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офіційного опонента доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет» Федіва Олександра Івановича  на дисертацію Синько Уляни 

Володимирівни  на тему: «Особливості комплексної терапії хворих на хронічні 

обструктивні захворювання легень, що поєднуються з ішемічною хворобою 

серця», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби в спеціалізовану вчену 

раду Д 20.601.01 при ДВНЗ «Івано-Ф ранківський національний медичний 

університет» М ОЗ України

1. Актуальність теми дисертації. Хронічне обструктивне 

захворювання легень (X 03JI) на сьогодні є однією з найважливіш их медико- 

соціальних проблем, оскільки захворюваність та смертність від нього 

продовжує невпинно зростати. Впродовж останніх 20 років показник 

інвалідності з приводу X 03JI збільшився у 7 разів. Також слід відзначити, що, 

згідно з даними Європейського респіраторного товариства, лише у кожного 

четвертого пацієнта ХОЗЛ діагностується своєчасно, що може бути також 

зумовлено частою наявністю коморбідної патології.

Серед серцево-судинних захворювань, які часто супроводжують перебіг 

ХОЗЛ, одне з чільних місць займає ішемічна хвороба серця (ІХС). За даними 

досліджень, частота виявлення ІХС у пацієнтів із ХОЗЛ коливається від 25% 

до 65%, а серед хворих, госпіталізованих з приводу загострення ХОЗЛ, 20,8% 

мають супутню ІХС. З іншого боку, у пацієнтів із ІХС ХОЗЛ діагностується в 

12,6-33,6% випадків.

Така пош иреність ХОЗЛ та ІХС може стати причиною не лише помилок 

у діагностиці, але й невдач у лікуванні, коли, для прикладу, препарат 

стандартної терапії ХОЗЛ може слугувати фактором порушення ритму чи 

коронарного кровообігу в перебігу ІХС.



Тому подальші дослідження необхідно спрямувати на пошук 

ефективних та безпечних лікарських середників для пацієнта з поєднанням 

ХОЗЛ та ІХС, а в цьому плані дисертаційна робота У.В. Синько, метою якої є 

підвищення ефективності лікування хворих з ХОЗЛ та стабільною ІХС (СІХС) 

стабільною стенокардією напруги (ССН) на основі вивчення закономірностей 

перебігу коморбідної патології та клініко-патогенетичного обґрунтування 

застосування настоянки ехінацеї та хлорофіліпту в таких хворих, є актуальною 

та своєчасною.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: “Розробка методів відновного 

лікування та реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику» (№ 

держреєстрації 0 1 12U003690). Здобувач є виконавцем фрагменту роботи.

3. Наукова новизна та найбільш істотні наукові результати, що 

містяться в дисертації. Отримані результати дослідження є новими та 

розширюють уявлення про особливості перебігу ХОЗЛ за його поєднання із 

СІХС ССН, а саме: клінічну синтропію обох захворювань (формування 

бронхітичного фенотипу ХОЗЛ, вищі рівні артеріального тиску, переважання 

III ФК стабільної стенокардії напруження, виражений бронхообструктивний 

синдром) та структурно-функціональні коморбідні зміни (синдром легеневої 

гіпертензії, структурна перебудова як правого, так і лівого шлуночка серця).

Водночас встановлені зміни клітинного (зниження кількості 

субпопуляцій CD3+, CD4+, СО20+-лімфоцитів і зростання CD8+ Т-клітин та 

депресії природніх кілерів CD 16+ NK-клітин на тлі активації апоптозу 

(CD95+)), гуморального (зростання концентрації Ig G та зниження Ig М) та 

локального (зниження концентрації лізоциму в крові та бронхоальвеолярному 

секреті) імунітету при зазначеній поєднаній патології.

Доповнені наукові дані щодо порушень ліпідного спектру крові за 

коморбідного перебігу ХОЗЛ і СІХС (наявність дисліпідемії ІІБ типу за



Фредріксоном).

