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Актуальність обраної теми

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) у найближчому майбутньому 

стануть значною медико-соціальною проблемою, адже більше третини смертей 

у світі припадає на пацієнтів із серцевою патологією. Зокрема, ССЗ є причиною 

понад 4 мільйонів смертей в Європі і 1,9 мільйона -  в країнах Європейського 

Союзу. Якщо, завдяки сучасним методам діагностики та лікування, вдалося 

знизити відсоток летальності з приводу гострого коронарного синдрому, то 

суттєво вплинути на зниження відсотка пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю (ХСН) не вдається. Про серйозність прогнозу ХСН свідчить 

факт, що майже половина пацієнтів помирають впродовж 4 років, а серед 

хворих із тяжким перебігом ХСН смертність протягом найближчого року сягає 

50%.

В умовах сьогодення все більше науковців займаються проблематикою 

ХСН із збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, адже дослідження 

останніх років показали постійне збільшення числа таких хворих, що дозволило 

виділити проблему ХСН зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка та її 

проміжним рівнем, як одну з неінфекційних епідемій XXI століття.

Після впровадження в клінічну практику діалізної терапії було відзначено 

високий ризик кардіальної смертності цих хворих, що змусило привернути



увагу як кардіологів, так і нефрологіє до даної проблеми. Упродовж останніх 

десятиліть було проведено низку наукових досліджень, у яких доведено, що 

навіть незначне зниження функції нирок, як гостре, так і хронічне, може 

асоціюватися з високою серцево-судинною летальністю, що спонукало до 

пошуку нових кардіоренальних патогенетичних інтерференцій.

Варто зазначити, що із зниженням клубочкової фільтрації, серце хворих на 

хронічну хворобу нирок (ХХН) піддається негативному впливу трьох основних 

чинників: перевантаженню тиском, об’ємом та вираженій інтоксикації. Це 

сприяє розвитку ремоделювання серця, індукує та акцелерує ХСН. Провідну 

роль у розвитку ХСН відіграє затримка натрію і води, активація РААС та САС, 

порушення ниркового баро- і хеморецепторного апарату, зміна балансу між 

вазодепресорними і вазоконстрикторними субстанціями ендотелію, порушення 

у системі натрійуретичних пептидів, порушення кальцієво-фосфорного обміну 

та анемія. Одже, патогенез розвитку ХСН у хворих на ХХН слід розглядаіти як 

комплекс взаємообтяжливих подій, що негативно впливає на якість та 

тривалість життя таких пацієнтів. ХСН вносить значний вклад у захворюваність 

і смертність, а також погіршує якість життя пацієнтів із термінальною 

нирковою недостатністю. Так, показник виживання пацієнтів із ХХН та 

супутньою ХСН майже у 2 рази менший, ніж у хворих, які потребують НЗТ та 

не мають ознак ХСН.

Враховуючи важливість ретельної корекції ХСН та коморбідність з 

нирковою патологією, зростає необхідність в удосконаленні патогенетично 

обгрунтованих підходів до лікування. Основною метою яких є поліпшення 

клінічного статусу, функціональних можливостей та якості життя, запобігання 

госпіталізації й зниження смертності у пацієнтів із коморбідною патологією.

Тому дисертаційна робота Т.І. Салижин, яка присвячена вирішенню 

одного із сучасних завдань кардіології та нефрології -  підвищенню 

ефективності лікування ХСН у хворих на ХХН V стадії, кореговану 

програмним гемодіалізом, шляхом корекції артеріального тиску, стану 

ендотелію, синдрому хронічного запалення та вивченню прогностичного 

потенціалу тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1 дає змогу



нормалізувати основні патогенетичні аспекти прогресування даних 

патологічних процесів, знизити відсоток пацієнтів з патологічним 

ремоделювання міокарда, вплинути на показники варіабельності артеріального 

тиску та діастолічної дисфункції, підвищити якість та тривалість життя 

пацієнтів є актуальною і своєчасною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами

Проведене дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: «Клініко- 

імунологічні аспекти перебігу основних захворювань внутрішніх органів та їх 

корекція» з державним номером реєстрації 0114U002040. Здобувач є 

виконавцем фрагменту роботи.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота Т.І. Салижин виконана на сучасному науковому рівні, 

базується на проведенні достатньої кількості клінічних досліджень (120 хворих 

із ХСН II А стадії за В.Х. Василенко і М. Д. Стражеско функціонального класу 

(ФК) III (NYHA), яка виникала на фоні артеріальної гіпертензії (60 хворих) та у 

ході прогресування ХХН та виходу на лікування гемодіалізом (60 хворих).

