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Актуальність теми дослідження.
Хвороби системи кровообігу, посідаючи перше рангове місце в 

структурі поширеності, зумовлюють більше половини всіх випадків смерті та 
третину причин інвалідності, а тому боротьба з ними на сучасному етапі є 
проблемою першочергової ваги. Особливо поширеною серед усіх серцево- 
судинних захворювань є фібриляція передсердь (ФП).

Фібриляція передсердь (ФП) -  одне з найпоширеніших порушень 
ритму серця в клінічній практиці і одна з найчастіших причин госпіталізацій. 
Приблизно третина всіх звернень за медичною допомогою припадає на це 
порушення ритму. На сьогодні на цю недугу страждає близько 6 млн. 
європейців, і в наступні 25-30 років очікується збільшення їх кількості 
принаймні в два рази. Перебіг ФП асоціюється з виникненням таких 
небезпечних ускладнень, як розвиток тромбоемболій, дестабілізацією 
гемодинаміки, зниженням систолічної функції серця і, як наслідок, 
підвищення летальності.

Незрозумілими залишаються і результати нещодавніх досліджень 
нижчої частоти виникнення ФП у популяції Китаю та Японії порівняно з 
населенням США та Європи.

Особи з ФП мають в 1,7 раза вищий ризик порушення когнітивних 
функцій та вдвічі більший ризик деменції навіть після корекції 
антикоагулянтного статусу.

Частота виникнення ФП підвищується з віком і за наявності органічної 
патології серця, а також ожиріння та обструктивного апное під час сну. 
Поширення ожиріння серед населення з 1980 по 2000 збільшило частоту 
виникнення ФП щонайменше на 60% у США.

Відсутність повноцінної систоли передсердь, порушення їх скоротливої 
здатності у разі ФП спричиняє сповільнення швидкості кровотоку і стаз крові 
в них. Ці фактори посідають провідне місце в патогенезі утворення тромбів і, 
відповідно, тромбоемболій при ФП.

Недостатньо вивченими, а то і контраверсійними залишаються дані про 
кореляцію між різними клінічними паттернами ФП та якістю життя хворих. 
Дослідження ж «Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm 
Management» (AFFIRM) не виявило суттєвої різниці в пацієнтів із різними 
стратегіями лікування (контроль частоти чи ритму).



Незважаючи на великий інтерес до патогенезу ФП, на сьогодні 
залишається недостатньо вивченим ряд важливих аспектів цієї проблеми, у 
тому числі визначення факторів, які впливають на особливості клінічного 
перебігу, тактики ведення хворих та прогноз.

Все це робить проблему своєчасної діагностики та ефективного 
лікування пацієнтів з порушенням ритму по типу ФП надзвичайно важливою, 
а дане дослідження -  перспективним та актуальним.

Зв'язок теми дисертаціі з державними і регіональними науковими
програмами.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: 
«Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих високого 
серцево-судинного ризику» (Номер державної реєстрації 0112U003690). 
Здобувач є співвиконавцем розділу роботи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Робота Офорі Ішмаель Ніі на тему: «Особливості формування та 
лікування фібриляції передсердь в залежності від гемодинамічних, клінічних 
та електрокардіографічних феноменів» виконана на достатньому клінічному 
матеріалі -  автором обстежено 254 пацієнти з ФП. Обстежувані групи були 
однорідні за віком, статтю, важкістю захворювання, інтенсивністю клінічних 
проявів, що стало основою для проведення рандомізації. На першому етапі 
обстеження всі хворі з пароксизмальною та персистуючою формами ФП були 
рандомізовані на 4 групи, залежно від тактики конверсії та медикаментозного 
супроводу різних форм аритмії: І) хворі з пароксизмальною та персистуючою 
формами ФП, у яких для конверсії та супутньої терапії використовувались 
тільки медикаментозні засоби (n=132); II) хворі з пароксизмальною та 
персистуючою формами ФП, яким для конверсії аритмії була використана 
електрична кардіоверсія не раніше чотирьох тижнів до моменту включення і 
які на момент включення мали порушення ритму (n=50); III) хворі з 
пароксизмальною та персистуючою формами ФП, які пройшли процедуру 
радіочастотної або холодової абляції не раніше дванадцяти тижнів до 
моменту включення в дослідження (n=22); IV) хворі, яким в анамнезі було 
проведено процедуру реваскуляризації як методом аортокоронарного 
шунтування (АКШ), так і методом стентування вінцевих судин не раніше 
шести місяців до моменту включення (п=50). Також на цьому етапі 
обстеження перша група була тимчасово розділена відповідно до наявності 
супутніх запальних захворювань внутрішніх органів з метою оцінки ролі 
хронічного запалення у виникненні та прогресуванні ФП, а також взаємної 
кореляції різних клінічних проявів аритмії з ланками імунної відповіді 
організму.



