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ВІДГУК 

 

офіційного опонента доктора медичних наук, професора Черняк Віктора 

Анатолійовича, на дисертаційну роботу Гоні Самхи-Катерини Тахірівни на тему: 

«Оптимізація хірургічного лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх 

кінцівок з дистальною формою ураження судинного русла», поданої до 

Спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія. 

 

Актуальність обраної теми. Наукова праця присвячена проблемі 

діагностики та лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок з 

дистальною формою ураження судинного русла. Актуальність цієї проблеми не 

викликає сумніву, оскільки поширеність хронічної критичної ішемії нижніх 

кінцівок сягає 3% населення планети, невпинно зростає, та найближчі роки 

складатиме 5–7% серед населення. Частота ампутацій при судинній патології як в 

Україні, так і за її межами, досягає 59%, що стає причиною незадовільної якості 

життя більшості хворих, а показник летальності залишається досить високим - за 

даними TASC, серед пацієнтів з КІНК від 10 до 30% живуть не більше 6 місяців. 

Найефективнішим методом лікування ішемії нижніх кінцівок є пряма 

реваскуляризація, що може бути досягнуто при виконанні шунтуючих та 

ендоваскулярних втручань на артеріях, однак, враховуючи дистальний рівень 

ураження судинного русла, не завжди є умови для виконання цих втручань. У всіх 

випадках, коли немає можливості досягти адекватної компенсації кровообігу за 

допомогою прямої реваскуляризації, з метою поліпшення кровообігу у кінцівці 

можливе використання непрямих методів реваскуляризації, а саме симпатектомії, 

стимуляції розвитку колатеральної мережі судин.  

Комбіноване застосування декількох метод на сьогодні не розповсюджене, 

проте вдало підібране поєднання двох або більше методів дозволяє досягти 

кращого результату у лікуванні хворих даної групи за рахунок додавання ефектів. 

В останні роки активно проводиться вивчення ендотеліальної дисфункції у 
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хворих при ураженнях судин різноманітних органів, її вплив на розвиток та 

прогресування хвороби, що є також важливою ланкою у розумінні перебігу 

захворювання. 

 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-

дослідницьких робіт Харківського національного медичного університету 

№0116u004991: «Удосконалення та розробка методів діагностики і хірургічного 

лікування захворювань і травм  органів черевної порожнини та грудної клітки, 

судин верхніх та нижніх кінцівок з використанням мініінвазивних методик у 

пацієнтів з високим ризиком розвитку післяопераційних ускладнень». 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків та 

рекомендацій. Дисертаційна робота ґрунтується на вивченні особливостей 

діагностики та хірургічного лікування хворих на хронічну критичну ішемію 

нижніх кінцівок з дистальною формою ураження судинного русла у 55 хворих 

основної групи, та 50 хворих групи порівняння. Під час її виконання 

використовувалися клінічні, лабораторні та інструментальні дослідження, 

результати яких оброблялися з допомогою сучасних статистичних методик. 

Достатній клінічний та лабораторний матеріал, в сукупності з застосуванням 

новітніх методів дослідження, дозволяє вважати отримані результати і висновки 

дисертації обґрунтованими і достовірними. 

Повнота викладу отриманих результатів дисертаційної роботи у 

наукових фахових виданнях. За матеріалами дисертації автором виконано 11 

наукових робіт, у тому числі 7 статей у наукових фахових виданнях, 

рекомендованих ВАК України (з них 1 – самостійно, та 1 стаття у зарубіжному 

виданні, 2 тез та доповідей на з’їздах та науково-практичних конференціях, 

отримано 2 патенти України на корисну модель, за матеріалами яких було видано 

Інформаційні листи та отримано галузеві впровадження. 
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Ці роботи в цілому відображують усі положення дисертації і відповідають її 

висновкам. Автореферат відповідає вимогам оформлення, відображає суть 

проведених досліджень та розкриває зміст дисертації. 

