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дисертаційну роботу Литвиненка О. В. за темою: «Профілактика ранніх 

та пізніх ускладнень після емболізації маткових артерій у жінок з 

геморагічним синдромом при доброякісних пухлинах матки», подану до 

спеціалізованої вченої ради Д. 64.600.01 при Харківському 
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Актуальність теми дисертації. Однією з найбільш поширених 

доброякісних пухлин жіночої статевої системи є лейоміома матки із 

середньою розповсюдженістю 30-50% серед жінок репродуктивного віку. 

При цьому відомо, що радикальний метод, гістеректомія, назавжди позбавляє 

пацієнтку фертильності і менструальної функції. Тому в останні роки 

емболізація маткових артерій широко використовується як метод 

органозберігаючого лікування пухлин матки і стає все більш популярною 

альтернативою гістеректомії і міомектомії. Однак питання щодо безпечності 

проведення емболізації маткових артерій є дискутабельним. Залишаються 

невирішеними питання профілактики ранніх і пізніх ускладнень, які 

виникають при даному виді втручання і можуть призводити до тяжких 

наслідків. Отже , вивчення даної проблеми залишається актуальним на 

сьогоднішній день.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом науково-дослідної теми ВДНЗ України «Українська 

медична стоматологічна академія» «Вивчення патогенетичних механізмів 

виникнення захворювань репродуктивної системи у жінок, розробка методів 

удосконалення їх профілактики, консервативного та оперативного лікування 

і реабілітації» (номер державної реєстрації 011211002900).



Наукова новизна одержаних результатів Автором за допомогою 

комплексу інструментальних досліджень детально вивчені особливості 

ангіоархітектоніки та кровопостачання лейоміоми матки. Між діаметром 

міоматозних вузлів та індексом резистентності їх артерій встановлений 

зворотній кореляційний зв’язок.

На підставі аналізу клінічних та анамнестичних даних автором 

з’ясовано, що факторами ризику виникнення тромбоемболічних ускладнень 

після емболізації маткових артерій у жінок з лейоміомою матки є соматичні 

захворювання, порушення у системі відтоку нижньої порожнистої вени, 

прийом гормональних препаратів, тривалий період іммобілізації при 

використання компресійних пов’язок для гемостазу в ділянці артеріального

доступу.
»

При аналізі показників первинного та вторинного гемостазу відзначено 

підвищення рівня фібриногену на 20,5%, протромбінового індексу на 5,6%, 

ступеня агрегації тромбоцитів на 14,3%, швидкості агрегації тромбоцитів на 

20,6% у жінок з лейоміомою матки після емболізації маткових артерій.

Дисертантом доповнено наукові дані стосовно гормональної функції 

яєчників та показників якості життя у жінок з лейоміомою матки після 

емболізації маткових артерій. Зокрема , через 6 місяців після ЕМА 

зафіксовано незначне підвищення рівня ФСГ на 28% та зниження рівня 

естрадіолу на 25%. Автором переконливо доведено покращення показників 

якості життя у пацієнток з лейоміомою матки після ендоваскулярного 

лікування.

Автором доведено, що попри роль локального тромбозу в некрозі 

міоматозних вузлів після артеріальної емболізації, низькомолекулярні 

гепарини не чинять негативного впливу на результат ендоваскулярного 

лікування. Низькомолекулярні гепарини у комплексі з пристроями для 

закриття артерій дозволяють ефективно попереджувати тромбоемболічні 

ускладнення без ризику геморагічних наслідків у жінок з лейоміомою матки, 

яким проведена емболізація маткових артерій.



Розроблений ефективний комплекс заходів з профілактики 

тромбоемболічних ускладнень після ЕМА у жінок з лейоміомою матки. 

Розроблений алгоритм ведення пацієнток у віддаленому періоді після 

емболізації маткових артерій.

Теоретичне та практичне значення роботи.
Автор виконав дослідження, що удосконалюють діагностику , 

профілактику та лікування ранніх і пізніх ускладнень, які виникають при 

емболізації маткових артерій з приводу лейоміоми матки. Детально вивчені 

зміни згортальної системи крові та показників якості життя у жінок з 

лейоміомою матки після ЕМА. Розроблений комплекс заходів з профілактики 

тромбоемболічних ускладнень після ЕМА.

Упровадження результатів досліджень. Результати дисертаційної 

роботи впроваджено в практичну роботу в гінекологічному відділенні 

Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, 

гінекологічному відділенні Полтавської центральної районної лікарні, 

Полтавському міському клінічному пологовому будинку.