Використані в роботі методи дослідження є сучасними, інформативними, 

адекватними, що дозволили в повній мірі вирішити поставлені мету та завдання 

дисертаційної роботи. Дослідження проведені на високому сучасному 

методичному та технічному рівні, їх інформативність та достовірність не 

викликають сумнівів.

Комплекс дослідження включав сучасні методи оцінки функціонального 

стану серцево-судинної системи пацієнтів: електрокардіографію,

ехокардіографію, добове моніторування артеріального тиску, а також широкий 

спектр біохімічних та імуноферментних показників (N-термінального 

фрагменту мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP), тканинного 

інгібітора матриксних металопротеїназ-1, ендотеліну-1, фактору некрозу



пухлин-а), що дало змогу ретельно вивчити клініко-патогенетичні особливості 

перебігу даної нозології у обстежених пацієнтів.

Достатньо великий обсяг проведеного дослідження, застосування сучасних 

стандартизованих методів, математичного статистичного аналізу з 

використанням сучасних статистичних методів, дозволило отримати вірогідні 

та обґрунтовані основні положення роботи та результати. Висновки та 

практичні рекомендації, сформульовані автором, випливають із отриманих 

даних та їх аналізу.

Новизна наукових положень, сформульованих у дисертації, їх  

практичне значення

Вперше вивчено клініко-патогенетичні особливості перебігу ХСН у 

пацієнтів, які потребують НЗТ та проведено порівняльний аналіз отриманих 

даних із пацієнтами зі збереженою функцією нирок, ХСН у яких розвинулась 

на фоні артеріальної гіпертензії.

Доповнено наукові дані про роль хронічного запалення у розвитку 

ендотеліальної дисфункції. Доведено, що у пацієнтів, які потребують НЗТ 

значно вищі рівні прозапальних біомаркерів у порівнянні із пацієнтами зі 

збереженою функцією нирок.

На основі довготривалого спостереження та аналізу кривих виживання 

вперше встановлено роль тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1, 

як прогностичного маркера ХСН.

Уперше доведено, що у діалізних пацієнтів значно частіше розвивається 

ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка у порівнянні із хворими на 

артеріальну гіпертензію із супутньою ХСН. Встановлено, що у пацієнтів, які 

потребують гемодіалізу частіше діагностуються клінічно несприятливі типи 

діастолічної дисфункції.

Доведено важливість проведення 48-годинного моніторингу артеріального 

тиску з включенням до моніторинку деня діалізної терапії та інтрадіалізного 

періоду.



Уперше розроблено алгоритм діагностики та лікування ХСН у пацієнтів, 

які потребують НЗТ. Доведено ефективність та безпечність фозиноприлу та 

мельдонію дигідрату.

Структура і зміст дисертації, дотриманість вимог щодо оформлення
р

дисертації та автореферату

Дисертаційна робота написана українською мовою на 154 сторінках 

основного тексту. Робота побудована за класичним розподілом і складається з 

анотації, вступу, огляду літератури, презентації клінічних матеріалів та методів 

дослідження обстежених хворих, двох розділів власних досліджень -  в яких 

представлені клінічна характеристика хворих на артеріальну гіпертензію із 

ХСН та пацієнтів із термінальною ХХН, які потребували гемодіалізу із 

супутньою ХСН. Проведена порівняльна характеристика пацієнтів, оцінка 

динаміки показників електрокардіографії, добового моніторингу артеріального 

тиску та ехокардіографії, якості життя на фоні розробленого лікування, аналізу 

та узагальненню результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел. Робота ілюстрована 44 рисунками та 32 

таблицями. Список покажчиків літератури складається з 240 джерел, з яких 

кирилицею -  154, латиницею -  86.

