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офіційного опонента -  заступника директора з наукової роботи 

кардіологічного профілю ДУ «Науково-практичний центр дитячої 

кардіології та кардіохірургії МОЗ України», завідувача кафедри дитячої 

кардіології та кардіохірургії «Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика», доктора медичних наук, 

професора Руденко Надії Миколаївни на кандидатську дисертацію 

Шатинської Тетяни Василівни на тему «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 із спеціальності 14.01.10 -  педіатрія

Актуальність дисертаційної роботи Шатинської Т.В. «Клінічні 

особливості, механізми розвитку антрациклінових кардіоміопатій у дітей із 

гострою лейкемією, їх профілактика та лікування» зумовлена частотою 

кардіальних уражень у дітей із онкогематологічною патологією під час 

протокольного лікування основного захворювання.

Гостра лімфобластна лейкемія є однією із поширених патологій системи 

крові в онкогематологічній педіатричний практиці. Завдяки комбінації 

препаратів в сучасних протоколах хіміотерапії гострої лейкемії досягнуто 

стійкої клініко-лабораторної ремісії та доволі великого відсотка виживання 

дітей. Проте, агресивна поліхіміотерапія супроводжується виникненням 

побічних ефектів, які часто стають причиною відтермінування терапії 

основного захворювання, а від так, подовження часу до досягнення стійкої 

ремісії. Завданням дитячої онкоогематології є проведення вчасної 

медикаментозної корекції побічних ефектів протокольної хіміотерапії.

Доволі актуальною і до кінця невирішеною проблемою в 

онкогематології є антрациклінові ураження серця, які виникають у 

більшості випадків від використання антрациклінових антибіотиків. Слід



зазначити, що антрациклінові ураження міокарду довгий час можуть не 

проявлятись клінічно. При цьому, патологічний процес прогресує й 

призводить до розвитку незворотних змін в міокарді і, як наслідок, до 

застійної серцевої недостатності. Привертає увагу, здатність 

антрациклінових антибіотиків до кумулятивної дії. Все це свідчить про 

актуальність дисертаційного дослідження у вивченні особливостей 

антрациклінового ураження міокарду у дітей різних вікових категорій.

Жоден із сучасних методів діагностики антрациклінових кардіоміопатій 

не є специфічним. Крім того, недосконалість існуючих методів 

діагностики не дозволяє чітко визначити ранні, часто доклінічні, критерії 

кардіотоксичності.

Враховуючи все перераховане, вважаю дисертаційну роботу 

Шатинської Т.В. актуальною, своєчасною і перспективною, яка має 

важливе медико-соціальне значення.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційне дослідження виконане згідно плану науково- 

дослідної роботи кафедри педіатрії ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» в рамках комплексної НДР на тему 

«Особливості психосоматичної адаптації у дітей із хронічною соматичною 

патологією» (номер державної реєстрації 0112Ш04423).

Наукова новизна роботи полягає у отриманні нових даних про 

патогенетичні механізми розвитку та клінічні особливості антрациклінової 

кардіоміопатії у дітей із гострою лімфобластною лейкемією, а також в 

розробці її медикаментозної корекції.

Автором доведена кореляція між розвитком клінічних ознак токсичної 

кардіоміоатії та кумулятивною дозою антрациклінових антибіотиків і 

тривалістю їх застосування, розкриті кардіогемодинамічні особливості 

розвитку кардіоміопатій антрациклінового генезу, що підтверджено 

ультраструктурними змінами міокарду, отриманими в експерименті.



Теоретичне значення результатів дослідження визначається тим, що 

автор вивчила клініко-функціональні особливості змін серцево-судинної 

системи та встановила клінічні критерії токсичної антрациклінової 

кардіоміопатії у дітей із гемобластозами.

Дисертантом встановлено, що розвиток антрациклінової кардіоміопатії 

у дітей на фоні протокольної хіміотерапії супроводжується напруженням 

вегетативної регуляції та змінами функціональної активності міокарду.

За результатами дослідження доведено, що у дітей із гемобластозами 

визначається чітка залежність між розвитком клінічних ознак токсичної 

кардіоміопатії, кумулятивною дозою доксорубіцину та тривалістю його 

застосування.

Автором розширено наукові поняття про кардіогемодинамічні 

особливості розвитку антрациклінової кардіоміопатії у дітей із гострою 

лейкемією. Встановлено, що розвиток кардіальних уражень 

супроводжується зниженням скоротливої здатності лівого шлуночка та 

зростанням його морфометричних параметрів, ймовірно за рахунок 

розвитку запальних змін із переважанням набрякового компоненту в 

кардіоміоцитах, та є проявом початкового ремоделювання міокарду та 

підґрунтям до розвитку серцевої недостатності.

