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Актуальність теми дослідження. Ф ібриляція передсердь (ФП) -  

порушення ритму серця, яке досить часто доводиться відмічати в клінічній 

практиці. Частота виникнення ФП підвищується з віком і за наявності органічної 

патології серця., а пош иреність -  становить 0,4% серед дорослого населення 

зростаючи до майже 9% в осіб віком 80 років. П еребіг ФП асоціюється з 

виникненням таких небезпечних ускладнень, як розвиток тромбоемболій, 

дестабілізацією гемодинаміки, зниженням систолічної функції серця і, як 

наслідок, підвищ ення летальності. Відсутність повноцінної систоли передсердь, 

порушення їх скоротливої здатності у разі ФП спричиняє сповільнення швидкості 

кровотоку і стаз крові в них. Ці фактори, поряд із дисфункцією ендотелію та 

порушеннями в системі гемостазу, зокрема, реології крові, посідають провідне 

місце в патогенезі утворення тромбів і, відповідно, тромбоемболій при ФП. 

Втрата ендотелієм антитромбогенних властивостей і збільш ення коагуляційного 

потенціалу крові з формуванням стійкої хронічної гіперкоагуляції є важливою 

ланкою патогенезу ФП неклапанної етіології. Проте, недостатньо вивчені 

кардіогемодинамічні особливості перебігу ФП у хворих із МС.

М етаболічний синдром (МС) відноситься до таких патологічних станів, які 

супроводжуються низкою патогенетичних змін в багатьох органах і системах, що 

і визначає важкість перебігу захворювання, його прогностичні та діагностичні 

детермінанти, прогнозування, і врешті тривалість життя хворих. М етаболічний 

синдром базується на інсулінорезистентності. Але цей стан асоціюється з 

дисбалансом між чинниками згортання крові й фібринолізу, з надмірною 

активацією тромбоцитів і підвищенням їх здатності до агрегації, ендотеліальною 

дисфункцією та хронічним запаленням низького ступеня. Основні механізми



розвитку протромботичних станів пов’язані з атероматозним ризиком -  

гіперінсулінемією, поруш енням толерантності до глюкози, артеріальною 

гіпертензією (АГ), абдомінальним ожирінням, підвищенням ліпопротеїдів 

низької щільності з гіперхолестеринемією, що є основними компонентами МС.

Проте, незважаючи на розроблені чіткі рекомендації з ведення хворих на 

АГ, ФП, серцеву недостатність (СН), прогнозування такого поліморбідного стану 

із врахуванням типу інсулінемії залишається відкритим і потребує подальших 

наукових і практичних пошуків.

Саме такому контингенту хворих присвячене наукове дослідження 

Василечко М .М . Із сучасних позицій кардіологічної науки та практики дане 

дослідження вважаю актуальним і необхідним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету імені професора М.М. Бережницького 

ДВНЗ "Івано-Ф ранківський національний медичний університет" на тему: 

«Кардіо-метаболічні порушення та їх корекція у хворих на артеріальну 

гіпертензію» (номер держреєстрації №  0111U006407).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і практичних 

рекомендацій. Дисертаційна робота Василечко М .М , базується на результатах 

дослідження достатньої кількості хворих: у дослідження включено 139 хворих на 

АГ із ФП та метаболічними порушеннями, серед яких 53 пацієнти із нормальним 

рівнем ендогенного інсуліну в крові; 42 хворих із реактивною гіперінсулінемією 

та 44 хворих із спонтанною гіперінсулінемією. Здобувачем чітко визначені 

критерії включення та виключення хворих у дослідженні, що дозволило вибрати 

однорідну групу осіб. Це забезпечило високу достовірність отриманих даних.

Здобувачем застосовано високоінформативні сучасні методи обстеження та 

статистичного аналізу отриманих результатів.

Окрім загально-клінічного обстеження, електрокардіографії, 

ехокардіографії, здобувач проводила холтерівське моніторування ЕКГ,



пероральний глюкозотолерантний тест (ГТГТТ) із паралельним визначенням рівня 

глікемії та ендогенного інсуліну в крові до та через 2 години після навантаження 

глюкозою, імуноферментний аналіз із визначенням рівня в крові Д-димеру, 

альдостерону, С-реактивного протеїну (С-РП), аналіз показників коагулограми, 

ліпідного спектру крові та агрегаційної активності тромбоцитів.