Вступ написаний і структурований згідно вимог до дисертаційних 

досліджень. У вступі дисертації розкрито актуальність проблеми, подана 

характеристика об’єкту дослідження -  клініко-патогенетичні механізми 

перебігу ХСН залежно від функції нирок, ефективність терапії; 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 6 

підрозділах якого висвітлені основні світові досягнення в діагностиці й 

лікуванні ХСН у залежності від функції нирок. В огляді літератури, який 

становить менше 1/7 усього тексту, на підставі аналізу літературних 

першоджерел автором узагальнені відомості про причини розвитку ХСН у



пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, роль у її перебігу хронічного запалення, 

ендотеліальної дисфункції та порушення у системі екстрацелюлярного 

матриксу. Ретельно описані відомі на сьогодні патогенетичні механізми 

виникнення гемодинамічних порушень при ХСН із відповідними 

літературними посиланнями, відображені сучасний стан підходів до лікування. 

Критичний аналіз літературних даних дозволив автору обґрунтувати 

актуальність та доцільність проведення даного дослідження, в тому числі 

розширення базової терапії ХСН.

Розділ «М атеріали і методи дослідження» має 4 підрозділи, в яких 

детально і всебічно висвітлені клінічна характеристика обстежених хворих, 

представлені використані методи дослідження та детальна характеристика 

процедури гемодіалізу. Достатньо повно описані застосовані методики, їх 

переваги, недоліки та підхід до оцінки результатів з використанням 

статистичного аналізу.

У цьому розділі подана клінічна характеристика 120 хворих із ХСН, що 

включені у дослідження із них 60 хворих на артеріальну гіпертензію та 60 

хворих на ХХН, яка корегована гемодіалізом. Логічно описані критерії 

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

важливі для подальших висновків. На першому етапі дослідження автор 

детально подає загальну характеристику 2-х досліджуваних груп, які дисертант 

розподіляє методом рандомізації та у залежності від функції нирок. На другому 

етапі залежно від призначеного лікування, було сформовано шість підгруп для 

детального вивчення клініко-функціональних і лабораторних особливостей 

ХСН та впливу вибраних тактик лікування на перебіг захворювання. Всі 

обстежені з ХСН були поділені на наступні підгрупи:

1. хворі на артеріальну гіпертензію із ХСН (п=30), які отримували базову 

терапію (БТ) у вигляді, бісопрололу, ацетилсаліцилової кислоти, аторвастатину, 

верошпірону, торасеміду, мононітросид (за необхідності), також у складі БТ 

був досліджуваний препарат фозиноприл;

2. хворі на артеріальну гіпертензію із ХСН (п=30), яким у комплекс 

лікування, окрім БТ, було додано мельдонію дигідрат у добовій дозі 500 мг;



3. хворі з ХСН V стадії, яка корегована гемодіалізом, та ХСН (п=15), які 

отримували БТ гемодіалізом;

4. хворі з ХСН V стадії, яка корегована гемодіалізом, та ХСН (п=15), яким 

до БТ гемодіалізом додавали фозиноприл;

5. хворі з ХСН V стадії, яка корегована гемодіалізом, та ХСН (п = 1 5 ), яким 

до БТ гемодіалізом додавали мельдонію дигідрат;

6. хворі з ХСН V стадії, яка корегована гемодіалізом, та ХСН (п=15), яким 

призначали фозиноприл та мельдонію дигідрат.

Представлено великий обсяг використаних біохімічних, імуноферментних 

(ендотеліну-1, тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1, NT- 

proBNP, фактора некрозу пухлин-а, С-реактивного білка в сироватці крові 

тощо) та інструментальних методів дослідження для оцінки структурно- 

функціонального стану міокарда (ЕКГ, добовий моніторинг артеріального 

тиску, ЕхоКГ та доплер-ЕхоКГ), описана методика оцінки якості життя за 

загальним опитувальником SF-36 та специфічним для хворих з ХХН 

K D Q L-SFrM, підібрані адекватні статистично-математичні методи обробки 

отриманих даних.

У третьому розділі дисертації «Результати клінічних та лабораторних 

обстежень пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю різного ґенезу» 

відповідно до структури дослідження подані порівняльні результати клінічних 

та інструментально-лабораторних обстежень у 120 хворих із ХСН, залежно від 

функції нирок.

Проаналізовано скарги, анамнестичні дані, медичну документацію 

досліджуваних хворих та проведено порівняльний аналіз клінічного перебігу 

ХСН у пацієнтів із збереженою та втраченою функцією нирок.

