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Актуальність теми дослідження.
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смертності та 

стійкої втрати працездатності дорослого населення в економічно розвинених 

країнах. Перше місце в структурі цієї патології займає ішемічна хвороба серця 
(ІХС), згідно статистичних даних різних країн її клінічні форми реєструють у 15- 
20% дорослої популяції. В Україні актуальність проблеми зумовлена неухильним 
ростом захворюваності та смертності від ішемічної хвороби серця, показники яких 

є на даний час одними з найвищих у світі.
Слід зазначити, що комплекс профілактичних заходів, який наочно 

продемонстрував свою ефективність щодо зниження ускладнень ССЗ та смертності 

від них, не дозволяє в повному об’ємі вирішувати завдання їх первинної 
профілактики серед населення працездатного віку. Значною мірою це обумовлено 

складністю оцінки ступеня ризику розвитку ССЗ у молодому віці, у тому числі за 
допомогою розрахунку відносного ризику за шкалою SCORE. У значної кількості 
пацієнтів у молодому віці ІХС дебютує розвитком інфаркту міокарда (ІМ) із 
високим рівнем догоспітальної летальності, у ряді випадків при цьому виявляють 
інтактні вінцеві артерії (ВА).

Таким чином, питання профілактики і пошуку прогностичних маркерів 
гострих форм ІХС в осіб працездатного віку залишається актуальним. У зв’язку з 

цим оптимізація діагностики ІХС із метою запобігання розвитку ускладнень 
набуває соціальної та медичної значимості.

На перебіг ІХС, поряд із традиційними факторами ризику, значною мірою 

впливають супутні захворювання та стани, зокрема аномалії сполучної тканини, 

серед яких одне з провідних місць посідає синдром недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини (НДСТ). Досить тривалий час вважалось, що НДСТ, в 
основному, проявляється в дитячому та юнацькому віці, однак у міру накопичення 
даних наукових досліджень стало відомо, що НДСТ має клінічне значення у всіх 
вікових групах.



Провідною патологією в пацієнтів із НДСТ, що визначає прогноз та якість 

життя, є кардіоваскулярні розлади, адже вони провокують включення 
компенсаторних механізмів, які на фоні порушень метаболічних процесів при 
НДСТ призводять до швидкого розвитку змін в міокарді, аж до розвитку гострих 

форм ІХС та швидкого формування серцевої недостатності.
Отже, вроджена неповноцінність сполучної тканини може виступати однією 

з вагомих ланок патогенезу ІХС, а також безпосередньо впливати на аспекти, які 
визначають основні напрямки діагностичних і лікувально-профілактичних заходів 
у таких пацієнтів: розвиток систолічної та діастолічної дисфункції міокарда, 

уповільнення репаративного фіброзу, формування постінфарктної аневризми 
серця, розриву серця. Тому дисертаційне дослідження Черних М.О., яке 

присвячене вирішенню цих недостатньо вивчених питань, є важливим та 

актуальним.
Метою дослідження рецензованої роботи було встановлення особливостей 

перебігу гострого СИМ та стабільної ІХС в пацієнтів чоловічої статі з НДСТ для 

з’ясування предикторів несприятливого перебігу даної патології.
Для досягнення поставленої мети автор сформулював 6 конкретних, добре 

аргументованих завдань, в останньому з яких вказує на необхідність встановлення 

прогностичних критеріїв ускладненого перебігу ІХС на тлі НДСТ.
Зв’язок теми дисертації з державними науковими програмами.
Дисертаційна робота виконувалась у рамках науково-дослідної теми 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова на тему: 

«Закономірності формування серцево-судинних уражень у хворих на 

антифосфоліпідний синдром та диференційовані підходи до їх фармакологічної 
корекції» (№ державної реєстрації 0113Ш00670), автор роботи є одним із 
виконавців цієї теми.