На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності корекції 
терапії за допомогою о-З-ПНЖК всі обстежені були поділені на наступні 
групи: І) хворі з пароксизмальною або персистуючою формами ФП, у яких 
використовувалася тільки ОБТ (n=48); II) хворі з ФП, яким була проведена 
корекція ОБТ шляхом додавання о-З-ПНЖК (n=46); III) хворі після 
електричної конверсії аритмії, яким до комплексу лікування, окрім ОБТ, 
додавали о-З-ПНЖК (n=50); IV) хворі з пароксизмальною або персистуючою 
формами ФП після попередньої реваскуляризації міокарда лівого шлуночка 
(ЛШ), яким на фоні ОБТ призначали також о-З-ПНЖК (п=50). Доза о-З- 
ПНЖК для кожного хворого встановлювали шляхом індивідуального 
підбору.

Окрім загально-клінічного обстеження, електрокардіографії (ЕКГ), 
ехокардіографії (ЕхоКГ), проводили холтерівське моніторування ЕКГ з 
визначенням варіабельності серцевого ритму (ВСР). Для оцінки важкості 
симптомів аритмії використовувалась шкала «EHRA». При оцінці анамнезу 
вивчали наявність супутніх захворювань, обтяжуючих факторів ризику. 
Зокрема, для стратифікації ризику порушення мозкового кровотоку 
використовувалась шкала CHA2DS2-VASc. Поряд з цим проводили 
опитування досліджуваних за допомогою «Анкети з оцінки якості життя у 
хворих на фібриляцію передсердь» (AFEQT Questionnaire). Додатково у всіх 
обстежуваних оцінювали шкалу «Hachinski Ischaemic Score», які 
характеризують особливості формування та перебігу деменції. Шкала є 
корисною для оцінки типу деменції та розмежування між судинним типом та 
деменцією, що протікає як хвороба Альцгеймера.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 
програмного забезпечення -  табличного процесора «Microsoft Excel» і пакета 
прикладних програм «Statistica v. 7.0» (StatSoft, USA). Вірогідність 
розбіжності середніх величин визначали за допомогою парного t-критерія 
Стьюдента. Проводили парний факторний кореляційний аналіз з обрахунком 
коефіцієнта кореляції Пірсона -  г. Для порівняння вірогідності між групами 
дослідження щодо виникнення клінічних симптомів та фізикальних змін 
використовувався точний критерій Фішера.

Дослідження проведені на високому сучасному методичному та 
технічному рівні, їхня інформативність і вірогідність не викликають сумнівів. 
Використання таких методів обстеження як електрокардіографія, 
ехокардіографія, добовий моніторинг серцевого ритму, шкали «EHRA» і 
«Hachinski Ischaemic Score» а також анкетування хворих дало змогу ретельно 
вивчити клініко-патогенетичні особливості розвитку та прогресування даної 
патології в обстежених хворих.

Достовірність первинного матеріалу перевірена на всіх етапах 
виконання роботи. Наукові положення, висновки і рекомендації отримані 
автором за допомогою стандартної параметричної статистики, що забезпечує 
їхню обґрунтованість і вірогідність.

Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті й 
завданням, а висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням



отриманих результатів.

Наукова новизна роботи полягає у отриманні нових даних щодо 
якості життя хворих з різними типами ФП залежно від перебігу 
захворювання. Автором вивчено валідність різних факторів предикторів 
несприятливого перебігу ФП і розроблено алгоритм ранньої діагностики ФП 
за ЕКГ феноменами та клінічними особливостями хворих. Також оцінені 
когнітивні здібності та особливості виникнення судинної деменції у хворих з 
ФП залежно від тактики ведення хворих. Доведена ефективність препарату 
Омакор щодо зниження частоти рецидивів аритмії та темпів її хронізації у 
осіб з різними типами ФП.

Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що автором 
розроблено клініко-діагностичний алгоритм визначення тяжкості та прогнозу 
перебігу ФП за ЕКГ феноменами та клінічними особливостями хворих на 
ФП. На основі клінічних, функціональних та лабораторних методів 
дослідження отримано дані про особливості перебігу ФП, залежно від 
тактики лікування.

Загальна характеристика роботи.
Дисертаційна робота написана українською мовою, викладена на 143 

сторінках машинописного тексту. Робота складається з анотації, вступу, 
огляду літератури, розділу опис матеріалів і методів дослідження, 2 розділів 
власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, 
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 
Дисертацію ілюстровано таблицями та рисунками.

Розділ «Вступ» написаний згідно вимог до дисертаційних досліджень. 
Автором чітко сформульовані мета і завдання дослідження, розкрито його 
наукову новизну та практичну значимість.

Важливим за аналізом наукових даних по темі дослідження є огляд 
літератури, в якому здобувач доволі широко охарактеризував суть проблеми, 
подав новітні досягнення в діагностиці та лікуванні ФП.

