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І. Актуальність геми дисертації  та отриманих результатів.  Дослідження 

особливостей ведення хворих з коморбідними станами у терапії  та сімейній 

медицині є актуальною проблемою сучасної  медицини. І Іри цьому одними з 

найбільш частим поєднань нозологій у практичній медицині є хронічне 

обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) із серцево-судинними 

захворюваннями і остеоартрозом (ОА). На сьогоднішній день ХОЗЛ -  одне з 

найпоширеніших захворювань людини, яким, за даними ВООЗ,  страждає 0,8% 

населення планети, переважно особи старше 40 років, причому рівень 

захворюваності серед чоловіків вище (0,9%), ніж серед жінок (0,7%). Останніми 

роками збільшується значення таких чинників гіри ХОЗЛ, як гіпоксемія і 

гіперкапнія, що призводять до обмеження фізичної активності,  підвищення 

індексу маси тіла, що визнані як прогностично несприятливі для життя. Велика 

роль у патогенезі цих коморбідних станів відводиться запальному процесу. 

Відомо, що одним з важливих патогенетичних механізмів ХОЗЛ є системне 

запалення, яке зберігається в стабільний період і при загостренні захворювання,  

що грає негативну роль в його прогресуванні і формуванні  ускладнень. Воно 

характеризується високим рівнем С-реактивного пептиду, вторинним 

імунодефіцитом, підвищенням концентрації прозапальних цитокінів, системним 

окиснювальним і нітрозівним стресами. Системне запалення при ОА 

розглядається як торпідне, однак опосередковується такими ж медіаторами і 

патогенетичними механізмами. Сумація дії медіаторів запалення при асоціації  

ХОЗЛ та ОА може призвести до розвитку синдрому взаємного обтяження,



подальшого прогресування обох захворювань, до збільшення частоти загострень 

ХОЗЛ і ОА, обмеження функції суглобів, зниження порога болю при ОА, 

поі'іршення функції  дихальних м'язів, до ускладнення перебігу ХОЗЛ у поєднанні 

з ОА. Вивченню цих факторів запального процесу присвячено дисертаційне 

дослідження Г.С. Хайменової.

Цікавим є також підхід автора до виявлення спільних патогенетичних 

чинників ХОЗЛ, ОА і серцево-судинних захворювань, які о б ’єднуються такими 

спільними синдромами,  як дисліпідемія (ДЛ) і метаболічний синдром. За 

сучасними уявленнями,  ДЛ - це хронічна системна запальна реакція організму, і 

саме порушення ліпідного обміну є одним з ініціюючих чинників у запуску 

запального процесу в органах-мішенях.  Істотний і важливий внесок у 

коморбідність належить розвитку хронічного запалення і впливу різних 

медіаторів, що дозволяє вважати системне запалення одним з причинних шляхів, 

сполучною ланкою ХОЗЛ і серцевої-судинної  патології  та іншої супутньої  

патології, зокрема ОА.

Актуальним аспектом дисертаційного дослідження є той факт, що сучасна 

протокольна терапія, на жаль, не розв’язує всіх складних завдань багатогранного 

патогенезу захворювань,  що диктує необхідність пошуку нових патогенетичних 

ланок та на їх підставі розробки нових способів лікування. Саме це й слугувало 

підставою для того, щоб дисертаційна робота Хайменової  Г.С. була присвячена 

підвищенню ефективності  комплексної  терапії  пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ОА 

і ДЛ шляхом оптимізації  застосування статинів (розувастатину) і фенспіриду 

гідрохлориду для підвищення якості життя, покращення безпосередніх і 

віддалених наслідків лікування.  Саме тому робота стала актуальним науковим 

дослідженням,  що має як наукове, так і практичне значення.

II. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, гемами. Матеріал 

дисертаційної роботи виконаний згідно з планом науково-дослідних робіт ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія» М ОЗ України та входить до плану 

науково-дослідної роботи «Розробка стратегії  використання епігенетічніх 

механізмів для профілактики та лікування хвороб, пов'язаних із системним



запаленням» (№ держреєстрації  КВКГІ 01 I4U000784). Дисертант  виконав один із 

фрагментів науково-дослідної роботи.

III. Новизна наукових положень, виеновків і реком ендац ій ,  

сформульованих у дисертації.  Дисертаційна робота Г.С. Хайменової  містить 

достатньо елементів  наукової  новизни. Автором в п е р т е  було досліджено частоту 

і структуру супутньої  патології  у хворих на ХОЗЛ у І Іолтавській області.

