
ВІДГУК

офіційного опонента, доктора медичних наук 
Скибчика Василя Антоновича, професора кафедри сімейної медицини 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького МОЗ України 

про дисертаційну роботу Савіцької Юлії Володимирівни на тему: 
«Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану хворих та обґрунтування 

оптимального варіанту діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із 
хронічною серцевою недостатністю», представлену на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01 Л 1 -  кардіологія

Актуальність теми. Хронічна серцева недостатність (ХСН) -  

клінічний синдром, що є закономірним наслідком прогресування багатьох 

серцево-судинних захворювань, особливо таких як ішемічна хвороба серця, 

гіпертонічна хвороба та їх поєднання. Поширеність ХСН в загальній 

популяції населення України складає близько 7 % та зростає пропорційно до 

віку. Цей синдром асоціює із суттєвими соціально-економічними втратами. 

Так, у нашій країні смертність пацієнтів після епізоду декомпенсації ХСН 

впродовж року складає 23-35 %, а через півтора року -  41 %. Заданими 

національних реєстрів та епідеміологічних досліджень різних європейських 

країн встановлено, що приблизно 50% таких пацієнтів помирають протягом 

наступних 4 років, а близько 40% повторно госпіталізують у стаціонар 

із приводу прогресування СН протягом 1-го року.

Крім того, ХСН має суттєвий негативний вплив не лише на тривалість, 

але й на якість життя (ЯЖ) пацієнтів. Якісні показники життя таких хворих є 

суттєво нижчими, ніж у осіб з такими проблемними захворюваннями, як 

цукровий діабет, хронічні захворювання легень та артеріальна гіпертензія. 

Згідно з результатами деяких досліджень, показник ЯЖ за наявності ХСН є 

співставним з онкологічними захворюваннями і хворобою Паркінсона. Окрім 

того, не варто забувати, що переважну більшість пацієнтів із ХСН становлять 

особи старших вікових груп, для яких показник ЯЖ має більше значення, ніж 

його тривалість. Тому не дивно, що даний показник у сучасних



рекомендаціях по веденню пацієнтів із ХСН розглядається як один з 

критеріїв ефективності проведених лікувальних заходів. Натомість, не 

зважаючи на доведений зв'язок між багатьма клініко-інструментальними 

параметрами та показниками ЯЖ, у жодному з проведених досліджень 

останні не виступали у якості провідного індикатора перебігу ХСН.

Не менш актуально виглядає проблема впливу фармакотерапевтичних 

засобів на ЯЖ пацієнтів. Завдяки прямій лікувальній дії, спрямованій на 

зменшення проявів хвороби та сповільнення наростання її важкості, 

реалізується позитивний вплив лікарських засобів на ЯЖ, в той час як через 

побічну дію, потребу регулярного прийому, додаткові фінансові витрати -  

реалізується негативна дія на цей показник. Особливо неоднозначний вплив 

на ЯЖ чинять діуретичні засоби, що є необхідною складовою терапії 

набрякового синдрому у хворих із ХСН. За даними досліджень BADAPIC, 

EPISERVE та Павлівського реєстру частка осіб із ХСН, що змушені постійно 

приймати діуретичні засоби сягає близько 86,0 %.

Отже, зважаючи на вище зазначене, слід констатувати, що 

представлена до офіційного захисту кандидатська дисертація Савіцької Юлії 

Володимирівни присвячена вельми актуальному питанню сучасної 

кардіології -  пошуку шляхів оптимізації лікування хворих на підставі 

вивчення паралелей між рівнем ЯЖ та різними клініко-інструментальними 

параметрами, а також порівняння клінічної ефективності різних варіантів 

діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із ХСН.

Зв'язок теми дисертації з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота Савіцької Юлії Володимирівни є фрагментом 

планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини № З 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова 

«Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними і структурно- 

функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево- 

судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація і фармакологічна



корекція» (№ державної реєстрації 0114U007197). Дисертант є співвиконавцем 

даної теми.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота Савіцької Юлії 

Володимирівни на тему: «Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану 

хворих та обґрунтування оптимального варіанту діуретичної терапії торасемідом 

у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю» ґрунтується на результатах 

комплексного обстеження та лікування 113 пацієнтів із ХСН II та III 

функціональних класів (ФК) за NYHA ішемічної етіології, що перебували на 

лікуванні у Хмельницькому обласному кардіологічному диспансері в період з 

березня 2013 року до серпня 2015 року.