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

Робота Черних М.О. на тему «Ішемічна хвороба серця на тлі 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини: особливості перебігу, аспекти 

діагностики та прогнозу» виконана на достатньому клінічному матеріалі - автором 

обстежено 210 хворих чоловічої статі з гострим СНМ та стабільною ІХС.
Дослідження проведені на достатньому сучасному методичному та 

інструментальному рівні, їх інформативність і вірогідність не викликають сумнівів. 
Використання таких методів обстеження дало змогу ретельно вивчити клініко-



патогенетичні особливості розвитку та прогресування даної патології у обстежених 

хворих.
Достовірність первинного матеріалу перевірена на всіх етапах виконання 

роботи.
Наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором за допомогою 

стандартної параметричної варіаційної статистики, що забезпечує їх 
обґрунтованість і вірогідність. Всього здобувач обґрунтувала 7 висновків і З 
практичні рекомендації, які повністю випливають із суті роботи, відповідають меті 
і завданням. Цінність висновків важлива з точки зору особливостей лікування 

хворих з коморбідною патологією після стаціонарного етапу лікування.
Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті й завданням, а 

висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням отриманих 

результатів.
Наукова новизна одержаних результатів.
Автором доповнено наукові дані про клінічні особливості перебігу ІХС на тлі 

НДСТ, що характеризується формуванням постінфарктних аневризм лівого 

шлуночка (ЛШ), більшою частотою порушень ритму та провідності, а також 
більшим часом існування стабільної стенокардії напруження до розвитку Ц-ІМ, 
порівняно з пацієнтами без НДСТ.

Уточнено наукові дані щодо кількості фенотипових та вісцеральних маркерів 
НДСТ, асоційованих з ІХС.

Отримало подальший розвиток встановлення особливостей гемодинаміки 
серця в пацієнтів з ІХС на тлі НДСТ, які проявляються в переважанні II типу 
діастолічної дисфункції ЛШ (ДДЛШ) (псевдонормалізації) у пацієнтів із С)-ІМ та в 
пацієнтів зі стабільною ІХС і постінфарктним кардіосклерозом (ПІКС), а також у 
зниженні скоротливої здатності міокарда ЛШ у пацієнтів із С)-ІМ.

Уперше з’ясовано характер ураження ВА у хворих на ІХС на тлі НДСТ. 
Зокрема, у 10,48 % хворих виявлені вроджені аномалії В А, а у 18,1 % - 
гемодинамічно незначущі локальні стенози, які знаходяться поза 
інфарктзалежними зонами та/або в дистальних відділах вінцевих артерій (у 14,29 % 

пацієнтів).
Автором вперше ґрунтовно визначено діагностичну цінність рівня 

альдостерону в прогнозуванні перебігу ІМ у пацієнтів із НДСТ: підвищений рівень 
альдостерону асоціюється з порушенням діастолічної функції (ДФ) ЛШ за II типом



(псевдонормалізація), аномально низький рівень альдостерону -  із формуванням 

постінфарктних аневризм ЛШ.
Уперше встановлено прогностичні критерії несприятливого перебігу ІХС на 

тлі НДСТ, а саме - маркери фенотипового (радіально-лакунарна райдужка ока, 

симптом «блакитних склер» та діагональна складка мочки вуха) і вісцерального 

(варикозне розширення вен нижніх кінцівок та легке утворення гематом при 
незначному пошкодженні) рівня; високий та аномально низький рівень 

альдостерону сироватки крові, II тип ДДЛШ.
Практичне значення одержаних результатів.
Аргументована необхідність комплексного обстеження пацієнтів з ІХС, яке 

повинне включати, разом із загальноклінічними методами обстеження, визначення 
фенотипових та вісцеральних стигм дизембріогенезу за допомогою спеціально 
розробленої анкети, та визначення альдостерону сироватки крові, що покращує 
ранню діагностику даного захворювання.

Розроблено та впроваджено в практику спосіб прогнозування перебігу С>-ІМ 
на тлі НДСТ, що включає ЕКГ та Ехо-КГ, та додаткове визначення рівня 

альдостерону сироватки крові з наступним прогнозуванням у таких хворих тяжких 
порушень ДФ ЛШ при рівні альдостерону більше 160 пг/мл (Патент України № 

104696, заяв. 07.09.15; опубл. 10.02.16, Бюл. № 3).
Виявлені прогностичні критерії серед груп ризику розвитку ІХС дозволяють 

удосконалити як первинну профілактику ІХС та СИМ зокрема, так і профілактику 
ускладненого перебігу даної патології.

Практичні рекомендації конкретні та можуть бути імплементовані в медичну 

практику обласних, міських та районних, а також приватних лікувально- 
профілактичних установ.

Загальна характеристика роботи.
Дисертація викладена на 138 сторінках основного тексту, складається зі 

вступу, огляду літератури, розділу описання матеріалів та методів дослідження, 
двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел і додатків. Дисертація містить 22 таблиці, ілюстрована 22 
рисунками. Бібліографічний опис літературних джерел включає 215 найменувань, з 
яких 144 -  кирилицею та 71 -  латиницею.