Розділ 2 «Матеріал і методи дослідження» містить детальну 
характеристику обстежених хворих і технологію їх рандомізації. Детально 
описані застосовані методики дослідження, статистичний аналіз отриманих 
результатів.

У розділі «Особливості формування та перебігу пароксизмальної та 
персистуючої форм фібриляції передсердь в залежності від гемодинамічних, 
клінічних та електрокардіографічних феноменів» подані узагальнені 
результати клінічних, лабораторних та інструментальних методів 
дослідження та продемонстровано використання й прогностичне значення 
того чи іншого методу. Такий підхід дозволив автору визначити основні 
патогенетичні аспекти розвитку ФП.

Розділ 4 «Оцінка ефективності препарату Омакор в оптимізації 
лікування хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції 
передсердь» є важливим з практичної точки зору, оскільки в ньому подані



особливості впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот на окремі ланки 
патогенезу ФП.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів» здобувач детально 
аналізує отримані ним результати, співставляючи їх при цьому з даними 
інших клінічних досліджень, виконаних за кордоном та в Україні, 
висловлюється власна точка зору автора з цих питань. На підставі ретельно 
виконаного огляду літератури дано пояснення змін аналізованих параметрів, 
встановлено їхні взаємозв’язки між собою, логічно науково обґрунтовано 
індивідуальне бачення тих суперечливих питань, які стосуються 
досліджуваної роботи. Характерною особливістю цього розділу є вміння 
здобувана вести наукову дискусію.

Висновки і практичні рекомендації обґрунтовані, підтверджують 
досягнення мети і вирішення задач дослідження, його новизну, наукову та 
практичну значимість.

Внесок автора у виконання дослідження є визначальним. Автором 
самостіно обґрунтовані актуальність і необхідність проведеного дослідження, 
здійснено аналіз наукової літератури, вибрано напрямок, об’єм і методи 
дослідження. Спільно з науковим керівником визначено мету і завдання 
роботи. Самостійно здійснено підбір хворих, формування їх у групи. 
Основним є внесок автора у проведення клінічних та інструментальних 
методів дослідження, проведення анкетування та опитування хворих. 
Статистична обробка даних, їх науковий аналіз, оформлення дисертації 
виконано здобувачем самостійно. Висновки і практичні рекомендації 
сформульовані спільно з науковим керівником. Провідною є його участь в 
підготовці результатів дослідження до друку.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих
працях.

Матеріали дисертації опубліковані в 9 наукових публікаціях, у тому 
числі 5 статей (одна одноосібна), 4 тези - в матеріалах наукових конгресів, 
з ’їздів, конференцій. У наукових працях відображено основні положення 
дисертаційної роботи.

Впровадження результатів роботи в практику.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в лікувально- 
діагностичний процес Чернівецького, Івано-Франківського обласного 
клінічного кардіологічного диспансеру, Івано-Франківської обласної 
клінічної лікарні, терапевтичного відділення Навчально-науковиого 
медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків.

Матеріали дослідження використовуються у педагогічному процесі на 
терапевтичних кафедрах Івано-Франківського національного медичного 
університету.



Зауваження та побажання.
Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи Офорі Ішмаель Ніі немає. 

У роботі наявні окремі граматичні помилки та стилістичні неточності, але 
вони не впливають на сутність отриманих результатів та текстовий виклад 

дослідницьких матеріалів за темою. Окрім того, окремі висновки слід 
викласти більш лаконічно, додати статистичне підтвердження достовірності

результатів.
Вказані зауваження не є суттєвими і ніякою мірою не зменшують 

наукової значимості дисертаційної роботи.
Автором вибрана актуальна проблема, використані сучасні методи 

наукового пошуку, отримані нові наукові і практичні результати, досягнута 
мета роботи, повністю виконані сформульовані завдання дослідження.

Разом з тим хотілося б почути відповіді на деякі запитання, котрі 
виникли в процесі знайомства з дисертацією:

1. Які препарати використовувалися для антикоагулянтної та 
антиаритмічної терапії у Ваших хворих?

2. Які закономірності психоемоційних характеристик виявлено у 
Ваших хворих, залежно від проведеного лікування?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Офорі Ішмаель Ніі на тему: «Особливості 

формування та лікування фібриляції передсердь в залежності від 
гемодинамічних, клінічних та електрокардіографічних феноменів», виконана 
в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», є 
самостійним, закінченим науковим дослідженням, що вирішує актуальну 
проблему сучасної кардіології, а саме вивчення особливостей клінічного 
перебігу фібриляції передсердь та оптимізації лікування даного порушення 
ритму, залежно від клініко-гемодинамічних особливостей.

Таким чином, за актуальністю, науковим та методичним підходом, 
об’ємом досліджень та їх аргументованістю, науковою новизною та 
практичним значенням робота Офорі Ішмаель Ніі відповідає пун 
“Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчен 
старшого наукового співробітника”, затвердженого постанов 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 (зі змі 
кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присуджен
ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 -  каг____
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