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ВІДГУК
офіційного опонента -  завідувача кафедри клінічної фармакології та 
клінічної фармації Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця, доктора медичних наук, професора Хайтовича Миколи 
Валентиновича на кандидатську дисертацію [Латинської Тетяни Василівни 
«Клінічні особливості, механізми розвитку антрациклінових 
кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією, їх профілактика та 
лікування», що подана до спеціалізованої вченої ради К 20.601.03 при 
Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ 
України із спеціальності 14.01.10 -  педіатрія

Актуальність дисертаційної роботи ЛІатинської Т.В. «Клінічні 

особливості, механізми розвитку антрациклінових кардіоміопатій у дітей із 

гострою лейкемією, їх профілактика та лікування» обумовлена тим, що 

онкологічні захворювання посідають 2 місце в структурі смертності 

населення України. Хіміотерапія є одним із сучасних напрямів лікування в 

онкології. Згідно сучасних протоколів при лікуванні гострих лейкемій у 

дітей призначаються антрациклінові антибіотики, які виявляють ряд 

побічних ефектів: зокрема, пошкоджують кардіоміоцити. Результати 

останніх досліджень щодо механізмів розвитку доксорубіцинової 

кардіоміопатії вказують на роль порушень окисного гомеостазу та індукції 

апоптозу. В результаті розвивається серцева недостатність, що веде до 

летальних наслідків.

Тому триває вивчення патогенезу, розробка напрямів ранньої 

діагностики, профілактики та лікування антрациклінових кардіоміопатій у 

дітей.

Все вищенаведене зумовило своєчасність зазначеного дослідження 

Шатинської Т.В., яке виконано під науковим керівництвом завідувача 

кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету, доктора медичних наук, професора 

Синоверської О.Б.

Зв’язок теми дисертації з державними та галузевими науковими 

програмами. Дисертаційне дослідження Шатинської Т.В. пов’язано з 

науковою тематикою у н і верситету. є фрагментом науково-дослідної
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роботи “Особливості психосоматичної адаптації у дітей із хронічною 

соматичною патологією” (номер державної реєстрації 0112Ш04423).

Наукова новизна роботи полягає в одержанні нових даних щодо 

патогенезу та клінічних проявів доксорубіцинової кардіотоксичності у 

дітей, ефективності й безпечності методів її профілактики та корекції.

Теоретичне значення результатів дослідження визначається тим, 

що дисертант на основі результатів власного дослідження описала ранні 

клінічні симптоми антрациклінової кардіоміопатії у дітей із 

гемобластозами (порушення серцевого ритму, ослаблення серцевих тонів, 

астеновегетативний синдром), що є проявом гіперсимпатикотонії на фоні 

порушення коронарного кровотоку. Встановлено також особливості 

систолічної дисфункції лівого шлуночка з його ремоделюванням. 

Доведено, що вказані небажані побічні реакції відповідають кумулятивній 

дозі доксорубіцину.

При вивченні механізмів кардіотоксичності антрациклінових 

антибіотиків в клініці підтверджено роль оксидативного стресу та 

порушення енергетичного забезпечення. Описано характерні морфологічні 

зміни у експериментальних тварин.

На основі отриманих даних обґрунтовано доцільність застосування 

Ь-карнітину в комплексі лікуванні дітей із гострою лейкемією та доведено 

його ефективність. Встановлено, що поєднане застосування Ь-карнітину та 

доксорубіцину при гострій лейкемії у дітей супроводжується кращим 

енергетичним забезпеченням кардіоміоцитів, менш вираженими проявами 

оксидативного стресу, запалення та міокардіального пошкодження.

Практична значимість дисертаційного дослідження визначається 

розробкою нових підходів до ранньої діагностики та лікування 

доксорубіцинової кардіоміопатії.

Автором удосконалено алгоритм діагностики, запропоновано нові 

маркери ранньої діагностики, розроблено схему лікування антрациклінової 

кардіоміопатії у дітей із гострою лейкемією.