Також здобувач використала сучасну статистичну обробку результатів із

визначенням вірогідності розходження середніх величин за t-критерієм
2 •  • Стьюдента, точного критерія Ф ішера та % , факторного кореляційного аналізу з

обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона -  г, обчислення відношення шансів та

визначення кумулятивної частки виживання за методом Каплан-М ейера.

У цілому здобувачем обрано ті методи дослідження які сьогодні найчастіше 

використовуються для оцінки функціональних параметрів серцево-судинної 

системи хворих кардіологічного профілю.

Із цих позицій наукові положення, висновки та практичні рекомендації, що 

отримані та представлені здобувачем, можна вважати обґрунтованими й 

вірогідними.

Щ одо наукової новизни, то важливо відмітити, що здобувачем вперше 

виявлено обтяжую чий вплив інсулінорезистентності не тільки зі спонтанною 

гіперінсулінемією, а й з реактивною. Зокрема, показано, що наявність реактивної 

та спонтанної гіперінсулінемії у таких хворих асоціюються з більш тяжкими 

порушеннями структурно-функціонального стану серцево-судинної системи, 

збільшенням частоти перманентної форми ФП, прогресуючим зростанням скарг, 

асоційованих з аритмією за шкалою EHRA, схильністю до тахісистолії, 

збільшенням дефіциту пульсу та ризику виникнення тромботичних ускладнень за 

шкалою CHA2D S2-VA Sc і кровотеч за HAS-BLED, порівняно з хворими без 

інсулінорезистентності. Тяжкість перебігу вперше виявленої ФП залежить від 

типу пароксизму та наявності інсулінорезистентності. При адренергічному типі 

пароксизму за наявності інсулінорезистентності характерним є зниження 

варіабельності серцевого ритму з підвищенням тонусу симпатичної та зниженням



тонусу парасимпатичної ланок вегетативної нервової системи. У хворих із ФП за 

наявності інсулінорезистентності характерна гіперальдостеронемія та 

інтенсифікація системного запалення з підвищ енням рівня С-РП, протромботичні 

розлади коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу зі зростанням рівня Д- 

димеру, розчинних фібрин-мономерних комплексів, фібриногену, що 

супроводжується збільш енням ризику виникнення серцево-судинних подій та 

зниженням кумулятивної частки виживання таких хворих.

М етаболічні поруш ення у хворих із вперше виявленою ФП та 

адренергічним типом пароксизмів супроводжуються зниженням чутливості 

печінки до інсуліну за показником HOM A-% S, напруженням секреторної 

активності В-інсулярного апарату підш лункової залози за показником НОМА-%(3, 

дисліпідемією зі зростанням рівнів атерогенних ліпопротеїнів та зниженням 

ліпопротеїнів високої щільності, які виявляються вже при реактивній 

гіперінсулінемії порівняно з хворими з вагусним і змішаним типами пароксизмів 

та без інсулінорезистентності.

Здобувачем встановлено наявність тісних кореляційних взаємозв’язків 

між показниками коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та рівнем 

ендогенного інсуліну, показниками інсулінорезистентності, альдостерону, С-РП, 

розміром лівого передсердя щільність яких збільшується за наявності IP.

Із практичної точки зору з метою верифікації наявності 

інсулінорезистентності у хворих із ФП та метаболічним синдромом здобувачем 

запропоновано проводити ПГТТ із визначенням не лише рівня глікемії, а й 

ендогенного інсуліну в крові та розрахунком індексів Саго, HOM A-IR, НОМА- 

%S, НОМА-%р.

Здобувачем рекомендовано використовувати клініко-діагностичний 

алгоритм визначення тяжкості та прогнозу перебігу вперше виявленої ФП у 

хворих із метаболічними порушеннями та СН ФК І-ІІ NYHA, що включає оцінку 

клінічного стану, визначення антропометричних показників, контроль стану 

системи коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу, показників вуглеводного



обміну в умовах ПГТТ, рівнів ліпопротеїнів крові та гуморальних показників 

ендотеліальної дисфункції С-РП, альдостерону.