Проведено фізикальне обстеження хворих із ХСН в залежності від функції 

нирок. Вивчено показники якості життя пацієнтів. Встановлено, що приєднання 

ХСН у пацієнтів із термінальною ХХН, суттєво впливає на зниження якості 

життя, як за фізичним так і психічним компонентами здоров'я. Враховуючи 

результати ЕхоКС установлено, що для пацієнтів, які потребують лікування 

гемодіалізом, характерна структурна перебудова міокарда по типу



ексцентричної гіпертрофії лівого шлуночка, що достовірно відрізняється від 

показників у групі із збереженою функцією нирок. Автор акцентує увагу на 

тому, що у пацієнтів з нирковою патологією розвиваються патологічні типи 

діастолічної дисфункції, у той час, як для пацієнтів із збереженою функцією 

нирок характерна діастолічна дисфункція по типу порушення розслаблення. В 

цьому розділі доказано вплив медіаторі запалення та тканинного інгібітора 

матриксних металопротеїназ-1 на розвиток ендотеліальної дисфункції та 

прогресування ХСН. Встановлено, сильний прямий достовірний кореляційний 

зв'язок між рівнями фосфору та ендотеліну-1 у сироватці крові. Доведено 

прогностичний потенціал тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1 

у пацієнтів обох досліджуваних груп. Вивчено показники 48-годинного 

моніторування артеріального тиску у пацієнтів, які потребують лікування 

гемодіалізом, та проведено ретроспективний аналіз аналогічних показників при 

проведенні 24-годинного моніторування артеріального тиску. Встановлено, що 

48-годинний моніторинг артеріального тиску краще відображає показники 

варіабельності артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Встановлено, що для пацієнтів із термінальною ХХН рівень NT-proBNP є 

правдивим маркером ХСН, лише за умови досягнення «сухої ваги».

Одним з фрагментів проведеного дослідження є пошук шляхів підвищення 

ефективності лікування хворих із ХСН. Так, у четвертому розділі дослідження 

«Результати комплексного лікування хронічної серцевої недостатності залежно 

від функції нирок» наведені результати оцінки ефективності гемодіалізного 

лікування, засобів базової терапії у складі якої був фозиноприл у ході тривалого 

шестимісячного лікування, та базової терапії, доповненої мельдонієм 

дигідратом.

Терапевтичну ефективність препаратів оцінювали шляхом вивчення їх 

впливу на суб’єктивні і об’єктивні клінічні ознаки перебігу захворювання, 

внутрішньосерцеву гемодинаміку. Проаналізована також динаміка 

толерантності до фізичного навантаження.

Автором доведено високу ефективність досліджуваних препаратів, їхню 

роль у зниженні тривалості та частоти виникнення повторної госпіталізації.



При порівнянні впливу різних схем лікування на клінічний перебіг ХСН 

встановлено, що найінтенсивніший ефект спостерігався у групі комплексної 

терапії із застосуванням фозиноприлу та мельдонію дигідрату на тлі БТ.

Автором показано, що запропоноване лікування хворих із ХСН 

супроводжувалося позитивним клінічним ефектом, підвищенням толерантності 

до фізичного навантаження, покращенням якості та тривалості життя пацієнтів.

Застосування в лікуванні фозиноприлу та мельдонію дигідрату із БТ 

забезпечувало зворотнє ремоделювання міокарда, корекцію діастолічної 

дисфункції, зменшення кількості балів за Ш калою оцінки клінічного стану при 

ХСН, зниження ФК ХСН (NYHA).

Згідно даних, представлених у цьому розділі, запропоноване комбіноване 

лікування ХСН вірогідно впливало на зниженням рівнів ендотеліну-1, 

тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1, NT-proBNP та медіаторів 

запалення в сироватці крові досліджуваних пацієнтів.

Дисертантом проаналізовано віддалені наслідки запропонованих схем 

лікування хворих із ХСН різного ґенезу. Автором детально зображено 

переважаючу ефективність використання комбінації фозиноприлу та мельдонію 

у поєднанні із базовою терапією для запобігання розвитку серцево-судинних 

ускладнень у порівнянні із застосуванням виключно базової терапії у пацієнтів, 

які потребують сеансів гемодіалізу.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» присвячено узагальненню 

та обговоренню отриманих результатів з даними літератури.

