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Актуальність теми дослідження.

Запорукою підвищення виживання хворих із серцево-судинною патологією 

є своєчасна і рання діагностика тих патологічних станів, які в подальшому 

визначають перебіг захворювання, розвиток ускладнень та в цілому тривалість

життя хворих. Це твердження в тому числі належить фібриляції передсердь
*

(ФП), особливо в поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ), серцевою 

недостатністю (СН) та метаболічним синдромом (МС), оскільки саме така 

комбінація за клініко-патогенетичними характеристиками суттєво впливає на 

перебіг недуги та асоціюється з високим ризиком розвитку серцево-судинної 

патології.

Тема дисертаційної роботи, яка обрана з добувачем і присвячена вивченню 

стану системи гемостазу та метаболічних порушень у хворих на АГ з ФП та СН, є 

актуальною та присвячується вирішенню важливої проблеми сучасної кардіології 

- оптимізації визначення прогнозу у хворих при вперше виявленій ФП із АГ та 

СН. Необхідність вивчення механізмів розвитку, прогресування та прогнозування 

перебігу ФП у хворих із АГ, СН та метаболічними порушеннями зумовлена тим, 

що саме це захворювання визначає не тільки тривалість, але й якість життя 

пацієнтів.



Сьогодні питання прогнозування перебігу ФП у хворих на АГ із СН та МС 

залежно від стану інсулінорезистентності залишаються невивченими та 

дискусійними. Тому, дослідження М.М.Василечко є актуальним і своєчасним.

Зв’язок теми дисертації з державними і регіональними науковими 

програмами.

Дисертаційна робота М.М.Василечко виконана як фрагмент комплексної 

науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини стоматологічного 

факультету імені професора М.М.Бережницького ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: «Кардіометаболічні порушення та 

їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію» (номер держреєстрації № 

0111U006407).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і практичних 

рекомендацій. *

Дисертаційна робота М.М.Василечко базується на результатах обстеження 

достатньої кількості хворих для отримання об’єктивних результатів -  139 хворих 

із вперше виявленою ФП, АГ, СН та метаболічними порушеннями, що дозволило

досліднику формувати однорідні групи, а вказане забезпечило високу
№

достовірність і порівнюваність отриманих даних.

Весь масив вивчаємих даних базувався на визначенні хворих із нормальним 

рівнем ендогенного інсуліну в крові, реактивною та спонтанною 

гіперінсулінемією, що було зроблено з вибором інформативних і чітких критерії 

розподілу хворих.

Однорідності вибірки, а отже і інформативності та достовірності 

результатів, сприяли визначені дослідником чіткі критерії включення та 

виключення з врахуванням наявності абдомінального ожиріння, АГ, СН І-ІІ 

ступеня, дисліпідемій, порушень вуглеводневого обміну.

Автором застосовано комплекс традиційних інформативних методів 

обстеження і детальної статистичної обробки результатів.

Методичною основою дослідження є проведення та поєднання автором



клінічних методів дослідження з використанням сучасних інструментальних 

засобів, зокрема холтерівського моніторування ЕКГ. М.М.Василечко застосовано 

широкий комплекс сучасних лабораторних методів дослідження, а саме 

досліджено пероральний глюкозотолерантний тест із паралельним визначенням 

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

навантаження глюкозою, використано імуноферментний аналіз із визначенням 

рівня в крові альдостерону, С-реактивного протеїну, Д-димеру, розчинних 

фібрин-мономерних комплексів, використано аналіз показників ліпідного 

спектру крові.

Варто відмітити застосування в роботі сучасної статистичної обробки

результатів із визначенням вірогідності розходження середніх величин за
• • 2допомогою парного t-критерія Стьюдента, точного критерія Фішера та %, 

проведенням парного факторного кореляційного аналізу з обрахунком 

коефіцієнта кореляції Пірсона, обчисленням відношення шансів (95% індекс 

конфіденційності). Виживання проаналізовано методом Каплана-Мейєра з 

дослідженням річної кумулятивної частки виживання (%) пацієнтів, різницю між 

групами визначено за критеріями Кокса (F) та Гехана-Вілкоксона. Отже наукові 

положення, висновки та практичні рекомендації, отримані автором за допомогою 

використаної статистичної обробки, можна вважати обґрунтованими й 

вірогідними.

Новизна наукового дослідження об’єктивізована тим, що доповнено 

наукові дані про клініко-патогенетичні особливості перебігу вперше виявленої 

ФП у хворих на АГ та СН І-ІІ функціонального класу залежно від типу 

інсулінемії.

