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Актуальність обраної теми

Хвороби системи кровообігу у розвинених країнах світу за показниками 

медико-соціального навантаження вийшли на перше місце. В Україні за останні 

10 років питома вага смертності від захворювань серцево-судинної системи 

зросла з 56,5% до 62,5%. Одним з найпоширеніших ускладнень ішемічної хво

роби серця, зокрема інфаркту міокарда, є серцева недостатність. Згідно з експе

ртними оцінками поширеність симптоматичної серцевої недостатності в євро

пейській популяції коливається від 0,4 до 2%. Спостерігається невпинне зрос

тання смертності від цієї нозології у всіх вікових категоріях.

За даними національних реєстрів та епідеміологічних досліджень різних 

європейських країн, показник поширеності хронічної серцевої недостатності 

(ХСН) серед дорослого населення коливається від 1,5 до 5,5% та зростає про

порційно до віку, а в осіб віком понад 70 років сягає 10-15%. За оцінками екс

пертів, у всьому світі таких осіб нараховується близько 25 мільйонів.

Основними факторами, що впливають на віддалений прогноз хворих, які 

перенесли інфаркт міокарда та виписані зі стаціонару, вважають: важкість ате

росклеротичного ураження коронарних артерій (з наявністю спонтанно рециди- 

вуючої або індукованої ішемії міокарда); наявність стійкого порушення скорот

ливої функції лівого шлуночка та наявність рецидивуючої аритмії. Розвиток 

стійкої лівошлуночкової дисфункції призводить до того, що ці пацієнти попа

дають у групу високого ризику серцевої смерті. Доведено, що смертність та ри

зик ішемічних ускладнень обернено пропорційні величині фракції викиду.



Про серйозність прогнозу клінічно маніфестованої ХСН свідчить те, що 

приблизно половина таких пацієнтів помирають протягом 4 років, а серед хво

рих із тяжкою ХСН смертність упродовж найближчого року сягає 50%. До 40% 

пацієнтів, що потрапили у стаціонар із приводу симптомів ХСН помирають або 

повторно госпіталізуються впродовж одного року.

В більшості робіт, що присвячені прогнозуванню перебігу гострого інфа

ркту міокарда, автори приділяють велике значення клінічним особливостям за

хворювання, а ускладнення, що виникли, розцінюють як прогностично неспри

ятливу ознаку. Приблизно 2-17% госпіталізованих хворих із ХСН помирають у 

стаціонарах, оскільки навіть найсучасніші підходи до терапії можуть тільки 

тимчасово полегшити їхній стан без істотного впливу на летальність та трива

лість життя. У значній мірі це пов’язано з багатофакторністю причин ХСН, 

деякі з яких практично не піддаються лікуванню. Однією з них є постінфарктні 

аневризми лівого шлуночка -  у більшості випадків маркер несприятливого про

гнозу перебігу ХСН. Згідно патологоанатомічних даних, частота ПАЛЦІ може 

складати від 10 до 35% усіх випадків. Провідною причиною формування 

ПАЛШ (85-90% випадків) є гостре порушення кровопостачання в зоні перед

ньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.

Саме тому дисертаційна робота Окари Чінйєренва, яка присвячена вирі

шенню одного із завдань кардіології -  вивченню особливостей перебігу ішемі

чної хвороби серця, а саме інфаркту міокарда з формуванням аневризми лівого 

шлуночка, що дало можливість розробити нові диференційні клініко-діаг- 

ностичні підходи та удосконалити тактику лікування таких хворих, є актуаль

ною і своєчасною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами

Дослідження Окари Чінйєренва виконане у ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», є фрагментом науково-дослідної роботи 

на тему: «Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих високо

го серцево-судинного ризику» (Номер державної реєстрації 0112U003690). Здо- 

бувач є виконавцем фрагменту роботи.



з

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Окари Чінйєренва виконана на сучасному науково

му рівні, базується на проведенні достатньої кількості клінічних досліджень 

(274 хворих із постінфарктним кардіосклерозом, з яких 238 пацієнтів із ПАЛШ 

та 36 хворих з постінфарктним кардіосклерозом , у яких аневризми не були ви

явлені (контрольна група)).