Новизна дослідження та одержаних результатів. Дисертантом на основі 

результатів ретро- та проспективного аналізів вивчено комплекс клініко-

лабораторних показників та інструментальних даних, визначено їх діагностичну та 

прогностичну значимість, а також особливості клінічного перебігу хронічної 

критичної ішемії нижніх кінцівок. На підставі проведеного аналізу результатів 

дослідження показано, що проліферативна активність ендотелію на вихідному 

рівні у хворих з ІІІ ступенем ішемії вірогідно значно вища за рівенем VEGF крові, 

ніж у хворих з IV ступенем, спостерігається пряма кореляція з черезшкірним 

напруженням кисню ступні через 12 місяців спостереження, та залежить від 

наявності у хворих супутнього цукрового діабету, у яких середній рівень VEGF на 

67,8% виявився вищим, ніж показник у хворих без ЦД. У всіх досліджуваних 

хворих, незалежно від методу лікування, спостерігалось зниження середнього рівня 

ЕТ-1 протягом року, який був вірогідно підвищеним у порівнянні з контролем, та 

спостерігалась зворотна кореляція з черезшкірним напруженням кисню ступні 

через 12 місяців спостереження. 

Науково обґрунтована концепція  використання стимуляції неоангіогенезу за 

допомогою багатої тромбоцитами аутоплазми при ХКІНК з пріоритетним 

використанням ендоваскулярних методів реваскуляризації  у хворих з ураженнями 

А та B типів за ТАSK II у порівнянні з іншими методами лікування на тлі 

поліпшення функції ендотелію, а також зменшення рівню болю на 47,1%, 

поліпшення психічного функціонування на 13,1% та дистанції безбольової ходи на 

18,1% через 12 місяців спостереження.  

Практичне значення результатів дослідження. Дисертантом 

проаналізовано результати різноманітних методів хірургічних втручань, проведено 

їх порівняльний аналіз, оцінюючи безпосередні та віддалені результати операцій у 

пацієнтів, визначені показання до їх застосування, обґрунтовані та математично 

доведені ризики виконання ампутацій у хворих даної категорії. Проведено 
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порівняльний аналіз результатів комплексного лікування хворих на ХКІНК з 

дистальною формою ураження судинного русла, вперше в практику введено 

проведення плазмо терапії - стимуляції ангіогенезу за допомогою багатої 

тромбоцитами ауто плазми - як додаткового методу лікування даної групи хворих. 

Використання розробленого методу стимуляції ангіогенезу за допомогою 

багатої тромбоцитами аутоплазми у хворих на ХКІНК сприяло покращенню 

результатів лікування цих хворих: підвищити якість життя хворих та знизити 

частоту великих ампутацій (патент України на корисну модель №111490 від 

10.11.16 та патент України на корисну модель №111896 від 25.11.16).  

Теоретичні положення дисертації та практичні рекомендації за результатами 

досліджень впроваджені та використовуються в лікувальній практиці 

Комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня-центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», державної установи 

«Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАНУ», Чугуївської, 

Балаклійської, Зачепілівській та Барвінківської ЦРЛ. За матеріалами патентів було 

видано Інформаційні листи та отримано галузеві впровадження. 

Оцінка змісту та якості оформлення дисертаційної роботи. Дисертація 

викладена в одному томі на 161 сторінці  основного тексту, ілюстрована 38 

таблицями, 41 рисунками, включає анотацію, перелік умовних скорочень, вступ, 7 

розділів, висновків, списка літератури, що вміщує 74 роботи кирилицею та 124 

латиницею (23 стор), та 6 додатків.  

На підставі аналізу 198 літературних джерел автором детально обґрунтована 

актуальність обраної теми. 

У вступі розкрита сутність і сучасний стан проблеми, обґрунтовано 

доцільність, сформульовано мету і задачі дослідження. 

В огляді літератури автором проаналізовані питання етіології та патогенезу 

виникнення хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, види та методи прямої та 

непрямої реваскуляризації кінцівок при даній патології, проаналізовано сучасні 

методи стимуляції неоангіогенезу та види порушення функції ендотелію у хворих з 
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дистальними формами ураження судинного русла. Визначені методи дослідження 

якості життя хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок. 