Дисертантом доведено, що за умови інсулінорезистентності із реактивною / 

спонтанною гіперінсулінемією характерним є збільшення частоти перманентної 

форми ФП, прогресуюче наростання інтенсивності скарг, асоційованих із 

аритмією за шкалою EHRA, тяжчий перебіг АГ, абдомінальне ожиріння, 

схильність до тахісистолії, збільшення дефіциту пульсу та ризику виникнення



тромботичних ускладнень за шкалою CHA2DS2-VASC і кровотеч за HAS-BLED 

порівняно з хворими без інсулінорезистентності, що дозволило виявити 

взаємозв'язки між рівнем ендогенного інсуліну в крові та кількістю балів за 

шкалами CHA2DS2-VASc і HAS-BLED.

М.М.Василечко показано, що для хворих із вперше виявленою ФП при 

адренергічному типі пароксизмів за наявності інсулінорезистентності 

характерним є зниження варіабельності серцевого ритму з підвищенням тонусу 

симпатичної та зниженням тонусу парасимпатичної ланок вегетативної нервової 

системи, активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи з 

гіперальдостеронемією та інтенсифікація системного запалення з підвищенням 

рівня С-реактивного протеїну, протромботичних розладів коагуляційного і 

тромбоцитарного гемостазу, зниженням чутливості печінки до інсуліну (НОМА- 

%S), напруження секреторної активності В-інсулярного апарату підшлункової 

залози (НОМА-%(3), дисліпідемія зі зростанням рівнів загального холестерину, 

тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності та зниженням ліпопротеїнів 

високої щільності, які виявляються не тільки при спонтанній гіперінсулінемії та 

СН II ФК, а вже при реактивній гіперінсулінемії та СН І ФК, що дозволяє 

вважати їх не тільки маркерами ураження органів-мішеней, але й показниками 

важкості перебігу ФП у хворих із МС.

Автором доведена пряма залежність із наявністю позитивних та негативних 

кореляційних взаємозв’язків між показниками коагуляційного і тромбоцитарного 

гемостазу та рівнем ендогенного інсуліну, HOMA-IR, коефіцієнтом 

атерогенності, альдостерону, С-реактивного протеїну, розміром лівого 

передсердя, при наявності інсулінорезистентності як з реактивною, так і зі 

спонтанною гіперінсулінемією. Встановлено, що прогресування 

інсулінорезистентності та поглиблення порушень у системі коагуляційного та 

тромбоцитарного гемостазу асоціюється зі зростанням шансів розвитку серцево- 

судинних подій, зокрема інсульту, інфаркт міокарда, декомпенсації СН та смерті.



У проведеному дослідженні дисертантом вперше виявлено зниження 

кумулятивної частки виживання хворих із ФП та метаболічними порушеннями в 

умовах інсулінорезистентності.

Практичне значення роботи є зрозумілим і ґрунтується на необхідності 

динамічного контролю за рівнем показників гемостазу для своєчасного 

призначення комплексного лікування з метою попередження серцево-судинних 

подій та сповільнення прогресування ураження органів-мішеней як за умов 

амбулаторного, так і стаціонарного лікування хворих.

Показані діагностичні переваги та диференційоване застосування 

перорального глюкозотолерантного тесту із визначенням не тільки рівня глікемії, 

а й ендогенного інсуліну в крові та розрахунком індексів HOMA-IR, Саго, 

чутливості печінки до інсуліну (HOMA-%S) та секреторної активності В- 

інсулярного апарату підшлункової залози (НОМА-%|3),

Автором методично грамотно визначені чутливість, специфічність і 

цінність отриманих даних.

У курації хворих із ФП та МС рекомендовано використовувати клініко- 

діагностичний алгоритм визначення тяжкості - та прогнозу перебігу вперше 

виявленої ФП у хворих із метаболічними порушеннями та СН І-ІІ ФК за NYHA, 

що включає оцінку клінічного стану, визначення антропометричних показників, 

контроль стану системи коагуляційного і тромбоцитарного гемостазу, показників 

вуглеводного обміну в умовах перорального глюкозо-толерантного тесту, рівнів 

ліпопротеїнів крові та гуморальних показників ендотеліальної дисфункції С- 

реактивного протеїну, альдостерону.

Наведені результати дисертації не мають прямих аналогів і відзначаються 

високою науковою новизною та достовірністю.

Оцінка змісту дисертації та її завершеності.

Дисертаційна робота М.М.Василечко викладена гарною українською 

мовою на 131 сторінці основного тексту, побудована за класичною структурою та 

містить вступ, огляд літератури, матеріал і методи дослідження, 3 розділи



власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів дослідження, висновки, 

практичні рекомендації, список використаних джерел літератури, додатки. 

Робота ілюстрована 40 таблицями та 34 рисунками.

У «Вступі» чітко і конкретно доведено актуальність проблеми та її 

клінічне і наукове значення, сформульована мета і завдання дослідження, 

показана новизна і практична значимість отриманих результатів.