У роботі було поглиблено уявлення про тяжкість і особливості клінічного 

перебігу ХОЗЛ у поєднанні з ОА і ДЛ, що супроводжувалось зниженням 

функціональної спроможності бронхолегеневої системи,  зменшенням 

функціональних можливостей хворих у тесті з 6-хвилинною ходою, ускладненням 

суглобового синдрому з підвищенням індексів Лекена і Річі, збільшенням індексу 

болю за даними ВАШ.

Вперше було поглиблено вивчено особливості запального синдрому при 

коморбідності ХОЗЛ, ОА і ДЛ, що встановило ефект взаємного обтяження за 

глибиною системного запалення та його вплив на клінічний перебіг кожного 

окремо з даних процесів, що базувалось на ретельному дослідженні стану 

параметрів системного запалення: СРП, фібриногену,  Ф Н П -а ,  ІЛ-lfl, ШОЕ, 

лейкоцитів.

Вперше клінічно і патогенетично було обґрунтовано і доведено можливість 

і доцільність застосування препаратів розувастатину і фенспіриду гідрохлориду у 

терапії хворих на ХОЗЛ, ОА і ДЛ.

IV. Практична цінність положень, результатів і висновків  

дисертаційної роботи. Результати дослідження мають беззаперечне практичне 

значення, яке відображено у трьох практичних рекомендаціях,  запропонованих 

для закладів практичної  медицини первинної і вторинної ланок. Ці пропозиції 

стосуються як процесу діагностики коморбідних етанів, що вивчалися, так і нових 

методик комплексного лікування поєднання ХОЗЛ, ОА і ДЛ.

За матеріалами дослідження впроваджено результати наукових розробок у 

практичну діяльність ряду медичних закладів України: пульмонологічного і 

поліклінічного відділень обласної  клін ічної лікарні  ім. М.В. Скліфосовського  

(м. Полтава);  терапевтичного  відділення КЗ «3-я міська клінічна лікарня»



Полтавської  м іської  ради; кардіологічного відділення обласного  клінічного 

кардіологічного диспансеру  (м. Полтава) ; амбулаторія  №1 КЗ «Центр  П М С Д  №  

2» (м. Полтава) ;  терапевтичного  відділення центральної районної клінічної 

лікарні (м. Полтава); медичного  центру «М едіон»  (м. Полтава) .  Матеріал 

упроваджено в навчальний процес кафедри с імейної  медицини і терапії  ВДНЗУ 

«Українська м едична  стоматолог ічна  академія».  Це п ідтверджено отриманими 

3-ма патентами України на корисну модель.

V. Ступінь достовірності  та обгрунтованості наукових положень,  

висновків та результатів дисертації .  Основні результати досліджень автора 

достатньою мірою обгрунтовані.  їх наукова достовірність не викликає сумнівів, 

оскільки вони отримані в результаті практичної  роботи.

Автором дисертації  чітко окреслені і логічно побудовані мета та завдання 

дослідження, обгрунтовано теоретичні та практичні підходи щодо їх виконання, 

розроблено і апробовано відповідні схеми терапії,  які у своїй комплексності є 

науковим шляхом вирішення наміченого завдання. Особливо варто відмітити, що 

завдання дослідження, положення наукової новизни і висновки дисертації  є 

логічно взаємопов’язаними. Результати дослідження отримані автором особисто.

Для реалізації  мети і завдань дисертаційного дослідження його автор 

використав широкий спектр клінічних, лабораторних та інструментальних 

методів дослідження, анкетування пацієнтів з використанням різноманітних 

опитувальників, які широко використовуються при проведенні великомасштабних 

Європейських досліджень і адаптовані до патології,  яку вивчав автор.

Дисертаційна робота Хайменової  Г.С. є оригінальною науковою працею, 

яка виконана на належному рівні. Вона має послідовну і логічну структурну 

будову і є комплексним та завершеним науковим дослідженням.

VI. Структура і зміст дисертації,  дотриманість вимог Д А К  України  

щодо оформлення дисертації .  Дисертаційна робота побудована за традиційним 

планом. Викладена на 127 сторінках основного тексту. Вона складається зі 

вступу, огляду літератури,  розділу матеріалів і методів дослідження, двох 

розділів, у яких представлені результати власних досліджень,  обговорення 

результатів роботи, висновків і практичних рекомендацій.



Автор чітко визначає  мету і ставить 5 завдань дослідження,  які у результаті 

виконаного дослідження призвели до 5 висновків роботи і 3 практичних 

рекомендацій, які чітко відповідають меті і поставленим завданням.