Використані в роботі методи дослідження є сучасними, інформативними, 

адекватними і дозволили в повній мірі вирішити поставлені мету та завдання 

дисертаційної роботи. Дослідження проведені на високому сучасному методич

ному та технічному рівні, їх інформативність та достовірність не викликають 

сумнівів. Комплекс дослідження включав сучасні, апробовані в експерименті та 

клініці методи оцінки функціонального стану серцево-судинної системи паціє

нтів (електрокардіографію, ехокардіографію, холтерівське моніторування ЕКГ з 

визначенням варіабельності та турбулентності серцевого ритму), що дало змогу 

ретельно вивчити клініко-патогенетичні особливості перебігу даної нозології у 

обстежених пацієнтів. Окрім того, в роботі використано цілий ряд адаптованих 

опитувальників для вивчення якості життя та когнітивних функцій пацієнтів з 

перенесеним інфарктом міокарда.

Достовірність первинного матеріалу перевірена на всіх етапах виконання 

роботи. Достатньо великий обсяг проведеного дослідження, застосування су

часних стандартизованих методів, математичного статистичного аналізу з ви

користанням варіаційної статистики за Fisher-Student’s, дозволило отримати ві

рогідні та обґрунтовані основні положення роботи та результати. Висновки та 

практичні рекомендації, сформульовані автором, випливають із отриманих ав

тором даних та їх аналізу.

Всі отримані результати старано проаналізовані та співставлені в клініко- 

інструментальних аспектах. Використані стандартні терапевтичні та сучасні хі

рургічні (стентування та аортокоронарне шунтування) методи лікування, які 

співставлені за результатами згідно клінічної стратифікації хворих й проаналі



зовані з обґрунтуванням диференційованих підходів з включенням принципів 

доказової медицини.

Тому є підстави вважати, що всі наукові положення, висновки й практич

ні рекомендації є належною мірою обґрунтованими й достовірними.

Новизна наукових положень, сформульованих у дисертації, їх практичне

значення

Дисертантом уперше вивчено якість життя хворих із ПАЛШ, залежно від 

застосованої тактики лікування пацієнтів. Уперше зважено внесок різних фак

торів ризику та предикторів несприятливого перебігу ПАЛШ, в залежності від 

обраної схеми лікування. Уперше проводиться оцінка когнітивних здібностей 

та особливостей виникнення судинної деменції у хворих із ПАЛШ, залежно від 

тактики ведення хворих. Окрім того, автором уперше оцінено та вивчено відда

лені наслідки у хворих із ПАЛШ, залежно від тактики лікування.

Практичне значення цього дослідження полягає в тому, що автором на 

основі клінічних, функціональних та лабораторних методів дослідження отри

мано дані про особливості перебігу ПАЛШ залежно від обраної лікувальної та

ктики зі створенням підходу до оцінки та прогнозування перебігу ПАЛШ та ро

зробкою тактики профілактики та оптимізації терапії.

Результати дослідження впроваджено в практику роботи кардіологічних 

відділень та використовуються в лекційному курсі кафедр терапевтичного про

філю.

Структура і зміст дисертації, дотриманість вимог щодо оформлення дисер

тації та автореферату

Дисертацією є рукопис об’ємом 176 сторінок комп’ютерного тексту, з них 

основний текст дисертації складають 143 сторінки. Вона побудована в класич

ному для клінічних дисертацій стилі і складається з анотації, вступу, розділів 

огляду літератури, «матеріалу і методів», двох розділів власних досліджень, в 

яких представлені клінічна характеристика хворих із ПАЛШ, оцінка динаміки 

показників ХМ ЕКГ та ЕхоКГ на фоні проведеного лікування, «аналізу і обго

ворення результатів дослідження», висновків і практичних рекомендацій, спис



ку джерел літератури (254 джерела, із них 47 кирилицею і 207 -  латиною). Ди

сертація проілюстрована 17 таблицями та 13 рисунками.

Вступ написаний і структурований згідно існуючих вимог. У вступі ди

сертації розкрито актуальність проблеми, подана характеристика об’єкту -  осо

бливості патогенетичних механізмів виникнення, клініко-функціональних хара

ктеристик ПАЛШ, залежно від гемодинамічних, клінічних та ЕКГ-феноменів, а 

також тактики лікування; вказано методи дослідження; сформульована мета, 

завдання, наукова новизна та практична цінність роботи, представлено дані про 

апробацію результатів дисертації в межах публікацій і наукових форумів.