Автором доведено, що кардіотоксичність доксорубіцину зумовлена 

розвитком оксидативного стресу, запальних змін в міокарді та порушенням 

енергетичного забезпечення кардіоміоцитів на фоні дизелектролітних змін. 

Вивчено динаміку показників маркерів міокардіального пошкодження та 

серцевої недостатності у дітей із гострою лімфобластною лейкемією на 

допротокольному етапі та після поліхіміотерапії.

Експериментально встановлено морфологічні зміни міокарду у тварин 

із модельованою антрацикліновою кардіоміопатією.

Дисертантом вивчено метаболічні властивості левокарнітину у дітей із 

антрацикліновою кардіоміопатією на фоні гострої лейкемії та 

запропоновано схему кардіопротекторної терапії у таких пацієнтів.



Практична значимість дисертаційного дослідження визначається 

удосконаленням діагностичного алгоритму оцінки клініко-функціональних 

змін серцево-судинної системи у дітей із гострою лімфобластною 

лейкемією.

Автором доведено, що з метою ранньої діагностики антрациклінової 

кардіоміопатії в кінці першої фази І протоколу необхідно проводити 

визначення показників маркерів міокардіального пошкодження та серцевої 

недостатності.

Дисертантом розроблено схему метаболічної корекції антрациклінових 

уражень міокарду у дітей із різною кумулятивною дозою доксорубіцину.

Результати досліджень впроваджені в практику онкогематологічного 

відділення обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська, 

гематологічні відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого 

медичного центру м. Львова та міської дитячої комунальної лікарні 

м. Тернопіль.

Наукові розробки дисертації використовуються в навчальному процесі 

кафедри педіатрії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет».

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць: з них 

5 статей -  у рекомендованих ДАК України наукових журналах 

(одноосібних -  1), 1 стаття -  в іноземному виданні, 8 тез -  у матеріалах 

конгресів і науково-практичних конференцій; отримано 3 деклараційні 

патенти України на корисну модель; видано 1 інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я України.

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.



Експериментально модельовано антрациклінову кардіоміопатію на 

щурах, вивчено кардіотоксичність доксорубіцину та морфологічні ознаки 

його впливу на міокард тварин.

Дисертаційна робота побудована традиційно, викладена на 213 

сторінках тексту (основний обсяг складає 155 сторінок), ілюстрована 49 

таблицями та 40 рисунками. Робота складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження, 3 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнень, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел літератури (загальна кількість 236, з них 116 

кирилицею та 120 латиницею), додатків.

При аналізі окремих розділів дисертаційної роботи Шатинської Т. В. 

встановлено наступне.

У розділі «Вступ» автор обґрунтовує актуальність теми дисертаційної 

роботи, вказує новизну і практичне значення. Мета дослідження 

сформульована чітко та відповідає назві дисертації. Всі підрозділи вступу 

оформленні згідно вимог.

В розділі «Огляд літератури» описано вивчені на сьогодні проблеми 

вторинних кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією, що знаходяться на 

протокольній хіміотерапії, в складі якої є кардіотоксичні антрациклінові 

антибіотики. Широко і на сучасному рівні подано основні ускладнення та 

фактори ризику кардіотоксичних ефектів антрациклінових антибіотиків у 

дітей, висвітлено ряд патогенетичних механізмів розвитку вторинних 

кардіоміопатій, описано клінічну картину перебігу міокардіального 

ураження антрацикліновими антибіотиками. Крім того, подано основні 

підходи до діагностики та терапії кардіальних уражень при токсичних 

кардіоміопатіях. Автор показала глибокі знання сучасної вітчизняної і 

зарубіжної літератури з проблеми, яка вивчалась, вільно інтерпретує дані 

інших дослідників. Огляд літератури легко читається і містить сучасні дані 

з вказаної проблеми.



У розділі «Об’єкт та методи дослідження» подано напрямок, обсяг та 

методики обстеження дітей із гострою лімфобластною лейкемією, 

містяться дані про розподіл обстежених на групи в залежності від 

кумулятивної дози доксорубіцину і їх характеристика, поділ 

експериментальних тварин на досліджувані групи. Чітко відображено 

дизайн і етапи роботи. Описані методи як клінічного, так і 

експериментального етапів дослідження, подано характеристику 

препаратів, які використовувались в дисертації. Для статистичної обробки 

результатів використані сучасні статистичні пакети.