Огляд літератури (розділ 1) представлений 4 підрозділами, які достатньою 

мірою відповідають визначеним авторам напрямкам проведення дослідження.  Він 

базується на даних аналізу як україно- і російськомовних, так і англомовних 

наукових джерел, більшість яких опубліковані за останні 10-15 років.

Автором дослідження досить грунтовно проаналізовані клініко- 

патогенетичні основи коморбідності гіри ХОЗЛ, роль системного запалення у 

розвитку ХОЗЛ. Визначена протизапальна терапія у хворих на ХОЗЛ. Автором 

дослідження досить глибоко проаналізоване системне запалення як патогенетична 

ланка розвитку ОА і механізми розвитку атерогенної  ДЛ,  розкриті плейотропні 

ефекти статинів. Дисертантка довела свою наукову ерудицію та вміння працювати 

з науковою літературою. Аналітичний огляд, проведений автором, засвідчив 

необхідність і актуальність, практичну доцільність виконання даного 

дисертаційного дослідження.

У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» автор виклав клінічну 

характеристику хворих, методи оцінки показників системного запалення і 

ліпідного обміну. Описані інструментальні методи дослідження (спірографія, 

рентгенографія органів грудної клітки, суглобів),  матеріал по визначенню 

функціонального стану опорно-рухового апарату (суглобові індекси Річі, Лекена, 

показники візуальної аналоготюї шкали).

За допомогою опитувальників SF-36, m M RC, CAT, Св. Георгія, тесту з 6-ти 

хвилинною ходою, показників візуальної аналогової  шкали, суглобового індексу 

Річі, Лекена автор визначила ступінь тяжкості ХОЗЛ і ОА, ґрунтовно оцінила 

якість життя хворих.

Для оцінки достовірності отриманих результатів та порівняння 

ефективності проведеного лікування був використаний сучасний пакет 

параметричних і негіараметричних статистичних методик, що дозволило зробити 

достовірні наукові висновки.



З розділ «Результати клініко-лабораторних та інструментальних методів 

обстеження у хворих на коморбідну патологію. Вплив тривалої  протизапальної 

терапії з включенням розувастатину та фенспіриду гідрохлориду на перебіг ХОЗЛ 

у поєднанні з ОА і ДЛ» містить результати власних досліджень автора.

Дисертант проводить оцінку частоти і характеру супутньої  патології  у 

хворих на ХОЗЛ шляхом роботи з архівними історіями хвороб.

У наступних підрозділах автор дисертаційного дослідження проводить 

оцінку показників клінічних та інструментальних методів дослідження у хворих 

на коморбідну патологію.

Вивчаючи вплив базисної терапії,  дисертант встановлює, що протокольне 

лікування, визначене Національними і міжнародними стандартами лікування, 

загалом покращуючи клінічний стан хворих, не усуває повністю прояви 

коморбідної патології , тим самим залишає передумови для подальшого 

погіршення стану і прогресування захворювань. Автором встановлено, що 

тяжкість стану у хворих на ОА і ДЛ підтверджувалася результатами додаткових 

методів обстеження колінних суглобів - рентгенологічного дослідження і 

лабораторного (за рівнем лейкоцитів  крові, фібриногену та  ін .). Було встановлено 

у пацієнтів дослідження,  що курять, тенденцію до підвищення всіх показників 

системного запалення в сироватці крові (ШОЕ, лейкоцити,  СРП, фібриноген, 

Ф Н П -а,  і нтерл е й к і н 1 [3).

Доведено, що при коморбідному перебігу захворювань реєструвались більш 

високі рівні маркерів системного запалення: фібриногену (4,47 ± 0 , 1 2  г/л), СРП 

(15,32 ± 0,01 мг/мл), Ф Н П -а  (14,65 ± 3,1 1 пг/мл) у порівнянні з хворими без 

супутньої  ДЛ.

Автором було достовірно доведено,  що під впливом комплексної  терапії 

комбінацією препаратів розувастатину і фенспіриду гідрохлорид у хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з ОА і ДЛ II групи відмічалось більш швидке і значне 

зменшення всіх симптомів захворювання, достовірне збільшення толерантності 

хворих до фізичного навантаження і зменшення числа загострень ХОЗЛ, ніж у 

хворих І групи. Під впливом систематичного прийому розувастатину і фенспіриду 

гідрохлорид відбулось відновлення чутливості Рг-адренорецепторів  бронхів, що



супроводжується істотним (р<0,05) збільшенням приросту ОФВ| під час 

проведення бронходилятаційного тесту з сальбутамолом (в середньому від 4,5 % 

до 9,4 %) і статистично значущим зменшенням (в 1,7 рази) потреби хворих II 

групи в інгаляційних |32-адреноміметиках.  Відбулось достовірне покращення 

даних опитувальника SGRQ.