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на 

кафедрах акушерства та гінекології № 1 та № 2 Вищого державного 

навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» 

МОЗ України (м. Полтава).

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень,
• • • V* 1висновків і практичних рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи

О.В. Литвиненка базуються на достатній кількості клінічних спостережень -  

94 жінки з доброякісними пухлинами матки, рандомізації обстежених груп 

жінок з використанням сучасних методів обстеження (клінічних, 

інструментальних, гормональних, морфологічних методів) та адекватних 

методик математичної статистики, що обґрунтовує наукові положення, 

висновки і практичні рекомендації, сформульовані у дисертації.



Достовірність та обґрунтованість наукових положень дисертації 

підтверджує ілюстративний матеріал та сучасні методи математико- 

статистичного аналізу.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій в опублікованих працях та в авторефераті. 

Наукові дослідження О.В. Литвиненка викладені в і ї  наукових роботах, 

серед яких 5 статей у фахових виданнях (1 стаття -  у закордонному фаховому 

виданні), 6 - у  вигляді тез наукових практичних конференцій.

Результати проведених досліджень оприлюднені на наукових форумах 

різного рівня. Публікації та автореферат повністю відповідають основним 

положенням дисертації.

Основний зміст дисертації та його оцінка. Дисертація Литвиненка 

Олександра Васильовича є науковим дослідженням, в якому використані 

сучасні методи обстеження жінок з лейоміомою матки.

Дисертація написана за класичною формою у відповідності до вимог, 

які висуваються до дисертаційних робіть і складається із вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 3 розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій та переліку використаних джерел літератури. Оформлення 

дисертації відповідає встановленим вимогам.

В огляді літератури «Сучасні підходи до лікування лейоміоми матки. 

Емболізація маткових артерій та її ускладнення в системі органозберігаючих 

втручань при доброякісних пухлинах матки» автор розкриває сучасний 

погляд на етіологію, патогенез, діагностику, консервативні та оперативні 

методи лікування лейоміоми матки, детально зупиняючись на 

органозберігаючих методиках оперативного лікування даної патології. 

Автором висвітлені різні погляди науковців на показання, методику 

проведення емболізації маткових артерій та можливі ранні і пізні 

ускладнення при застосуванні даного виду лікування лейоміоми матки.



Дисертант відмітив недостатність даних про вплив емболізації 

маткових артерій на функцію яєчників, ризик тромбоемболічних ускладнень 

та заходи їх профілактики.

В другому розділі дисертації «Матеріали та методи досліджень» 

описані методики, які використовувались при проведенні даного 

дослідження. Пацієнтки були розподілені на дві групи: до першої ввійшли 50 

хворих, у яких з метою профілактики тромбоемболічних ускладнень 

використовувались рання активація та еластичне бинтування нижніх 

кінцівок, а до другої -  44 жінки, у яких додатково застосовувався спеціально 

розроблений комплекс заходів. В дослідженні використані сучасні клініко- 

лабораторні, ультразвукові, гістологічні методи. Для оцінки гормонального 

статусу жінок здобувачем були проведені визначення ФСГ, естрадіолу, 

антимюлерового гормону. Оцінку якості життя хворих проводили за 

питальниками 8Р-36 та ИР8-СЮЬ. Дослідження проводилися перед 

застосуванням емболізації маткових артерій та через 3, 6, 9 та 12 місяців 

після неї. Фракційне діагностичне вишкрібання або гістерорезектоскопія 

проводились на передопераційному етапі за стандартною методикою для 

виключення субмукозних вузлів 0 типу. Описані методики проведення 

ангіографії маткових артерій та їх емболізація. У даному розділі детально 

описані методи статистичної обробки даних , адекватних щодо проведених 

досліджень .

В третьому розділі дисертації «Клінічна характеристика пацієнток з 

лейоміомою матки, яким проведена емболізація маткових артерій», що 

складається із 7 підрозділів, наведена загальна характеристика жінок 

досліджуваних груп, характер соматичної патології, гінекологічний статус, 

показання до хірургічного лікування. В підрозділі 3.4 викладені 

ультрасонографічні та доплерометричні характеристики лейоміом матки 

жінок обох груп. Пацієнтки досліджуваних груп не мали суттєвих 

відмінностей як по об’єму матки, так і по кількості, топографічному 

розташуванню та характеристикам кровоплину міоматозних вузлів. Автором



приведені дані гемограм та показники загортальної активності крові у 

пацієнток обох груп. Дослідивши гормональний статус пацієнток, дисертант 

прийшов до висновку, що проведення емболізації маткових артерій не 

чинить негативного впливу на функцію яєчників у жінок репродуктивного 

віку, оскільки через 6 місяців після операції не зафіксовано суттєвого 

підвищення рівня ФСГ, зниження рівня естрадіолу та АМГ у порівнянні з 

вихідними значеннями цих гормонів до ендоваскулярного втручання.