Робота є перспективним науковим дослідженням і відкриває можливість 

продовження подальш ого пошуку прогностично-діагностичних критеріїв оцінки 

вибору та ефективності лікування хворих на АГ із ФП та МС.

Результати дисертації не мають прямих аналогів і характеризуються 

високою науковою новизною та достовірністю.

Оцінка змісту дисертації та ї ї  заверш еності. Дисертація Василечко М.М. 

викладена українською мовою на 131 сторінці основного тексту та складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, результатів 

власних спостережень у 3 розділах, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел та додатків. Використано 247 літературних джерел, з яких 

128 -  кирилицею, 119 -  латиницею. Робота ілю стрована 40 таблицями та 34 

рисунками.

У "Вступі" визначена актуальність проблеми ФП та МС. Чітко сформована 

мета дослідження, яка полягала у покращенні визначення прогнозу у хворих при 

вперше виявленій ФП з ФГ та СН на основі нових наукових даних про 

особливості клінічних, кардіогемодинамічних, гемостатичних,

глюкозометаболічних параметрів, активності ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи (РААС) та хронічного системного запалення як маркерів додаткової 

оцінки кардіоваскулярного ризику за наявності інсулінорезистентності. 

Здобувачем поставлені 6 завдань, які вона послідовно вирішує для виконання 

поставленої мети.

У розділі «Огляд літератури» проведено аналіз сучасної літератури з 

використанням результатів останніх багатоцентрових досліджень, описані 

сучасні патогенетичні механізми розвитку ФП та М С та участь у них системи 

гемостязу, РААС, хронічного запалення. Ретельно проаналізовано сучасні 

аспекти комплексного лікування хворих із ФП та МС. В цьому розділі
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здобувачем визначені дискусійні та невивчені сторони даної проблеми.

У розділі “О б’єкт і методи дослідження” здобувачем детально описані 

критерії включення та виключення пацієнтів. У цьому розділі подається клінічна 

характеристика хворих, відповідно до «дизайну» дослідження подана тривалість 

спостереження за хворими. Описані методи дослідження, які є специфічними та 

інформативними.

У розділах власних досліджень здобувач ретельно подає отримані дані.

Із використанням шкали EHRA виявлено збільш ення інтенсивності скарг, 

асоційованих з аритмією від І -  II класу у 30% випадків хворих із нормальним 

рівнем ендогенного інсуліну в крові, до III -  IV класу у 70% випадків хворих із 

реактивною та спонтанною гіперінсулінемією; шкали CHA2DS2-VASc та шкали 

HAS-BLED -  збільш ення ризику виникнення тромботичних ускладнень понад 2 

бали у 74% випадків та збільш ення ризику кровотеч понад 3 бали у 11% випадків.

Аналізуючи результати ехокардіографії та холтерівського моніторування 

ЕКГ здобувач показує, що наявність гіперінсулінемії у хворих із ФП та МС 

зумовлює значне підвищення рівнів артеріального тиску із формуванням 

концентричної та ексцентричної гіпертрофії при збереженій систолічній функції 

лівого шлуночка.

Згідно даних холтерівського моніторування ЕКГ здобувачем виділено З 

типи перебігу пароксизмів ФП та виявлено дисбаланс між парасимпатичною та 

симпатичною нервовою системою. Встановлено, що частота виявлення 

гіперінсулінемії більша у хворих із вагусним типом перебігу, проте зміни 

показників більш  виражені у хворих із адренергічним типом пароксизмів ФП та 

гіперінсулінемією.

Здобувач стверджує, що для хворих на АГ із ФП. СН ФК І-ІІ та 

метаболічними поруш еннями характерним є формування стану гіперкоагуляції зі 

збільшенням рівня фібриногену, протромбінового індексу, розчинних фібрин- 

мономерних комплексів, Д-димеру та зменшенням рівня міжнародного 

нормалізаційного співвідношення не тільки при спонтанній гіперінсулінемії. а



вже й при реактивній. Досить інформативним є визначення здобувачем 

агрегаційної активності тромбоцитів, при проведенні якої визначено вкорочення 

часу агрегації, збільш ення ступеня, швидкості агрегації та фактора Віллебрандта, 

що є більш вираженим при адренергічному типі перебігу пароксизмів ФП та 

гіперінсулінемії.

