукової задачі - обрати найбільш безпечний метод 

профілактики тромбогеморагічних ускладнень та оцінити його ефективність у групі хворих 

з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок.  

За актуальністю, новизною, важливими в науковому та практичному відношенні 

результатами дисертаційна робота Грічушенко Інни Сергіївни повністю відповідає вимогам 

пунктам 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 р., а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.30 - анестезіологія та 

інтенсивна терапія. 
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