Досить глибоким за широтою висвітлення є огляд літератури, в 3 під

розділах якого висвітлені основні світові досягнення в діагностиці й лікуванні 

постінфарктних аневризм лівого шлуночка у відповідності до теми дисертації.

В огляді літератури, який становить менше 1/6 усього тексту, на підставі 

аналізу літературних першоджерел автором узагальнені відомості про причини 

розвитку ПАЛШ. Ретельно описані відомі на сьогодні патогенетичні механізми 

виникнення гемодинамічних порушень при ПАЛШ з відповідними літератур

ними посиланнями, відображені сучасний стан підходів до лікування. Критич

ний аналіз літературних даних дозволив автору обґрунтувати актуальність та 

доцільність проведення даного дослідження, в тому числі розширення базової 

терапії ПАЛШ.

Розділ «Матеріал і методи» має 2 підрозділи, в яких детально і всебічно 

висвітлені клінічна характеристика обстежених хворих та використані методи 

дослідження. В цьому розділі подано детальну клінічну характеристику 274 

хворих із постінфарктним кардіосклерозом, що включені у дослідження, з яких 

238 пацієнтів із ПАЛШ та 36 хворих з постінфарктним кардіосклерозом , у яких 

аневризми не були виявлені (контрольна група). Логічно описані критерії 

включення/виключення хворих, представлені клініко-анамнестичні дані, що 

важливі для подальших висновків. Вказано, що на першому етапі дослідження 

всі хворі були рандомізовані на 3 групи, залежно від проведеного лікування в 

постінфарктному періоді. Першу групу склали пацієнти з ПАЛШ, яким викори

стовувалися виключно медикаментозні засоби. До другої групи ввійшли особи з



ПАЛШ, яким для реваскуляризації міокарда, окрім медикаментів, використову

валися черезшкірні коронарні втручання (ЧКВ) на різних етапах надання меди

чної допомоги. Третю групу склали хворі з ПАЛШ, яким проводилася процеду

ра аортокоронарного шунтування (АКШ).

У роботі використано великий обсяг інструментальних методів дослі

дження для оцінки структурно-функціонального стану міокарда (електрокарді

ографія, холтерівське моніторування ЕКГ із визначенням турулентності та варі

абельності серцевого ритму, ехокардіографія), а також цілий ряд анкет та опи- 

тувальників для вивчення якості життя пацієнтів. Дисертантом представлено 

використані статистично-математичні методи обробки отриманих даних. Нау

кові положення, висновки і практичні рекомендації, отримані автором за допо

могою використаної статистичної обробки, можна вважати обґрунтованими й 

вірогідними.

У третьому розділі дисертації відповідно до структури дослідження, по

дані порівняльні результати клінічних та інструментально-лабораторних об

стежень у 274 хворих із постінфарктним кардіосклерозом, в розподілі основної 

досліджуваної групи та групи контролю. Проаналізовано скарги, анамнестичні 

дані, медичну документацію досліджуваних хворих, проаналізовано перебіг за

хворювання. Наведено результати фізикального обстеження хворих на ПАЛШ. 

Окрім того, в даному розділі аналізуються дані, отримані при використанні 

двох анкет для вивчення якості життя у пацієнтів із ПАЛШ («Анкета фізичної 

активності» та «Анкета дисфункції лівого шлуночка серця»). Велика частина 

розділу присвячена вивченню цілого ряду параметрів ЕКГ та холтерівського 

моніторування ЕКГ у розподілі основної та контрольної груп із встановленням 

відповідних закономірностей. Також проаналізовано результати 6-хвилинного 

тесту у пацієнтів з ПАЛШ залежно від обраної лікувальної тактики у порівнян

ні із хворими без аневризми та наведено дані УЗД серця.

У четвертому розділі дослідження «Віддалені наслідки постінфарктних 

аневризм лівого шлуночка та оцінка прогностичних факторів їх виникнення» 

подані результати другого етапу роботи, який передбачав проведення аналізу 

віддалених наслідків хворих з ПАЛШ, а також прогностичних факторів, що



можуть впливатим на віддалений прогноз у таких пацієнтів.