Серед результатів дослідження слід відмітити встановлені своєрідні зміни 

показників вуглеводневого обміну. Зокрема, передумовами розвитку 

інсулінорезистентності у хворих із ФП та МС є вірогідна натщесерцева та 

постпрандіальна гіперглікемія, гіперінсулінемія, зростання індексів HOMA-IR, 

Саго, HOMA-%f3 та зниження HOM A-%S.

Здобувачем відмічено збільш ення ступеня важкості дисліпідемії в міру 

прогресування інсулінорезистентності.

Важливим із позицій наукової новизни є визначення активності РААС за 

рівнем циркулюючого альдостерону та системного низькоінтенсивного запалення 

за рівнем С-РП у хворих із ФП та МС, більш виражені зміни були характерними 

при перманентній формі ФП та гіперінсулінемією.

Цікавим є 5 розділ у якому здобувач детально провела кореляційний аналіз 

між показниками коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу та показниками 

ехокардіографії, варіабельності серцевого ритму, інсулінорезистентності, 

ліпідного спектру крові, альдостероном та С-РП та встановлено збільшення 

щільності взаємозв’язків у міру прогресування інсулінорезистентності.

Також здобувачем проведено визначення річної кумулятивної частки 

виживання методом Каплан-М айера та встановлено, що кумулятивні частки 

виживання з досягненням первинної та вторинної кінцевої точки у хворих без 

інсулінорезистентності складають понад 80%. При інсулінорезистентності з 

реактивною гіперінсулінемією ризик виникнення для первинних кінцевих точок 

складає від 50 -  79%, для вторинних -  88% та є найнижчим при спонтанній 

гіперінсулінемії -  < 70%) (для вторинної) та < 50%о (для первинних).

Розділ аналіз і узагальнення результатів дослідження підсумовує отримані і



викладені результати дослідження.

Вісім висновків сформульовані на основі отриманих даних і повністю 

відповідають меті та завданням, є зрозумілими й отриманими за результатами 

власних досліджень.

Доцільними є 4 практичні рекомендації. Слід відмітити високий ступінь 

впровадження результатів дослідження.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих  

працях. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, із них -  4 статті в 

наукових фахових виданнях України, 1 -  в іноземному журналі, 7 тез у 

матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів, один патент на корисну 

модель, 2 раціоналізаторські пропозиції. Повнота викладення матеріалів 

дисертації у цих наукових виданнях є достатньою, відображено основні 

положення роботи, а результати дослідження неодноразово доповідались і 

обговорювалися на науково-практичних конференціях та конгресах.

Зміст автореферату є ідентичним до основних положень дисертації та 

відображає отримані результати.

Зауваження і побажання. Зауваження до даної роботи стосуються деяких 

стилістичних і орфографічних помилок.

Для дискусії хочу отримати відповідь на наступні запитання:

1. Чи спостерігалось співвідношення між показниками варіабельності серцевого 

ритму та симптомами за шкалою EHRA у хворих на фібриляцію передсердь?

2 . Які були причини смертності пацієнтів остежених груп ?

3. Який вплив на прогноз хворих мало лікування, яке проводилось?

Надані запитання та висловлені зауваження не мають принципового 

значення.

Висновок. Дисертація Василечко М ар’яни М ихайлівни «Стан системи 

гемостазу та метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію із 

фібриляцією передсердь та серцевою недостатністю», подана на здобуття



наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - 

“кардіологія” є самостійним, закінченим науковим дослідженням, що вирішує 

актуальне завдання сучасної кардіології, а саме покращення визначення прогнозу 

покращення визначення прогнозу у хворих при вперше виявленій ФП з АГ та СН 

на основі нових наукових даних про особливості клінічних, 

кардіогемодинамічних, гемостатичних, глюкозометаболічних параметрів, 

активності РААС та хронічного системного запалення як маркерів додаткової 

оцінки кардіоваскулярного ризику за наявності інсулінорезистентності.

За актуальністю, науковим рівнем та методичним забезпеченням, об’ємом 

досліджень, достовірністю результатів, науковим та практичним значенням 

робота Василечко М ар’яни М ихайлівни відповідає вимогам до дисертаційних 

досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 - кардіологія, а здобувач заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук.
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