Практична значимість результатів дослідження підтверджена З 

деклараційними патентами, видано інформаційний лист.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Вірогідність основних 

наукових положень і висновків ґрунтується на обстеженні 70 дітей із 

гострою лімфобластною лейкемією і 20 дітей групи контролю, а також на 

результатах експериментального дослідження 120 статевозрілих білих 

щурів-самців лінії Вістар.

Дисертаційна робота побудовано традиційно, вона складається із 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів 

власних досліджень, розділу «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження», висновків, практичних рекомендацій та списку 

використаних джерел, що включає 236 найменування (з них 120 -  

англомовні).

У розділі «Огляд літератури» автор досить цікаво представила 

основні історичні віхи у вивченні кардіоміопатій, становленні сучасної 

термінології щодо незапальних уражень міокарду. Особливу увагу 

дисертант приділила проблемі патогенезу (зокрема, детально описала роль 

оксидативного стресу, активації ліпопероксидації, порушення клітинної 

енергопродукції, активації апоптозу у розвитку серцевої недостатності), 

діагностики і медикаментозної профілактики та корекції антрациклінових 

кардіоміопатій.

Розділ «Об’єкт та методи дослідження» містить загальну 

характеристику структури дослідження, опис його клінічного та 

експериментального етапів.

Чітко представлено дизайн клінічного етапу дослідження, зокрема 

поділ пацієнтів за кумулятивною дозою доксорубіцину та виділення 

дослідної (додаткове призначення кардіопротектора) та контрольної 

підгруп.



Стан серцево-судинної системи оцінювали із використанням 

електрокардіографії, ехокардіографії, визначали варіабельність серцевого 

ритму. Проводили оцінку вегетативного гомеостазу.

Лабораторні дослідження включали визначення рівня електролітів, 

серомукоїду, С-реактивного протеїну у сироватці крові. Окисний 

гомеостаз оцінювали за кінцевими продуктами ліпопероксидації та 

активністю каталази та церулоплазміну; стан клітинного 

енергозабезпечення -  за кількістю АТФ у сироватці крові, 

співвідношенням лактату та пірувату.

Оцінювали також рівень АсАТ та активність ЛДГ у сироватці крові, 

визначали концентрацію натрійуретичного гормону в крові.

Представлено також дизайн експериментального етапу дослідження 

- моделювання антрациклінової кардіоміопатії у дослідних тварин. 

Морфологічне дослідження включало електронну мікроскопію міокарду.

Для статистичної обробки результатів дослідження використані 

сучасні статистичні пакети. Застосовано методи параметричної статистики, 

кореляційний та дисперсійний аналіз. Також визначалась достовірність 

різниці відносних величин.

Розділ 3 власних досліджень присвячений обговоренню клініко- 

функціональної характеристики доксорубіцинової кардіоміопатії у дітей. 

Детально проаналізовано характер основних клінічних проявів небажаних 

побічних реакцій (суб’єктивних, об’єктивних, інструментальних, 

біохімічних) при застосуванні доксорубіцину. Цікаво, що автор виявила 

зміни рівня імуноглобулінів у сироватці крові у дітей із антрацикліновою 

кардіоміопатією. Отримані результати дозволили встановити ранні 

маркери та основні зміни серцево-судинної системи при доксорубіциновій 

кардіоміопатії -  дозозалежну гіперсимпатикотонію, порушення 

коронарного кровообігу, ремоделювання міокарду лівого шлуночка.

У 4 розділі автор характеризує антрациклінову кардіоміопатію у 

щурів. Наведені результати об’єктивного спостереження, рівня продуктів



ліпопероксидації, пероксидного окиснення білків, рівня антиоксидантних 

ферментів, гліколізу, АТФ, рівня магнію в гомогенаті міокарду та 

сироватці крові; морфологічного дослідження міокарду гцурів на 7, 14, 21 

та 28 добу після моделювання доксорубіцинової кардіоміопатії та за умов 

введення левокарнітину.