Більш достовірно покращились клінічні ознаки ОА у II групі хворих, які 

приймали комбінацію препаратів розувастатину і фенспіриду гідрохлорид, у 

порівнянні із І групою хворих, що приймали додатково лише розувастатин.

У розділі представлений матеріал, присвячений вивченню взаємозв’язку 

клінічних і лабораторних проявів ОА, змін рентгенологічної  картини в залежності 

від рівня ліпідних фракцій крові у хворих на ХОЗЛ із супутнім ОА. Щодо 

наявності супутньої  патології  відмічена достовірна кореляційна залежність між 

ознаками ДЛ і наявністю ожиріння, що вказує на більш несприятливий перебіг та 

гірший прогноз ОА у хворих основної групи через наявність значимої 

коморбідної патології , яка вимагає додаткового лікування.

Позитивним моментом дисертаційної  роботи була довготривалість 

(6 місяців) вивчення динаміки комплексу показників у процесі запропонованих 

програм комплексного лікування. Це посилило доказовість висновків щодо 

ефективності запропонованих комплексів терапії. Після 6 місяців дослідження в 

обох групах пацієнтів рівень лейкоцитів, ШОЕ, фібриногену статистично значимо 

зменшилися. Також було доведено, що через 6 місяців терапії комбінацією 

препаратів розувастатину і фенспіриду гідрохлориду усі маркери системного 

запалення, що досліджувалися,  також мали тенденцію до зниження -  ФНП-а,  1Л-1 [З 

і СРП, тоді як у хворих,  що приймали тільки розувастатин,  достовірного зниження 

не відмічалося, що довело значиму протизапальну дію саме поєднаного 

застосування цих препаратів.

Представлені клінічні випадки хворих на коморбідний перебіг ХОЗЛ, ОА і 

ДЛ, які приймали різні лікувальні комплекси лікування,  наочно 

продемонстрували результати проведеної  терапії, підкріпивши доказовість 

зроблених автором висновків і практичних рекомендацій.



Проведено узагальнення та аналіз отриманих результатів дослідження, 

сформульовано висновки і практичні рекомендації,  які відповідають поставленій 

меті і задачам та логічно завершують дисертаційне дослідження.

Висновки роботи повністю витікають з результатів проведеного 

дослідження, практичні рекомендації  є доцільними для використання у практиці 

лікарів різних терапевтичних фахів для підвищення ефективності профілактики і 

лікування коморбідності ХОЗЛ, ОА на тлі ДЛ.

VII. Аналіз літератури,  використаної в дисертаційному дослідженні.  

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується 

використанням широкої інформаційної  бази за темою дисертації,  в т.ч. офіційних 

статистичних даних,  нормативно-правових актів, які стосуються медичної галузі, 

монографій, численних наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Перелік використаної літератури в дисертаційному дослідженні  складає 287 

джерел: із них І 89 кирилицею, 98 - латиною. Дисертація містить додатки.

У II І. Аналіз публікацій автора за гемою дисертації.  Положення 

дисертації гідно представлені в друкованих працях. За темою  дисертації 

опубліковано 13 наукових праць, із них 6 статей входять до наукометричної бази 

SciVerseScopus (зарубіжне фахове видання), 3 статті - в науково-фахових 

виданнях України, 4 тез, із них 3 - тези доповідей у матеріалах конгресів і 

науково-практичних конференцій;  3 патенти на корисну модель; один науково- 

методичний посібник, затверджений МОЗ. Публікації  та автореферат достатньою 

мірою відображають зміст дисертаційної  роботи. Аналіз публікацій автора 

дозволяє зробити висновок про повноту викладу основних наукових положень її 

дисертаційного дослідження у науковій літературі. Кількість публікацій є 

достатньою для висвітлення результатів дисертаці ї на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук відповідно до вимог.

IX. Зауваження та запитання. Дисертаційна робота Хайменової  Г.С. 

виконана у ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 

(науковий керівник д-р мед. наук, проф. Ждан В.М.) на достатньому 

методичному рівні. У роботі на основі проведених автором досліджень розв’язане 

актуальне наукове завдання сучасної медицини -  на підставі вивчення рівня



якості життя, безпосередніх і віддалених наслідків лікування хворих на ХОЗЛ у 

поєднанні з ОА і ДЛ було підвищено ефективність комплексної терапії  шляхом її 

оптимізації  із застосуванням розувастатину та фенспіриду гідрохлориду. Дану 

роботу варто розглядати як науково обґрунтоване розв’язання проблеми 

діагностики і лікування пацієнтів з коморбідною патологією,  що є значним 

вкладом у медичну науку та практику охорони здоров’я.