У розділі «Огляд літератури» подається детальний аналіз наукових 

досліджень із проблеми ФП, АГ, СН та МС, висвітлено сучасні патогенетичні 

механізми розвитку цих захворювань, участь у них системи гемостазу, ренін- 

ангіотензин-альдостеронової системи, хронічного запалення та ролі вегетативної 

нервової системи. В огляді літератури автором чітко визначені дискусійні та 

невивчені сторони даної проблеми, підготовлено підгрунтя для проведення 

даного наукового дослідження. Автором ретельно проаналізовано сучасні 

аспекти комплексного лікування хворих із ФП, АГ, СН на основах доказової 

медицини, базуючись на результатах багатоцентрових рандомізованих 

досліджень.

У цьому розділі міститься цілий ряд даних літератури, що суттєво полегшує 

розуміння даної проблеми, і дозволило автору, як підсумок визначити важливі та 

необхідні для вирішення напрямки. Огляд літератури базується на аналізі 247 

літературних джерел, із них 128 кирилицею та 119 латиною.

Розділ «Об’єкт і методи дослідження» викладений ретельно, детально 

подана характеристика обстеженого контингенту хворих. У цьому розділі 

подається клінічна характеристика хворих, визначається тривалість 

спостереження та підходи до формування груп пацієнтів. Приведені методи 

інструментальних і лабораторних досліджень відрізняються високою 

специфічністю, інформативністю та чутливістю.

У розділах власних досліджень дисертант дуже ретельно подає отримані

дані.

У розділі 3 подані описані особливості перебігу та ризик виникнення



ускладнень ФП у хворих на АГ залежно від рівня ендогенного інсуліну в крові

Показано, що для хворих характерним є синдром інсулінорезистентності у 

62% випадках, а наявність гіперінсулінемії у обстежених хворих зумовлює 

тяжчий перебіг АГ та СН, їх схильність до тахісистолії, дефіциту пульсу та 

наявність абдомінального ожиріння. Збільшення інтенсивності скарг, 

асоційованих з аритмією від І до II класу (30% випадків) у хворих із нормальним 

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

реактивною та спонтанною гіперінсулінемією за шкалою EHRA. Збільшення 

ризику виникнення тромботичних ускладнень понад 2 бали за шкалою CHA2DS2- 

VASc (74% випадків) та збільшення ризику кровотеч за шкалою HAS-BLED 

понад 3 бали (11% випадків) є доведеним.

Поряд з цим автором наведені результати ехокардіографії та холтерівського 

моніторування ЕКГ, які підтверджують, що за умов реактивної та спонтанної 

гіперінсулінемії має місце найбільш значиме формування концентричної (65% 

випадків) та ексцентричної (35% випадків) гіпертрофії на тлі збереженої 

систолічної функції лівого шлуночка.

У хворих із ФП виділено 3 типи перебігу пароксизмів: адренергічний (35% 

випадків), вагусний (29% випадків) та змішаний (36% випадків). При 

інсулінорезистентності частіше формується адренергічний тип перебігу 

пароксизму ФП (61% випадків) зі збільшенням середньої частоти серцевих 

скорочень, максимальним зменшенням показника rMSSD (квадратний корінь з 

середньої суми квадратів різниць між суміжними NN інтервалами - показник 

активності парасимпатичної ланки вегетативної регуляції), pNN50 (відсоток 

NN50 від загальної кількості послідовних пар інтервалів, що розрізняються 

більш, ніж на 50 мілісекунд - показник переважання парасимпатичної ланки 

вегетативної регуляції) та підвищенням SDANN (сумарний показник 

варіабельності величин інтервалів RR) і формуванням хронічної СН. Більш 

виражений ступінь гіперінсулінемії у хворих із адренергічним типом асоціюється



з дилатацією лівого передсердя та шлуночка, збільшенням індексу маси міокарда 

лівого шлуночка при збереженій систолічній функції.

У 4-му розділі описано показники коагуляційного та тромбоцитарного 

гемостазу, інсулінорезистентності, ліпідного спектру крові та ендотеліальної 

дисфункції в обстежених хворих.

Важливим твердженням автора є те, що хворі з ФП та МС із реактивною та, 

особливо, спонтанною гіперінсулінемією при СН II ФК характеризуються 

суттєвим підвищенням рівнів фібриногену, розчинних фібрин-мономерних 

комплексів, Д-димеру, циркулюючого альдостерону, С-реактивного протеїну.

Автор показує формування у хворих із ФП та МС високого ступеня 

інсулінорезистентності та гіперінсулінемії, зростання індексів HOMA-IR, НОМА- 

%|3 та зниження індексів Саго, HOMA-%S, що є більш вираженим при 

адренергічному типі перебігу пароксизмів та гіперінсулінемії.