4. П рактичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

концепції диференційованого підходу до лікування хворих на ХОЗЛ у 

поєднанні із СІХС залежно від фенотипу ХОЗЛ, зокрема призначення 

хлорофіліпту (для корекції бронхообструктивного та інфекційного синдрому) 

в поєднанні з ехінацеєю (для підсилення антибактеріального ефекту) при 

бронхітичному фенотипі ХОЗЛ, а також застосування настоянки ехінацеї (для 

профілактики синдрому легеневої гіпертензії) і хлорофіліпту (тільки при 

інфекційному загостренні ХОЗЛ) -  при емфізематозному фенотипі ХОЗЛ.

5. Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна 

робота У.В. Синько виконана на сучасному науковому рівні, базується на 

достатній кількості клінічних досліджень (120 хворих із поєднанням ХОЗЛ та 

СІХС ССН, 30 пацієнтів із ХОЗЛ та 30 -  із СІХС ССН).

Сучасні та інформативні методи, що були використані у дослідженні, 

дозволили в повному обсязі вирішити мету та завдання роботи. Дослідження 

проведені на високому сучасному методологічному та технічному рівні, їхня 

достовірність та інформативність не викликають сумнівів.

Комплекс застосованих досліджень, окрім загальноклінічних, включав 

сучасні, апробовані в експерименті та клініці, методи оцінки морфо- 

функціонального стану бронхо-легеневої (фібробронхоскопія, комп’ютерна 

спірографія) та серцево-судинної систем (електрокардіографія, 

ехокардіографія з вимірюванням систолічного тиску в легеневій артерії 

доплерографічним методом), а також визначення лабораторних показників -  

оцінка ліпідного спектру крові, клітинного, гуморального та місцевого 

імунітету, що дало змогу ретельно вивчити клініко-патогенетичні особливості 

перебігу поєднаної патології, а також оцінити вплив запропонованої схеми 

лікування.

Достатньо великий обсяг проведеного дослідження, застосування 

сучасних статистичних методів, дозволив отримати вірогідні та обгрунтовані



результати роботи. Висновки та практичні рекомендації, сформульовані в 

результаті дослідження, випливають із отриманих результатів досліджень та 

проведеного аналізу.

6. Значення результатів роботи для науки та практики. Наукові 

положення дисертаційної роботи У.В. Синько є, без сумніву, абсолютно 

пріорітетними, мають наукову цінність, розкривають нові аспекти поєднаного 

перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН. Значення роботи для практики полягають у 

необхідності визначення показників не тільки клітинного і гуморального 

імунітету, але й лізоциму крові та бронхоальвеолярного вмісту водночас з 

традиційними інструментальними та лабораторними обстеженнями у 

пацієнтів із ХОЗЛ та СІХС ССН.

Приєднання до традиційної терапії препаратів рослинного походження 

(ехінацеї та хлорофіліпту) розширює терапевтичні можливості ведення таких 

пацієнтів.

Результати дослідження впроваджено у практику профільних 

стаціонарних відділень та використовуються в педагогічному процесі кафедр 

терапевтичного профілю.

7. Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації. Результати дослідження можуть слугувати практичним 

підгрунтям для подальшого вдосконалення діагностики і лікування хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною 

хворобою серця. Вони дають можливість практикуючим лікарям (сімейному 

лікарю, терапевту, пульмонологу, кардіологу та ін.) завдяки своєчасній оцінці 

синтропічних коморбідних уражень, ранній діагностиці поєднаної кардіо- 

респіраторної патології та включенню до комплексного лікування настоянки 

ехінацеї та хлорофіліпту оптимізувати надання допомоги пацієнтам із 

хронічним обструктивним захворюванням легень у період загострення за 

поєднання зі стабільною стенокардією напруження ІІ-ІІІ функціонального 

класу.