Наукова робота виконана на відповідному методичному та технічному 

рівні, її вірогідність та інформативність сумнівів не викликає. Використання 

сучасних методів обстеження таких як електрокардіографія, ехокардіографія, 

проба з 6 хвилинною ходьбою, ретельний збір анамнестичних та 

антропометричних даних, лабораторні методи визначення Nt-proBNP, 

показників електролітно-метаболічного статусу, функції нирок, анкетування 

для оцінки ЯЖ дозволили з’ясувати зв’язки між рівнями ЯЖ та клініко- 

інструментальними показниками, визначити фактори ризику низького рівня 

ЯЖ та порівняти клінічну ефективність різних варіантів діуретичної терапії у 

пацієнтів із ХСН.

Статистична обробка та аналіз одержаних результатів виконані за 

допомогою пакетів прикладних програм «Statistica v. 7.0» (StatSoft, USA) з 

використанням методів параметричної, непараметричної та варіаційної 

статистики що, з врахуванням достатньої кількості обстежених пацієнтів, 

забезпечило обґрунтованість і вірогідність отриманих автором наукових 

положень, висновків і рекомендацій.

Достовірність первинного матеріалу та точність вимірювальної техніки 

перевірена на всіх етапах виконання дисертаційної роботи. Автором дотриманні 

основні біоетичні норми Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною



асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права 

людини та біомедицину (від 04.04.1997 p.), відповідні положення ВООЗ, 

Міжнародної ради медичних наукових товариств, Міжнародного кодексу 

медичної етики (1983 p.), Директиви ЄЕС № 609 від 24.11.1986 р. і наказу 

МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р.

Не викликає сумнівів і новизна представленої дисертаційної роботи. 

Отримані результати дослідження не мають прямих аналогів. Уперше було 

виділено різні рівні порушення ЯЖ пацієнтів із ХСН за опитувальниками 

MLHFQ та MOS SF-36. Уперше визначений зв’язок між зниженням рівня ЯЖ 

та негативними змінами клініко-інструментальних параметрів пацієнтів із 

ХСН: зниженням толерантності до фізичного навантаження, поглибленням 

структурно-функціональних змін серця, зростанням нейрогуморального 

дисбалансу та ренальної дисфункції.

За результатами дисертаційної роботи вперше верифіковано основні 

незалежні предиктори рівня інтегральних показників ЯЖ та розраховано 

критичні значення за яких ці предиктори чинять максимальний вплив на 

вихідний параметр (ЯЖ). Так визначено, що основними факторами ризику 

відносно низького рівня ЯЖ за опитувальником MHFLQ у пацієнтів із ХСН 

є рівень Nt-proBNP >2414 пг/мл (відношення шансів подій (ВШП)=8,0), 

індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) >190 г/м (ВШП=4,2), 

тривалість ішемічного анамнезу >12 років (ВШП=3,0) та наявність постійної 

форми фібриляції передсердь (ФП) (ВШП=2,9); ризик відносно низької 

фізичного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 найвищий при наявності 

ФК ХСН за NYHA >11 (ВШП=6,3), реакції систолічного артеріального тиску 

(CAT) на фізичне навантаження <18 мм рт. ст. (ВІШТ=3,4), величині фракції 

викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) <39 % (ВШП=2,5) та величині швидкості 

клубочкової фільтрації (ШКФ) <60 мл/(хв-1,73 м ) (ВШП=2,7); ризик 

відносно низької психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 у 

пацієнтів із ХСН максимально зростає при наявності постійної форми ФП 

(ВШП=5,4), рівні Nt-proBNP >1992 пг/мл (ВШП=5,2), наявності епізоду



повторного інфаркту в анамнезі (ВШП^З,!)), а також тривалості набрякового 

синдрому >4-х років (ВШП=2,4), в порівнянні з особами із ХСН, що не 

мають заданих клінічних характеристик.