Дисертантом відмічено прогресування дисліпідемій в умовах 

інсулінорезистентності, особливо за спонтанної гіперінсулінемії у хворих на АГ 

із ФП, СН таМ С.

У 5-му розділі здобувач провела кореляційний аналіз на наявність 

позитивних і негативних зв’язків між показниками гемостазу при 

інсулінорезистентності, визначення шансів розвитку серцево-судинних подій та 

зіставлення виживання методом Каплан-Майера. Дисертант звертає увагу на 

наявність кореляційних взаємозв’язку між рівнем ендогенного інсуліну та 

клінічними показниками за шкалою EHRA та CHA2DS2-VASc, що виявляються 

при реактивній гіперінсулінемії, їх сила зростає при спонтанній. Найвищої сили 

негативний кореляційний взаємозв’язок виявлено між часом агрегації та кінцево- 

систолічним об’ємом лівого шлуночка, лівим передсердям, дещо в меншій мірі -  

з кінцево-діастолічним об’ємом як при реактивній, так і при спонтанній 

гіперінсулінемії. Здобувачем показано, що інсулінорезистентність 

характеризується зростанням шансів виникнення серцево-судинних подій при 

реактивній гіперінсулінемії за рахунок активації імунного запалення за
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показником С-реактивного протеїну, а при спонтанній гіперінсулінемії -  за 

рахунок активації протромботичних розладів за показником Д-димеру. 

Прогнозування ризику виникнення кінцевої точки, зокрема інсульту, інфаркту 

міокарда, декомпенсації СН та смерті можна передбачити не тільки при 

спонтанній гіперінсулінемії у хворих із інсулінорезистентністю, а й при 

реактивній. Кумулятивні частки виживання з досягненням первинної та 

вторинної кінцевої точки у хворих без інсулінорезистентності складають понад 

80%. При інсулінорезистентності з реактивною гіперінсулінемією автор 

доводить, що ризик виникнення для первинних кінцевих точок складає від 50 -  

79%, для вторинної -  88% та є найнижчим при спонтанній гіперінсулінемії -  < 

70% (для вторинної) та < 50% (для первинних). Найбільш інформативними щодо 

розвитку вторинної кінцевої точки серед показників гемостазу є рівень розчинних 

фібрин-мономерних комплексів та Д-димеру, оскільки кумулятивна частка 

виживання складає <45%.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» синтезує 

отримані і викладені вище результати дослідження.

Вісім висновків і 4 практичні рекомендації сформульовані на основі 

отриманих дисертантом даних дослідження, цілком відповідають меті та 

завданням дослідження, є чіткими, зрозумілими й такими, що відповідають 

результатам власних досліджень.

Зміст автореферату є повністю ідентичним до основних положень 

дисертаційної роботи, відображає більшість отриманих результатів.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях.

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 5 статей у фахових 

виданнях, із них 1 іноземна публікація, 7 тез доповідей в матеріалах конгресів і 

науково-практичних конференцій, 1 деклараційний патент України на корисну 

модель та 2 раціоналізаторські пропозиції. Повнота висвітлення матеріалів 

дисертації у цих наукових виданнях є достатньою. У них відображено всі основні



положення роботи. Результати дисертаційного дослідження неодноразово 

доповідались і обговорювалися на науково-практичних конференціях та 

конгресах.

Зауваження і побажання.

Зауваження до дисертаційної роботи М.М.Василечко стосуються 

поодиноких стилістичних і орфографічних помилок, що не зменшують наукової 

новизни та практичного значення роботи.

У дискусії хотілося б отримати відповідь на наступні запитання:

1) Гіперосмолярність і її роль у формуванні гемостатичних змін у власному 

дослідженні?

2) Типи перебігу пароксизмів фібриляції передсердь і який їх внесок при 

інсулінорезистентності?

Висновок.

Дисертаційна робота Василечко Мар’яни Михайлівни «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 

на основі нових наукових даних про особливості клінічних, 

кардіогемодинамічних, гемостатичних, глюкозометаболічних параметрів, 

активності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та хронічного системного 

запалення як маркерів додаткової оцінки кардіоваскулярного ризику за наявності 

інсулінорезистентності.

Отже за актуальністю, науковим рівнем та методичним забезпеченням, 

об’ємом досліджень, достовірністю результатів, науковою новизною та 

практичним значенням робота Василечко Мар’яни Михайлівни повністю 

відповідає пункту 11 Постанови КМУ № 567 від 24 липня 2013 р. про «Порядок 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового
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співробітника», а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук/доктора філософії за спеціальністю 14.01.11 -  

кардіологія.
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