Висновки та практичні рекомендації сформульовані досить чітко та в 

повній мірі відповідають равдання дослідження.

Список використаної літератури оформлено згідно сучасних вимог, 

більшість джерел за останні п ’ять років.

А отже, будь-яких зауважень щодо оформлення дисертаційної роботи 

немає. Автор вміло використовувала таблиці і наводить рисунки, які значною 

мірою полегшують сприйняття досить складного матеріалу.



Повнота викладу результатів дисертаційної роботи в опублікованих

працях

Результати дослідження повністю висвітлені в 21 друкованій роботі, у 

тому числі: 4 статті (із них одноосібних -  2) у фахових наукових виданнях
я$ .

України, 1 стаття в іноземному журналі (The Pharma Innovation Journal), 11 тез у 

матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій, 2 інформаційних 

листа та 3 раціоналізаторські пропозиції.

Слід підкреслити, що зміст автореферату повністю відповідає змісту самої 

дисертації.

Значимість результатів роботи для науки і практики

Наукові положення дисертаційного дослідження Салижин Тетяни Іванівни, 

що винесено на захист, є, без сумніву, абсолютно пріоритетними, мають 

наукову цінність, розкривають додаткові ланки патогенезу виникнення та 

перебігу ХСН у хворих на ХХН V стадії, які потребують гемодіалізу.

Значимість результатів роботи для практики полягає у необхідності 

визначення рівнів NT-proBNP, після досягнення «сухої ваги», С-реактивного 

білка та фактору некрозу пухлин-а, а також ендотеліну-1 та тканинного 

інгібітора матриксних металопротеїназ-1 в сироватці крові хворих із ХСН на тлі 

термінальної стадії ХХН, що дає змогу попередити прогресування цього 

серцевого захворювання у цій категорії хворих. Розроблена та апробована 

схема комплексного, диференційованого, патогенетично-обґрунтованого 

лікування діалізних хворих із ХСН на основі застосування базисної терапії, у 

складі якої був фозиноприл, та у поєднанні з мельдонієм дигідрату.

Результати дослідження впроваджено в практику роботи терапевтичних, 

кардіологічних та нефрологічних відділень та використовуються в лекційному 

курсі кафедр терапевтичного профілю.

Зауваження та пропозиції

Окремі стилістичні огріхи та незначні уточнення не мають принципового 

значення і абсолютно не зменшують цінності проведеного автором



дослідження. Треба зазначити, що принципових зауважень немає і, загалом, 

можна дати високу оцінку рецензованої роботи.

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

в процесі знайомства з дисертацією.

1. Як пояснити вплив мельдонію дигідрату на позитивну динаміку 

толерантності до фізичного навантаження і покращення якості життя?

2. Чому ви вибрали саме фозиноприл і який на вашу думку вплив цього 

лікарського засобу на показники ендотеліальної дисфункції?

3. Який, на Вашу думку патогенетичний механізм індукції та акцелерації 

ХСН у хворих з ХХН?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Салижин Тетяни Іванівни «Оптимізація лікування 

серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, 

кореговану програмним гемодіалізом, з урахуванням основних патогенетичних 

шляхів її виникнення», що виконана під керівництвом професора Яцишина Р.І. 

за спеціальністю -  14.01.02 -  внутрішні хвороби є завершеною працею, яка 

актуальна за змістом, реалізована на високому методичному рівні, відрізняється 

науковою новизною і практичною значимістю.

В роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують конкретне наукове завдання -  підвищення ефективності лікування 

ХСН у пацієнтів із збереженою та втраченою функцією нирок на основі 

розробки диференційованого підходу до проведення лікувально- 

профілактичних заходів шляхом вивчення клініко-імунологічних особливостей 

формування поєднаної патології та механізмів взаємообтяження, а також 

удосконалення та впровадження алгоритму лікувальних заходів, які включали 

застосування фозиноприлу та мельдонію дигідрату.

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих даних, 

їх практичним та теоретичним значенням, ступенем обґрунтованості та 

достовірності наукових положень, сформульованих у висновках та практичних 

рекомендаціях, повнотою викладеного матеріалу в наукових статтях та



апробації на наукових форумах, повністю відповідає вимогам п. 11 “Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24.07.2013 року, а її автор Салижин Тетяна Іванівна 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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