Уперше шляхом порівняння впливу різних варіантів діуретичної терапії 

торасемідом визначено перевагу щоденного режиму діуретичної терапії 

торасемідом, не залежно від форми його вивільнення, над інтермітуючою 

терапією торасемідом негайного вивільнення (НВ) стосовно клінічної 

ефективності, поліпшення структурно-функціональних параметрів серця, 

фільтраційної функції нирок, нейрогуморального статусу пацієнтів, вищого 

профілю електролітної безпеки та зростання рівня ЯЖ. А також з’ясовано 

перевагу щоденної терапії торасемідом модифікованого вивільнення (MB), в 

порівнянні з іншими варіантами діуретичної терапії торасемідом, щодо 

впливу на величину індексу комфортності, зниження частоти випадків із 

ШКФ <60 мл/(хв1,73 м2), а також поліпшення окремих параметрів ЯЖ 

пацієнтів із ХСН впродовж 6 місяців лікування.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

автором обґрунтовано необхідність визначення рівня ЯЖ за опитувальником 

MLHFQ або анкетою MOS SF-36 під час комплексної оцінки стану хворого, 

показано можливість прогнозування ризику зниження рівня ЯЖ шляхом 

оцінки незалежних клініко-інструментальних предикторів та запропоновано 

спосіб оптимізації тривалої підтримуючої діуретичної терапії набрякового 

синдрому у пацієнтів із ХСН на підставі доведеної переваги щоденного 

режиму діуретичної терапії торасемідом, не залежно від його форми 

вивільнення, над інтермітуючим режимом лікування торасемідом НВ, а 

також визначення пріоритету щоденного режиму діуретичної терапії 

торасемідом MB у пацієнтів із ХСН та низьким комплаєнсом до лікування 

діуретиками, супутньою нирковою дисфункцією або низьким вихідним 

рівнем ЯЖ. Крім того, показано необхідність розглядати пацієнтів із ХСН, 

які мають відносно низький рівень ЯЖ як групу осіб підвищеного ризику 

несприятливих клінічних подій.



Загальна характеристика роботи. Дисертаційна робота оформлена 

відповідно до вимог, написана українською мовою та викладена на 137 

сторінках основного тексту. Робота побудована в класичному для клінічних 

дисертацій стилі і складається з анотації, вступу, розділів з оглядом 

літератури, описом контингенту обстежених хворих і методів дослідження, 

трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, переліку літературних 

джерел (119 кирилицею та 60 латиною) і додатків.

Дисертацію ілюстровано 30 таблицями та 54 рисунками.

В анотації (українською та англійською мовами) представлено 

короткий виклад основного змісту дисертації із зазначенням наукової 

новизни та практичного значення результатів дослідження.

У вступі визначена актуальність обраної теми, чітко сформульовані 

мета та завдання дослідження, розкрита його наукова цінність та практичне 

значення, представлено особистий внесок дисертанта у виконану роботу, 

повноту відображення результатів дослідження у наукових працях та їх 

апробацію на медичних форумах.

Огляд сучасних закордонних і вітчизняних літературних джерел 

відображає актуальність вивчення проблеми ХСН, ЯЖ та діуретичної 

терапії. Отримана автором інформація, викладена в цьому розділі, 

обґрунтовує необхідність вивчення ролі показників ЯЖ в інтегральній оцінці 

стану хворого та пошуку шляхів оптимізації діуретичної терапії у пацієнтів із 

ХСН на етапі тривалого підтримуючого лікування. Глибокий аналіз 

літературних джерел вказує на високу ерудицію автора, вміння критично 

оцінювати та узагальнювати досягнення медичної науки та практики.

У розділі «Клінічна характеристика контингенту обстежених 

хворих, методи дослідження і статистичного аналізу» подано вичерпну 

характеристику вибірки пацієнтів, включених у дослідження, критерії 

включення та виключення, чітко описано дизайн, методику розподілу 

пацієнтів на клінічні групи та групи лікування, а також детально



охарактеризовано використані клінічні, лабораторні, інструментальні та 

статистичні методи дослідження. Розділ створює чітку уяву про хід та 

особливості проведеного дослідження.