У розділі «Вступ» здобувач доволі широко охарактеризувала суть проблеми, 
її соціально-економічне значення для держави, звернула увагу на недостатню



обізнаність практичних лікарів різних спеціальностей з проблемою перебігу різних 
форм ІХС на тлі синдрому НДСТ, чітко сформулювала мету та завдання 

дослідження, розкрила його наукову новизну та практичну значимість.
Важливим за аналізом наукових даних по темі дослідження є розділ 1 «Огляд 

літератури», який складається із трьох підрозділів. В ньому подані найновіші 
результати багатьох досліджень, в тому числі й тих, хто займається цією 
проблемою в Україні. Важливо, що при цьому автор займає активну наукову 
позицію, полемізує з окремими дослідниками, робить висновки щодо встановлених 

і ще не встановлених положень.
На підставі аналізу літературних першоджерел автором узагальнені відомості 

про вплив НДСТ на перебіг різних форм ІХС. Враховуючи те, що синдром НДСТ є 

більш розповсюдженим, а також більш вивченим в етіопатогенетичному плані 
серед жіночої популяції, а розповсюдженість ІХС та вивчення особливостей її 
перебігу в останні десятиріччя проводились переважно серед чоловічої популяції 
або в змішаних дослідженнях, автор вважає доцільним проведення комплексного 
дослідження особливостей перебігу ІХС на тлі НДСТ у чоловічій популяції. 

Важливість даного дослідження також обумовлена як існуючою різницею в процесі 
колагеноутворення залежно від статі, так і ґендерно-віковими особливостями 
перебігу гострих і хронічних форм ІХС.

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» має 2 підрозділи, в яких 
здобувач досить детально описує представлений клінічний матеріал, наводить 
технологію рандомізації хворих, їх розподіл по групах. Слід відмітити, що розподіл 
хворих проведений вдало - у відповідності із поставленими завданнями та метою 

дослідження.
Детально описані застосовані методики дослідження. Зокрема, крім 

загальноклінічних методів дослідження, автором використано об’єктивне 
обстеження із застосуванням оригінальної анкети з виявлення зовнішніх стигм 
НДСТ із 54 позицій на основі міжнародних критеріїв М. 1. СІеБЬу; інструментальні 
методи (ЕКГ у динаміці, холтерівський моніторинг, ЕхоКГ, коронарографія), 
лабораторні методи (клінічне та біохімічне дослідження крові з визначенням 
ліпідного спектру та рівня альдостерону).

Сучасний статистичний аналіз одержаних результатів із використанням 
статистичного пакету прикладних програм БіаїЗой «Біабзілса» у. 6.0 дозволив 
забезпечити реалізацію мети дослідження.



Розділ 3 «Особливості перебігу та аспекти прогнозу гострого С>-інфаркту 

міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини» досить великий і 
складається із 5 підрозділів. У даному розділі автором проведено узагальнення 
результатів клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження, а 

також продемонстровано використання й прогностичне значення того чи іншого 
методу, що дозволило виокремити нові, недосліджені раніше патогенетичні 
аспекти розвитку гострого С)-ІМ на тлі НДСТ. Такий підхід дозволив автору 
визначити основні патогенетичні механізми розвитку і прогресування гострого Ц- 

ІМ за умови його розвитку у хворих з НДСТ.
Виявлення у пацієнтів з ІМ на тлі НДСТ виражених порушень діастолічної 

функції (ДФ) ЛШ, які супроводжуються підвищеним рівнем альдостерону, 
встановлено як прогностичний критерій несприятливого перебігу ІМ.

Детально проаналізовані вроджені аномалії ВА, що стало можливим завдяки 
рутинному проведенню коронарографії. Встановлено, що у пацієнтів основної 
групи підвищений рівень альдостерону сироватки крові асоціювався з локальним 

стенозуванням ВА, яке розташовувалось у середніх та дистальних відділах ВА.
Наступний розділ 4 - «Особливості перебігу та аспекти прогнозу стабільної 

ішемічної хвороби серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини», 
у якому в 5 підрозділах досліджувався вплив НДСТ на перебіг стабільної ІХС. 
Здобувачем показано, що в якості прогностичних критеріїв несприятливого 
перебігу стабільної ІХС фенотипового рівня можна виділити такі диспластичні 
стигми як радіально-лакунарна райдужка ока, симптом «блакитних склер» та 

діагональна складка мочки вуха.
Особливостями перебігу стабільної ІХС у пацієнтів із ПІКС на тлі НДСТ є 

достовірно більш часте виявлення важких порушень ритму (пароксизмальна 
надшлуночкова тахікардія, ФП), хронічної постінфарктної аневризми серця, та 
ДДЛШ за II типом, які асоціювались із меншим рівнем загального холестерину 
сироватки крові, що непрямо підтверджує внесок НДТС у формування коронарної 
патології.