Розділ 3 власних досліджень присвячений вивченню клініко- 

лабораторних особливостей перебігу антрациклінової кардіоміопатії у 

дітей із гострою лімфобластною лейкемією без кардіопротекторної терапії. 

Проаналізовано клінічні особливості перебігу антрациклінової 

кардіоміопатії залежно від тривалості протокольної хіміотерапії та 

кумулятивної дози доксорубіцину. Дисертант представила результати 

дослідження вегетативної нервової системи у дітей із гострою лейкемією, 

що проявлялися варіабельностю серцевого ритму до та після проведення 

протокольної хіміотерапії. Автором детально аналізуються функціональні 

зміни міокарду у дітей із гострою лейкемією, особливості змін міокарду в 

залежності від кумулятивної дози доксорубіцину у дітей із діагностовано 

антрацикліновою кардіоміопатією. Дисертантом глибоко вивчено 

біохімічний статус при токсичній кардіоміопатії у дітей із гострою 

лейкемією.

У 4 розділі автор подає дані моделювання антрациклінової 

кардіоміопатії у тварин. В розділі чітко показано клінічний перебіг та 

динаміку розвитку кардіотоксичних ефектів у тварин залежно від 

використання метаболічної терапії. Автором проаналізовано основні 

патогенетичні ланки антрациклінової кардіоміопатії у щурів. Подано 

електронномікроскопічні зміни міокарду у тварин із модельованою 

антрацикліновою кардіоміопатією. Автором детально охарактеризовано



зміни в структурі кардіоміоцитів щурів на кожному етапі формування 

кардіоміопатії та залежно від проведення метаболічної терапії.

У 5 розділі представлено клінічну характеристику та основну динаміку 

інструментальних та біохімічних показників у дітей із антрацикліновою 

кардіоміопатією на фоні гострої лімфобластної лейкемії, яким проводили 

метаболічну кардіопротекторну терапію левокарнітином.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 

проводить обговорення результатів власних досліджень на основі 

співставлення з сучасними літературними даними та результатами по даній 

проблемі провідних вчених.

Висновки сформульовані грамотно, обгрунтовані та відповідають 

результатам дисертаційного дослідження. Практичні рекомендації логічно 

витікають з результатів дослідження.

Недоліки, зауваження і побажання. У розділах власних досліджень 

наведено багато узагальнень, резюмуючих висновків, які є недоцільними в 

клінічних розділах.

У процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли 

запитання:

1. Як Ви трактуєте розвиток гіпертрофії міокарду, встановлений 

ехокардіографічним методом дослідження?

2. Чи використовували Ви під час лікування дітей із 

антрацикліновою кардіоміопатією на фоні гострої лейкемії інші препарати, 

що володіють кардіопротекторною чи метаболічною дією?

3. Чи впливає левокарнітин на зміни біоелементного статусу у дітей 

із антрацикліновою кардіоміопатією?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації у практиці.

Результати дисертації дозволили педіатричній науці і практиці 

отримати нові дані стосовно діагностики та лікування антрациклінової 

кардіоміопатії у дітей із гострою лімфобластною лейкемією при 

проведенні протокольної хіміотерапії.



Основні результати дисертації впроваджено у роботу ряду лікувально- 

профілактичних установ України, матеріали дисертації доповідались на 

багатьох наукових форумах за фахом, що дозволило практичним лікарям 

ознайомитися з результатами праці та впровадити найбільш вагомі 

розробки у свою діяльність.

Розроблені методи діагностики та корекції антрациклінової 

кардіоміопатії рекомендовані для широкого впровадження в клінічну 

практику дитячих гематологічних та кардіоревматологічних відділень 

лікувально-профілактичних закладів України. Теоретичні результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані в учбових 

програмах по підготовці педіатрів, гематологів, дитячих 

кардіоревматологів.

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота 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 науковою працею. В даній дисертації 

отримані нові науково обґрунтовані дані, які в сукупності розв’язують 

важливе наукове завдання -  підвищення ефективності діагностики та 

лікування дітей із антрацикліновою кардіоміопатією на фоні гострої 

лейкемії, 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.

Заступник директора з наукової роботи 

кардіологічного профілю ДУ «Науково-
и  • •  •  • • •практичний центр дитячої кардіологи 

та кардіохірургії МОЗ України», 

завідувач кафедри дитячої кардіології 

та кардіохірургії «Національна медична 

академія післядипломної освіти імені

П. Л. Шупика»,

доктор медичних наук, професор

Підпис д.мед.н., професора Руденко Н

Вчений секретар ДУ«Науково-
%_* • •  •  • • •  практичний центр дитячої кардіологи

та кардіохірургії МОЗ України»,

доктор медичних наук, професор
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