Доведено розвиток оксидативного стресу в умовах зниження 

ферментативної ланки антиоксидантного захисту, порушення метаболізму 

глюкози, погіршення енергопродукції, що морфологічно виявлялось 

переважним ураженням мітохондрій кардіоміоцитів, набряком 

ендотеліоцитів, починаючи із 7 доби з початку моделювання 

доксорубіцинової кардіоміопатії. У щурів, які отримували левокарнітин, 

вказані морфологічні зміни були менш виражені.

Розділ 5 присвячений вивченню ефективності метаболічної 

кардіопротекції антрациклінової кардіоміопатії у дітей. Показано 

покращення клінічної картини (зменшився ступінь вираженості та частота 

появи таких клінічних проявів як, кардіалгія, приглушення серцевих тонів, 

систолічний шум, систолічна дисфункція міокарду) антрациклінової 

кардіоміопатії при профілактичному застосуванні левокарнітину. Вказані 

позитивні зрушення поєднувались із зниженням проявів 

гіперсимпатикотонії та рівня оксидативного стресу, активності запалення, 

із покращенням енергопродуції.

В розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» автор 

співставляє результати власних досліджень із результатами, які були 

опубліковані іншими вченими.

Висновки сформульовані грамотно та відповідають результатам 

дисертаційного дослідження. Практичні рекомендації логічно витікають з 

результатів дослідження. Дисертація ілюстрована таблицями, рисунками і 

фотографіями.



За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць (з них 5 

статей у фахових виданнях, 1 стаття -  в іноземному виданні), в яких, як і в 

авторефераті, висвітлені основні положення, що виносяться на захист.

Недоліки, зауваження і побажання.

У дисертації є певні неточності у термінології. Так, автор вирізняє 

аеробний та анаеробний гліколіз, тоді як гліколіз не потребує кисню, а 

отже протікає в анаеробних умовах.

У процесі ознайомлення із дисертаційною роботою виникли

запитання:

1. Які критерії використані для інтерпретації лабільності

артеріального тиску?

2. Що таке центрально-периферичні регуляторні механізми? Як

їх оцінювали?

3. Чи виявлені інші, крім дози, фактори, що обумовлюють

виникнення або тяжкість перебігу антрациклінової кардіоміопатії?

4. Чи були відмічені побічні прояви при застосуванні

левокарнітину?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 

практиці.

Результати дисертації дозволили педіатричній науці і практиці 

отримати нові дані стосовно патогенезу, діагностики та ефективності 

протекції антрациклінової кардіоміопатії у дітей із гострою лейкемією.

Основні здобутки дисертації впроваджено у роботу ряду лікувально- 

профілактичних закладів України, матеріали дисертації доповідались на 

багатьох наукових форумах за фахом, що дозволило практичним лікарям 

ознайомитися із результатами праці та впровадити найбільш вагомі 

розробки у свою діяльність.

Розроблені методи діагностики та кардіопротекції показані для 

застосування у практичній діяльності дитячих оконкогематологів.
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висновок
Дисертація Шатинської Т.В. «Клінічні особливості, механізми 

розвитку антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією, їх 

профілактика та лікування» за актуальністю обраної теми, методичним 

рівнем організації досліджень, науковою новизною, практичною 

значимістю, а також висновками, що випливають із змісту роботи, є 

закінченою самостійною кваліфікованою науковою працею. В даній 

дисертації отримані нові науково обґрунтовані дані, які в сукупності 

розв’язують важливе наукове завдання -  вдосконалення ранньої 

діагностики, попередження та корекції антрациклінової кардіоміопатії у 

дітей із гострою лейкемією, що має суттєве значення як для педіатричної 

науки, так і для практики сучасної охорони здоров’я.

Дисертація Шатинської Т.В. «Клінічні особливості, механізми 

розвитку антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією, їх 

профілактика та лікування» повністю відповідає сучасним вимогам, які 

пред’являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук, а саме п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567, а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних 

наук із спеціальності 14.01.10 -  педіатрія.

Завідувач кафедри клінічної