У пацієнтів зі стабільною ІХС та ПІКС на тлі НДСТ локальне стенозування 
В А та атеросклеротичне ураження В А зі стенозом <75 % зустрічались достовірно 

частіше, ніж у осіб без НДСТ, а тривалість ІХС була мінімальна. При цьому 
атеросклеротично змінені ВА не були гемодинамічно значущими, та 
локалізувались поза інфарктзалежних зон та/або в дистальних відділах ВА.



Слід визнати, що виклад матеріалу в даних розділах систематизований, 

логічний, влучно проілюстрований графічним матеріалом.
У розділі “Аналіз та узагальнення результатів” здобувач детально аналізує 

отримані 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 проблеми.
Характерною особливістю цього розділу є вміння здобувана вести наукову 

дискусію, обґрунтовувати свою точку зору.
Наведений список використаних джерел складений за алфавітом. 

Переважають джерела останніх десяти років.
Внесок автора у виконання дослідження є визначальним. Здобувач 

особисто провела аналіз літератури та патентно-інформаційний пошук і визначила 
мету та завдання роботи, відібрала та обстежила тематичних хворих, створила 

анкету з зовнішніх та вісцеральних стигм НДСТ на підставі міжнародних критеріїв 
(М. І. вІеБЬу, 1990, А. Не Раере еґ аі., 1996). Здобувачем сформовано базу даних, 
проведено статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих даних. 
Висновки та практичні рекомендації узгоджені з науковим керівником. 
Підготувала до друку публікації за результатами дослідження. Провідною є участь 
здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві.

Отже, наукові положення рецензованої роботи мають достатній рівень 

обґрунтованості результатами досліджень, які визначили безумовну новизну, 

відповідну достовірність і об’єктивність висновків та практичних рекомендацій.
Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих працях.
За матеріалами дисертаційного дисертації опубліковано 18 наукових праць, із 

них 6 статей у фахових наукових виданнях України, 3 з яких -  у фахових виданнях, 
які включено в міжнародні наукометричні бази даних, 11 тез у матеріалах 
міжнародних і всеукраїнських конференцій та з ’їздів. Дисертант є співавтором 1 

патенту України на корисну модель. У наукових працях відображено всі основні 
положення дисертаційної роботи.

Рівень оприлюднення дисертаційних матеріалів.
Результати роботи оприлюднені на великій кількості наукових і науково- 

практичних заходів, в тому числі -  міжнародних.



Важливо, що результати дослідження мають широке впровадження в роботу 

медичних і навчальних закладів.
В плані обговорення при аналізі роботи виникли наступні запитання і 

зауваження:
1. Більш доцільним при формулюванні теми роботи було би зазначення 

чоловічої популяції, адже серед обстежених бути лише чоловіки.
2. Що, на думку автора, є першочерговим у клініко-прогностичному аспекті 

-  профілактика у пацієнтів кардіоваскулярних чи «колагенопатичних» 

ризиків і які заходи дозволяють впливати на останні?
3. Які диференційовані заходи профілактики, зважаючи на відносно низьку 

поширеність класичних факторів ризику, слід проводити у вказаної 

категорії пацієнтів?
Суттєвих зауважень щодо змісту дисертації та автореферату немає. Виявлені 

лише поодинокі стилістичні помилки, хоча в цілому слід зазначити лінгвістичну 
грамотність дисертанта. Вказані зауваження не зменшують загальної наукової 

значимості дисертаційної роботи.

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Черних Марії Олександрівни «Ішемічна хвороба серця 

на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини: особливості перебігу, 

аспекти діагностики та прогнозу» є завершеною самостійною працею. Вважаю, що 
за актуальністю проблеми, яка вирішувалась, обсягом досліджень, науковою 
новизною, теоретичною та практичною значимістю одержаних результатів дана 
робота відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 

(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 
від 30.12.2015 р.), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціа
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