8. Оцінка змісту дисертації та її заверш еність. Дисертаційна робота



написана українською мовою на 120 сторінках основного тексту та 

складається з анотації, вступу, огляду літературних джерел, висвітлення 

методів досліджень, двох розділів власних спостережень, в яких представлені 

результати клінічних, інструментальних та лабораторних досліджень як 

ізольованого, так і поєднаного перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН, а також відповідь 

пацієнтів з ХОЗЛ та СІХС ССН на проведену терапію, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел. Роботу ілюстровано 18 таблицями і 27 рисунками. 

Бібліографічний показник містить 200 літературних джерел, з яких 127 

кирилицею, 73 -  латиницею.

Вступ оформлено згідно з вимогами до дисертаційних досліджень, 

розкрито актуальність проблеми, вказано мету та завдання дослідження, 

визначено об’єкт та предмет дослідження, перераховано методи досліджень, 

висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

Огляд літератури складається з двох підрозділів, де зазначені 

особливості патогенезу, клініки, діагностичні критерії перебігу поєднаної 

патології -  ХОЗЛ та СІХС ССН, а також новітні аспекти лікування вказаних 

захворювань залежно від патогенетичних, імунних та функціональних 

порушень.

Розділ 2 «М атеріал та методи дослідження» складається з двох 

підрозділів, де висвітлено об ’єм та методи та комплекс використаних методик.

У розділі 3 описано результати клінічно-лабораторних та 

інструментальних досліджень при коморбідній патології (ХОЗЛ та СІХС ССН) 

у порівнянні з пацієнтами з ізольованим ХОЗЛ та СІХС ССН.

М атеріали розділу 4 присвячені патогенетичному обгрунтуванню та 

вивченню клінічної ефективності диференційованого застосування настоянки 

ехінацеї та хлорофіліпту у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН, у 

трьох підрозділах якого оцінювалися зміни клінічних, інструментальних та 

лабораторних показників.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» присвячено узагальненню



отриманих результатів та узгодженню їх з даними інших досліджень.

Висновки та практичні рекомендації сформульовані досить чітко.

9. Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях. За 

матеріалами дисертації опубліковано 12 друкованих наукових праць, у тому 

числі: 6 статей у фахових наукових виданнях України (із них -  3 одноосібних, 

1 стаття в іноземному електронному виданні), 5 - у  матеріалах наукових 

конгресів, з ’їздів та конференцій . Отримані результати захищені 1 патентом 

України на корисну модель. Наукові положення та висновки дисертаційного 

дослідження повно викладено в зазначених друкованих працях.

10. Ідентичність змісту автореферату га основних положень 

дисертації.

Дисертація та автореферат Синько Уляни Володимирівни оформлені 

відповідно до пп. 9, 11,12 «Порядку присудження наукових ступенів» щодо 

кандидатських дисертацій та інших інструктивних вимог МОН України. 

Структура і зміст автореферату ідентичні основним положенням дисертації. 

Наукові положення, висновки й рекомендації, наведені в авторефераті 

Синько У.В. належним чином розкриті й обгрунтовані в рукописі дисертації.

11. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації та 

автореферату та їх оформлення. У цілому дисертаційна робота Синько 

Уляни Володимирівни, виконана в Івано-Ф ранківському національному 

медичному університеті (науковий консультант -  д.мед.н., професор Середюк 

В.Н.) виконана на високому теоретичному і практичному рівні. У роботі на 

основі проведених автором досліджень розв’язана конкретна актуальна 

наукова задача сучасної клініки внутрішньої медицини -  на підставі вивчення 

клінічного перебігу поєднаної патології, дослідження функціонального стану 

серцево-судинної та дихальної систем, клітинного та гуморального імунітету, 

а також ліпідного спектру крові обгрунтовано підвищення ефективності 

лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні 

з СІХС ССН шляхом диференційованого застосування настоянки ехінацеї, 

хлорофіліпту та їхньої комбінації на тлі стандартної терапії.