У розділі 3 «Оцінка параметрів фізичного функціонування та 

інструментально-лабораторних показників залежно від рівня якості життя 

пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю», присвяченому 

дослідженню асоціативних зв’язків між рівнями ЯЖ, визначеними за 

опитувальниками MLHFQ та MOS SF-36, з різними клінічними 

характеристиками пацієнтів із ХСН визначений певний асоціативний зв'язок 

відносно низького рівня сумарного балу опитувальника MLHFQ та фізичного 

компонента здоров'я анкети MOS SF-36 із зниженням толерантності до 

фізичних навантажень пацієнтів, зростанням частоти дезадаптивних реакцій 

серцево-судинної системи на фізичне навантаження, погіршенням 

структурно-функціональних параметрів серця, зростанням рівня 

нейрогуморального дисбалансу та зниженням фільтраційної функції нирок. В 

меншій мірі подібний зв'язок з клініко-інструментальними характеристиками 

встановлений для психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36.

Розділ 4 «Незалежні предиктори рівня інтегральних показників якості 

життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю» є досить цікавим 

та відрізняється новизною. У ньому увага автора акцентована на пошуку 

незалежних клініко-інструментальних предикторів відносно низьких рівнів 

ЯЖ у пацієнтів із ХСН та визначенню сили їхнього впливу на вихідний 

параметр (ЯЖ). Частина виявлених предикторів є загально відомими, однак 

інша частина була ідентифікована вперше. Крім того, в даному дослідженні 

вперше виконаний пошук критичних значень для клініко-інструментальних 

параметрів, за яких вони чинять найбільший вплив на рівень ЯЖ, та 

виконано розрахунок ВШП зниження рівня ЯЖ під впливом різних факторів 

ризику. Так, за результатами наукової роботи показано, що в якості 

найсильніших факторів ризику відносно низького рівня ЯЖ пацієнтів із ХСН 

за опитувальником MLHFQ слід вважати рівень Nt-proBNP, ІММЛШ,



тривалість ішемічного анамнезу та наявність постійної форми ФП; відносно 

низького психічного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 -  наявність 

постійної форми ФП, рівень Nt-proBNP, наявність епізоду повторного 

інфаркту в анамнезі, а також тривалість набрякового синдрому; відносно 

низького фізичного компонента здоров'я анкети MOS SF-36 -  ФК ХСН за 

NYHA, реакцію CAT на фізичне навантаження, величину ШКФ та величину 

ФВ ЛШ.

Порівняння впливу різних варіантів діуретичної терапії торасемідом у 

пацієнтів представлена у 5 розділі «Клінічна ефективність та вплив на 

лабораторно-інструментальні параметри і якість життя різних варіантів 

діуретичної терапії торасемідом у  пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю». Крім традиційної оцінки ефективності терапії, яка 

ґрунтувалась на результатах клінічного спостереження, був використаний 

індекс комфортності діуретичної терапії, що визначався самими пацієнтами 

на 6-му місяці лікування за допомогою візуально-аналогової шкали. 

Виявлено, що щоденні варіанти діуретичної терапії, не залежно від форми 

вивільнення торасеміду, переважають інтермітуючий варіант лікування 

торасемідом НВ за динамікою зниження середньодобових та 

середньотижневих доз діуретика, зростанням величини фактичної дистанції 

проби з 6 хвилинною ходьбою, більш позитивним впливом на динаміку 

структурно-функціональних показників серця, зниження рівня Nt-proBNP, 

зростання фільтраційної функції нирок, поліпшення параметрів ЯЖ та вищим 

профілем електролітно-метаболічної безпеки впродовж 6 місяці 

спостереження. Крім того, щоденна терапія торасемідом MB виявила деяку 

перевагу, в порівнянні з іншими варіантами діуретичної терапії щодо індексу 

комфортності терапії, зменшення частоти епізодів зниженої ШКФ та окремих 

параметрів ЯЖ.

У розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» здобувач 

детально аналізує отримані ним результати, порівнює їх із даними 

інших клінічних досліджень, виконаних за кордоном та в Україні, висловлює



власну точку зору з цих питань. На підставі ретельно виконаного огляду 

літератури автор аналізує особливості змін досліджуваних показників, 

установлює їх взаємозв’язки, науково обґрунтовує власне бачення тих 

суперечливих питань, які стосуються досліджуваної роботи. Характерною 

особливістю цього розділу є вміння здобувана вести наукову дискусію. 

Матеріал розділу викладений послідовно і логічно, що свідчить про наукову 

зрілість дисертанта.

Висновки наукової роботи логічно випливають з результатів 

дослідження і повністю відповідають положенням, які були сформульовані в 

меті та завданнях дослідження.