Також була здійснена оцінка ролі коморбідних станів у виникненні та пе

ребігу ПАЛШ, призначеного медикаментозного лікування та даних Ехо-КГ та 

їх внесок у виникнення летальної події у таких пацієнтів. За даними 

дослідженнями, автором був розроблений алгоритм ранньої діагностики 

ПАЛШ за анамнестичними, клінічними та ЕКГ феноменами.

В розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» проаналізова

но отриману наукову продукцію у світлі сучасних досягнень світової кардіоло

гії.

Висновки й практичні рекомендації випливають із проведених дослі

джень, відповідають меті і завданням.

Внесок автора у виконання дослідження є визначальним. Автором особи

сто проведено аналіз літературних джерел, сформована структура дослідження, 

обрані методи та об’єкт дослідження, виконано весь комплекс набору клінічно

го матеріалу, його обробки та аналізу, сформовані висновки та запропоновані 

практичні рекомендації. Автор самостійно готував усі публікації, написав і 

оформив усі розділи дисертаційної роботи.

Отже, наукові положення рецензованої роботи мають достатній рівень 

обґрунтованості результатами досліджень, які визначили безумовну новизну, 

відповідну достовірність та об’єктивність висновків та практичних рекоменда

цій.

Зміст автореферату є цілком ідентичним до принципових положень дисе

ртаційної роботи.

Повнота викладу результатів дисертаційної 

роботи в опублікованих працях

Результати дослідження повністю висвітлені в 9 наукових праць, із них -  

4 статті у наукових фахових виданнях України та 1 стаття в іноземному журна

лі (The Pharma Innovation Journal), 4 тези -  у матеріалах міжнародних та всеук

раїнських наукових конгресів, науково-практичних конференцій. У наведених 

наукових працях відображено всі основні положення дисертації.



Пристойним є рівень оприлюднення дисертаційних матеріалів. Вони

доповідались на кількох наукових форумах в Україні та на переривистих курсах 

підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів і кардіологів Івано-Франківської об

ласті.

Зауваження та побажання

В процессі рецензування дисертації, автореферату та наукових публікацій 

дисертанта принципових зауважень не виникло. Поряд з цим, слід відмітити, 

що в роботі є окремі стилістичні огріхи. В розділі «Огляд літератури» звертає 

на себе увагу надмірна деталізація окремих досить відомих клініцистам науко

вих даних. В кінці розділу «Огляд літератури» можна було дати більш об’ємний 

висновок, з якого б випливала необхідність проведення подальших досліджень.

Як побажання хочу відмітити, що матеріали дисертаційної роботи дозво

ляють оформити кілька патентів на корисну модель.

Разом з тим хотілося б почути відповіді на деякі запитання, котрі виникли 

в процесі знайомства з дисертацією:

1. Чи враховували Ви наявність ознак серцевої недостатності в анамнезі 

пацієнтів до моменту виникнення у них гострого інфаркту міокарда ?

2. Що, на Вашу думку, в найбільшій мірі впливає на прогноз пацієнтів з пост

інфарктною аневризмою лівого шлуночка у віддаленому періоді?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Окара Чінйєренва «Особливості діагностики, кліні- 

ко-гемодинамічні характеристики та якість життя хворих з постінфарктними 

аневризмами лівого шлуночка», що виконана під керівництвом д.мед.н., профе

сора І.П. Вакалюка за фахом 14.01.11 (кардіологія), є завершеною працею, яка 

актуальна за змістом, реалізована на високому методичному рівні, відрізняється 

науковою новизною і практичною значимістю. У роботі отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове за

вдання -  яке полягає у вивченні перебігу ішемічної хвороби серця, ускладненої 

інфарктом міокарда та аневризмою лівого шлуночка, що дало можливість роз

робити нові диференційні клініко-діагностичні підходи та удосконалити такти



ку лікування таких хворих. Таким чином, дисертація Окари Чінйєренва «Особ

ливості діагностики, клініко-гемодинамічні характеристики та якість життя 

хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка», відповідає вимогам 

п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (із змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), а 

здобувач заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата меди

чних наук за спеціальністю 14.01.11. -  кардіологія.
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