До загального оформлення дисертаційної  роботи у опонента претензій 

немає. Написана дисертаційна робота в цілому грамотною літературною 

українською мовою, лише в деяких місцях зустрічаються стилістичні огріхи. 

Подекуди звертають на себе увагу дещо ускладнені граматичні конструкції, деякі 

описки, граматичні та стилістичні недоліки, проте їх наявність не зменшує 

значення і вагомість отриманих даних.

Оскільки деякі положення дисертаційної  роботи є дискусійними, що 

пов’язано з означенням дисертантом власної позиції окремих досліджуваних 

проблем, варто зробити певні уточнення, зауваження та рекомендації з метою 

удосконалення подальших досліджень обумовленої проблематики:

1) використання терміну «остеоартрит»,  яке вживає дисертант, ще не 

набуло в Україні офіційного визнання та імплементаці ї до клінічних протоколів 

МОЗ України, у практичній системі охорони здоров'я використовується термін 

«остеоартроз», тому вважаю це завчасним, хоча це не суперечить медичній суті і 

відповідає європейській термінології;

2) до коморбідного поєднання, яке вивчалось дисертантом, включалась 

дисліпідемія, тому було б доцільно, на нашу думку, винести дисліпідемію до 

назви дисертаційної  роботи;

3) у результатах дослідження суглобів (р. 3.3) наведені дані щодо 

ураження лише колінних суглобів, шо знижує можливість розглядати остеоартроз 

як системний первинний дегенеративно-дистрофічний процес локомоторного 

апарата у досліджених хворих;

4) практична рекомендація 1 більше актуальна і є реальною до

виконання саме на вторинній ланці системи охорони здоров'я,  де власне й

виконувалось дослідження;



5) у практичній рекомендації  2 варто було вказати рекомендовані  

автором терміни призначення медикаментів,  що автор чітко вказує по ходу 

дисертації;

6) у списку друкованих джерел присутня недостатня кількість робіт за 

останні 5 років.

Однак вказані зауваження не знижують наукової  новизни і цінності 

висновків, отриманих автором у результаті проведеного дослідження.  Вони 

підкреслюють проблемність розглянутого автором завдання, актуальність 

проведеного дослідження і потребу подальшої розробки даної  тематики.

При рецензуванні  даної  дисертаційної роботи у нас виникли запитання у 

контексті наукової  дискусії:

1. Значення параметрів шкали якості життя SGRQ, отримані Вами, були у 

чоловіків нижчими,  ніж у жінок (51,4 %  проти 63,6 %) -  чим Ви можете це 

пояснити?

2. Як, на Вашу думку, можна пояснити вищий рівень ІЛ -1 (3 у хворих, 

старших 55 років, у порівнянні з таким у молодих?

3. Уточніть, які побічні дії можуть виникати при призначенні розувастатину 

і фенспіриду гідрохлориду і чи відмічались такі у хворих Вашого дослідження?

Ще раз підкреслю, що зроблені зауваження і вказані недоліки не є 

принциповими і тому не зменшують цінності дисертації  Хайменової  Г.С. як 

завершеної науково-дослідної роботи, виконаної на високому науковому рівні з 

наявними елемен тами новизни.

Висновок щодо відповідності дисертації  встановленим вимогам

Аналіз дисертації,  автореферату й опублікованих праць Хайменової  Г.С. дає 

підстави для висновку про те, що її дисертаційна робота «Клініко-патогенегичні  

механізми перебігу га оптимізація терапії  коморбідної патології: хронічне  

обструктивне захворювання легень і остеоартрит» є завершеним, цілісним і 

самостійним науковим дослідженням, яке має наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення. У роботі отримано нові науково обґрунтовані результати, які 

дали змогу автору вирішити важливе актуальне наукове завдання, яке полягало у



вдосконаленні діагностики та розробці і впровадженні сучасної стратегії  

лікування пацієнтів з коморбідною патологією.

Враховуючи актуальність, новизну і значущість результатів дослідження 

для медичної науки і практики, дисертаційна робота Хайменової  Г. С. заслуговує 

на позитивну оцінку, вона відповідає вимогам п. 1 1 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 24 

липня 2013 року № 567  (із змінами), які стосуються дисертаційних праць на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор, Хайменова Галина 

Сергіївна, на присудження їй наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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