Другий розділ присвячно матеріалам і методам дослідження. Критерієм 

включення хворих до дослідження була наявність у хворого хронічної критичної 

ішемії нижніх (однієї або двох) кінцівок (3 та 4 стадія хронічної ішемії за 

R.Fontaine, 1954) з дистальною формою ураження судинного русла за 

рекомендаціями TASK II (2007), що підтверджувалося клінічними та 

інструментальними методами дослідження. Описано розроблену методику 

отримання збагаченої тромбоцитами аутоплазми та її введення. Використані у 

дослідженні методи дослідження сучасні, та дозволяють повноцінно оцінити 

вихідний стан кінцівки та хворого, та подальший перебіг захворювання. Широкий 

спектр статистичних методів обробки матеріалу дозволив підтвердити 

достовірність одержаних результатів.  

У третьому розділі показано, що алгоритм діагностики, що було 

використано, показав можливість повноцінно діагностувати тип та ступінь 

ураження судинного русла для правильного вибору методики лікування, а 

розроблені моделі прогнозування ймовірності ампутацій при лікуванні хронічної 

критичної ішемії нижніх кінцівок дозволили оцінити ймовірності проведення 

ампутацій.  

Четвертий розділ висвітлює результати досліджень особливостей порушень 

показників гомеостазу та кровообігу кінцівок у хворих на хронічну критичну 

ішемію нижніх кінцівок. На основі отриманих даних було уточнено тип та ступінь 

ендотеліальної дисфункції у хворих з різним етіологічним чинником розвитку 

хронічної критичної ішемії нижньої кінцівки, ступінь зниження температурного 

режиму кінцівки у порівнянні з другою, «здоровою» кінцівкою та рівень 

напруження кисню у тканинах ураженої кінцівки. Також проведено аналіз 

співвідношень усіх перелічених показників між собою. 

П’ятий розділ присвячений різноманіттю та особливостям вибору способу 

мініінвазивного та відкритого втручання у хворих на хронічну критичну ішемію 

нижніх кінцівок та аналізу найближчих результатів при виконанні тих чи інших 
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методів лікування, наведені клінічні приклади та зроблено аналіз динаміки зміни 

ендотеліальної дисфункції у хворих залежно від проведеного лікування. 

Шостий розділ присвячено вивченню якості життя хворих, що були 

проліковані різними методиками (по показанням) з порівнянням основної та 

контрольної груп хворих, та її динаміці у строк спостереження протягом 1 року: 

перед лікуванням, безпосередньо перед випискою, через 6 та через 12 місяців. 

Заключний розділ узагальнює результати та положення отримані при 

проведенні дослідження.  

Висновки у кількості 5, сформульовані коректно, відображують актуальність 

обраної теми і обґрунтовані проведеними автором дослідженнями. При цьому слід 

зауважити, що 1 та 2 висновки є дещо громіздкими. 

Список використаних джерел» складається з 198 джерел, яки вміщують 74 

робіт українських авторів та країн СНД і 124 іноземних джерел, переважно 

останніх 7-10 років. 

Додаток А відображає перелік публікацій здобувача та апробацій результатів 

дисертації. 

Додатки Б та В містять таблиці з даними якості життя хворих. 

Таким чином, поставлена мета і завдання вирішені. Зміст автореферату 

відповідає основним положенням дисертаційної роботи. 

Рекомендації щодо впровадження результатів дослідження. Результати 

наукового дослідження дозволяють підвищити ефективність діагностики та 

лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок та 

рекомендуються до впровадження у клінічну практику.  

Зауваження до дисертаційної роботи. За своєю актуальністю та науковою 

новизною, а також стилем викладання матеріалу робота справляє добре враження. 

Поодинокі невдалі вирази, дещо громіздкі висновки та деякі таблиці, не впливають 

на позитивну оцінку роботи в цілому. Принципових зауважень немає.  

У порядку дискусії виникають наступні запитання:  

1. Чому у дослідженні результатів лікування не було використано методів 

візуалізації судинного русла? 
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