Суттєвих зауважень до тексту та результатів роботи, а також до 

автореферату немає. Однак, оскільки деякі її положення є дискусійними, що 

пов’язано з означенням дисертантом власної позиції окремих досліджуваних 

проблем, слід зробити певні уточнення, зауваження та рекомендації з метою 

удосконалення подальш их досліджень за даною проблемою:

1. В огляді літератури необхідно було б чіткіше обгрунтувати 

необхідність використання середників (настоянки ехінацеї та хлорофіліпту), 

які були вибрані для подальшого дослідження ефективності їх застосування 

при зазначеній поєднаній патології.

2. У роботі використовується термін «Стабільна ішемічна хвороба 

серця. Стабільна стенокардія напруження» з визначенням функціонального 

класу стенокардії. В існуючій класифікації термін «Ішемічна хвороба серця» 

не має поділу на стабільну та нестабільну ІХС. Аналогічно, у назві дисертації 

автор дисертації застосовує термін «Хронічні обструктивні захворювання 

легень», хоча в подальшому постійно використовується загальноприйнятий на 

теперіш ній час термін «Хронічне обструктивне захворювання легень».

3. При описанні клінічної характеристики хворих бажано було б 

відобразити розподіл хворих на ХОЗЛ за групами A,B,C,D згідно із сучасною 

класифікацією.

4. Доцільним було б у розділі 2 «М атеріал і методи дослідження» 

більш детально висвітлити стандартну терапію хронічного обструктивного 

захворювання легень та стенокардії.

5. Варто було б конкретизувати перший пункт практичних 

рекомендацій, зазначивш и кратність проведення дослідження клітинного та 

гуморального імунітету.

6. У роботі наявні окремі граматичні помилки та стилістичні 

неточності, але вони не впливають на сутність отриманих результатів та 

текстовий виклад матеріалів дослідження.

Ці зауваження не носять принципового характеру і не зменшують наукову 

новизну та практичне значення дисертації.



Окрім цього, в процесі ознайомлення з роботою виникло декілька 

запитань, які потребують пояснення:

1. Яка група хворих на ХОЗЛ за сучасною класифікацією (А,В,С чи 

D) переважала за його поєднання з ІХС?

2. Чи оцінювалася якість життя пацієнтів з ХОЗЛ, а також за його 

поєднання з ІХС, за допомогою опитувальників (CAT-тест, Святого Георгія, 

SF-36)?

3. Зважаючи на те, що в динаміці лікування оцінювалися показники 

запалення, а також клітинного та гуморального імунітету, чи всі обстежені 

хворі отримували однакову базисну терапію, зокрема інгаляційні 

глюкокортикостероїди (особливо ті, що були віднесені до груп С або D)?

4. Якими, на думку автора, є механізми профілактичного впливу 

настоянки ехінацеї при емфізематозному типі ХОЗЛ щодо розвитку синдрому 

легеневої гіпертензії, а також потенціювання антиатерогенної ефективності 

стандартної терапії при додатковому застосуванні настоянки ехінацеї та 

хлорофіліпту?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота У.В. Синько на тему «Особливості комплексної 

терапії хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, що 

поєднуються з ішемічною хворобою серця», подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні 

хвороби, є завершеним, цілісним, самостійним науковим дослідженням, 

актуальним за змістом і реалізованим на високому методичному рівні, яке має 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення. У роботі встановлені нові 

клінічні та патогенетичні особливості перебігу поєднаної патології ХОЗЛ та 

СІХС ССН і на цій основі розроблено алгоритм лікування таких хворих, що 

вирішує конкретне наукове завдання -  підвищення ефективності терапії 

пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та СІХС ССН.

Отже, враховуючи атуальність, новизну і значущ ість результатів 

дослідження для медичної науки й практики, дисертаційна робота Синько У.В.



заслуговує на позитивну оцінку, вона відповідає вимогам п. 9, 11, 12 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

М іністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ  № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 

від 27.07.2016) щодо кандидатських дисертацій та іншим інструктивним 

вимогам М ОН України, а її автор, Синько Уляна Володимирівна, заслуговує 

на присудження їй наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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