Ознайомлення з текстом автореферату дає підстави стверджувати, що 

за структурою та змістом він відповідає вимогам. У тексті автореферату 

відображені основні положення, результати та висновки проведеного 

дослідження. Зміст автореферату повністю випливає з дисертації і 

принципових зауважень не містить.

Виходячи з аналізу основної частини дисертації та її автореферату 

можна дійти висновку, що мета роботи в ході виконання дослідження 

досягнута, а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт, в тому 

числі 9 статей у фахових наукових виданнях України (6 статей -  у виданнях, 

включених у міжнародні наукометричні бази) та 7 наукових праць надруковані 

у матеріалах науково-практичних конференцій. У наведених наукових працях 

відображено всі основні положення дисертації.

Недоліки, зауваження і побажання. В процесі рецензування дисертації, 

автореферату та наукових публікацій дисертанта суттєвих недоліків або 

зауважень не виникло. В якості дискусії хочеться почути від дисертанта 

відповіді на наступні запитання:

1. Чому у дисертаційній роботі не було використано інші опитувальники та 

анкети, що враховували би вплив на якість життя коморбідної патології, а саме,



цукрового діабету 2 тип (включено у дослідження 20,4% пацієнтів) та 

абдомінального ожиріння (49,6 % пацієнтів) ?

2. У новій класифікації ХСН Європейське товариство кардіологів (ESC, 

2016) збільшило кількість варіантів (типів) ХСН. При цьому основна 

термінологія, що використовується для їх визначення, базується на 

вимірюванні фракції викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ):

1. ХСН зі зниженою ФВ ЛШ <40%.

2. ХСН з нормальною (збереженою) ФВ ЛШ >50%.

3. ХСН із середнім рівнем ФВ ЛШ 40-49%.

У вашому дослідження було включено пацієнтів з ХСН з ФВ ЛШ 40-49% 

-  80 (70,8%) осіб та з ФВ ЛШ <40% -  33 (29,2%) осіб. Чому у дисертаційній 

роботі не були включені та не вивчались пацієнти із збереженою ФВ ЛШ ? Чи 

могли би вплинути такі пацієнти на результати ваших досліджень щодо якості 

життя?

3. Практичні рекомендації занадто деталізовані. Зокрема, другий пункт 

« 2. Розглядати пацієнтів із ХСН та відносно низькими рівнями інтегральних 

показників якості життя за опитувальником MLHFQ або анкетою MOS SF-36 

як контингент осіб підвищеного ризику несприятливих клінічних подій на 

підставі їхньої тісної асоціації зі зниженням толерантності до фізичних 

навантажень, виснаженням функціональних резервів серцево-судинної 

системи, поглибленням ознак структурно-функціонального ремоделювання 

серця, зростанням рівня біомеханічного стресу та ознак ренальної 

дисфункції» не зовсім відповідає практичним рекомендаціям, а швидше має 

наукове значення. Також 4 і 5 пункти практичних рекомендацій щодо 

ефективності діуретичної терапії торасемідом можна було б об’єднати.

Наведені зауваження та побажання ніяк не зменшують цінності, наукової 

новизни та практичного значення дисертаційної роботи.

При ознайомленні з роботою виникли ряд запитань, що мають науково- 

практичне значення та можуть слугувати напрямками подальших досліджень:



1. Чи проводили Ви оцінку фармакоекономічної ефективності різних 

варіанти діуретичної терапії у хворих із ХСН?

2. Чи спостерігали Ви пацієнтів з дестабілізацією ХСН, незважаючи на 

застосування оптимальної діуретичної терапії і відповідно як у цих 

пацієнтів змінювалась ЯЖ?

ВИСНОВОК:

Дисертаційна робота Савіцької Юлії Володимирівни на тему: «Рівень 

якості життя в інтегральній оцінці стану хворих та обґрунтування оптимального 

варіанту діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою 

недостатністю», виконана у Вінницькому національному медичному 

університеті імені М. І. Пирогова, є завершеним, самостійно виконаним 

дослідженням. За актуальністю, об’ємом виконаного наукового дослідження, 

його науковою новизною та практичним значенням дисертаційна робота 

відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 «Положення про присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

№ 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р. 

щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора 

філософії), а дисертант заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія.
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