В четвертому розділі дисертації «Перебіг післяемболізаційного періоду 

та оцінка ефективності емболізації маткових артерій в динаміці» викладений 

аналіз перебігу післяемболізаційного періоду у пацієнток обох груп. Автор 

вказує, що у всіх хворих спостерігався післяемболізаційний синдром легкого 

і середнього ступенів. Тромбоемболічні ускладнення зафіксовані у двох 

жінок І групи (тромбофлебіт поверхневих вен нижньої кінцівки та масивна 

ТЕЛА), які не отримували антикоагулянтів та в яких застосовувались 

компресійна пов’язка на ділянку пункції стегнової артерії та був більш 

тривалим період іммобілізації. Натомість у жінок II групи, до якої ввійшло 

дещо більше пацієнток з обтяженим соматичним статусом, що отримували 

антикоагулянти коротким курсом та в яких використовувався пристрій для 

закриття артерій, подібних ускладнень зафіксовано не було. В цілому перебіг 

раннього післяемболізаційного періоду суттєво не відрізнявся в групах 

дослідження, за виключенням дизуричних явищ, що переважали у пацієнток 

І групи.

У даному розділі автор дає аналіз динаміки зменшення розмірів матки 

після емболізації маткових артерій через 3,6,9 місяців та 1 рік, а також 

приводить віддалені результати лікування лейоміоми матки методом ЕМА.

В п’ятому розділі дисертації «Оцінка якості життя жінок з лейоміомою 

матки після емболізації маткових артерій» автором проведений аналіз 

ефективності питальників 8Р-36 та ЕГР8-СЮЕ, згідно яких проводили 

опитування пацієнток. Питальник ЦР8-СЮЕ є більш чутливим інструментом 

визначення якості життя для пацієнток з симптомною лейоміомою матки. Як



свідчать результати дослідження, за вихідними показниками якості життя до 

ЕМА пацієнтки обох груп не відрізнялися. Після лікування в обох групах 

зафіксовано статистично значиме покращення показників якості життя. У 

даному розділі наведені показники якості життя через 3,6, 9 та 12 місяців 

після ендоваскулярного лікування.

У розділі «Узагальнення отриманих результатів» здобувач підводить 

підсумок проведеній роботі, аналізує результати власних досліджень та 

порівнює власні дані з даними літературних джерел.

Висновки та практичні рекомендації дисертації відображають в 

повному обсязі її зміст і відповідають поставленим меті та завданням. 

Список використаної літератури оформлений у відповідності з 

бібліографічними вимогами.

Дисертація є завершеною науковою працею, в якій правильно 

викладені основні положення. Принципових зауважень по суті роботи немає. 

На наш погляд, робота має велике клінічне значення, так як розкриває шляхи 

покращення ефективності ендоваскулярного лікування доброякісних пухлин 

матки.

Запитання.

1. Чим можна пояснити відносно невисокий рівень фібриногену у жінок з 

лейоміомою матки, яким проведена емболізація маткових артерій?

2. Чому дослідження коагулограми проводилось саме на другу добу після 

ЕМА?

3. Як автор представляє перспективи подальшого розвитку обраного 

наукового напрямку?

Висновок.

За актуальністю теми, обсягом виконаних досліджень, викладеним в 

роботі матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковою 

новизною і практичним значенням рекомендацій дисертація повністю 

відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затверджених Постановами Кабміну України від 24.07.2013 року № 567 та



від 19.08.2015 року № 656, які висуваються до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор Литвиненко 

Олександр Васильович заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та 

гінекологія за вирішення актуального наукового завдання -  підвищення 

ефективності ендоваскулярного лікування жінок з доброякісними пухлинами 

матки, профілактики та лікування ускладнень, що виникають після 

емболізації маткових артерій.

Офіційний опонент:

головний науковий співробітник

відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут

педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,

доктор медичних наук, старший науковий співробітник


