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Актуальність  теми дисертації  Л.А. Дронь визначається насамперед 

поширеністю обох захворювань -  артеріальної гіпертензії  (АГ) й хронічного 

обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ),  які взаємно ускладнюють 

перебіг одна одної  та потребують комплексного лікування обох патологій.

Як артеріальна гіпертензія, так і Х О ЗЛ п ов ’язані причинно- 

наслідковими з в ’язками, мають спільні патогенетичні механізми і фактори 

ризику, часто дебю тую ть  в одному віці; занедбана екологія, куріння і 

малорухомий спосіб життя індукують в організмі системне запалення, яке є 

причиною розвитку не лише ХОЗЛ, а й інших системних захворювань, 

такого як АГ.

З-поміж факторів, які провокують формування АГ та дисфункцію 

міокарда, все більше уваги приділяється ендотеліальному розслаблюючому 

фактору, активації ренін-ангіотензинової  та альдостеронової  систем, 

стимуляції  в умовах прогресування гіпоксії  волокон еластину, колагену в 

міокарді та в гладеньких м ’язах легеневих судин і міоцитах бронхів з 

розвитком незворотної  бронхіальної  обструкції,  що створює «хибне коло» та 

ускладнює перебіг артеріальної  гіпертензії  і визначає прогноз хворих з 

поєднаною патологією.

Поєднання А Г з ХОЗЛ, частота констеляції  яких коливається в 

середньому в діапазоні  34,3%, суттєво ускладнює їх своєчасну діагностику і 

лікування, тому дослідження клініко-патогенетичних механізмів 

коморбідності  і можливості  оптимізації  фармакотерапії  АГ та ХОЗЛ 

визначає актуальність даного дослідження.



У з в ’язку з цим установлення критеріїв ранньої діагностики та методів 

фармакологічної  корекції уражень орган ів-мішеней при поєднанні АГ з 

ХОЗЛ, тобто - серця, ендотеліальної дисфункції  й бронхів як мішеней, є 

актуальним для сучасної  медицини.

Дані світової  літератури стосовно взаємозв’язку і взаємовпливу АГ і 

Х О ЗЛ  чисельні,  але розрізнені і часто -  суперечливі.  Тому робота, виконана 

Л.А. Дронь,  набуває  актуальності ,  оскільки в ній проведене комплексне 

вивчення клінічних й гемодинамічних особливостей АГ, асоційованої  з 

ХОЗЛ, досліджені патофізіологічні механізми, що поєднують дані 

захворювання,  й оптимізована фармакотерапія хворих на АГ у поєднанні з 

ХОЗЛ донатором оксиду азоту, що сприяло покращенню якості та 

зб ільшенню тривалості  життя хворих.

Все вищеописане і складає  актуальність обраної  теми,  як і те, що 

дисертаційна робота виконувалася відповідно до основного плану 

комплексної  науково-дослідної  роботи кафедри клінічної фармакології  та 

фармакотерапі ї  Івано-Франківського національного медичного університету 

на тему: «Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування

хворих на ІХС з артеріальною гіпертензією з метою профілактики 

прогресування серцевої  недостатності»,  №  держреєстрації  01 14U004272, 

співавтором якої  є здобувач.

Очевидною  є наукова новизна дослідження. Зокрема, доповнено 

уявлення про визначальні  чинники та патогенетичні механізми формування 

взаємного обтяжливого  впливу АГ на перебіг Х О ЗЛ  і навпаки.

Уперш е у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, встановлене предикторне 

значення середньосистолічного  тиску в легеневій артерії  для оцінки 

перебігу АГ, стану зовнішнього дихання й якості життя пацієнтів.

Доповнені  наукові уявлення про негативний вплив активаці ї факторів 

системної запальної  відповіді,  пероксидації ліпідів на функцію ендотелію і 

стан гемодинаміки  в обох колах кровообігу, структурно-функціональні  

зміни обох шлуночків  серця у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ.



Уперш е використано L-аргінін як донатор оксиду азоту, що потенціює 

вазо- та кардіопротекторні ефекти комплексної  патогенетичної терапії у 

хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ. Установлено,  що включення в схему 

лікування протягом 3 місяців незамінної амінокислоти аргінін, 

супроводжується  покращенням профілю артеріального тиску і бронхіальної 

прохідності,  якості життя хворих, структурно-функціональних показників 

обох шлуночків  серця, збільшенням ендотелій-залежної вазодилятації. 

Доведено,  що L -аргінін сприяє зменш енню активності протизапальних 

цитокінів, знижує рівень легеневої  гіпертензії у хворих на АГ, поєднану з 

ХОЗЛ.

Одержані  результати та їх основна інтерпретація чітко і логічно 

узагальнені в розділах дисертації  і в ідображають наукову та практичну 

цінність рецензованої  роботи. Все це обґрунтоване на глибокому 

різнобічному коректному аналізі обстеження 140 хворих на есенціальну АГ II 

стадії  2-3 ступеня:  82 хворі на АГ, поєднану з Х О ЗЛ III ступеня у фазі ремісії, 

та 58 пацієнтів з АГ без ХОЗЛ і 20 практично здорових осіб, 

репрезентативних за віком та статтю, котрі знаходилися на стаціонарному 

лікуванні.

Дослідження проведені на високому сучасному методичному рівні, їх 

інформативність і достовірність не викликають сумніву. Різноманітність 

використаних клініко-діагностичних методів і надійність прийомів 

статистичного аналізу в цілому відповідають науковим завданням 

виконаного дисертантом дослідження. Застосовували традиційні клінічні 

методи обстеження:  вивчення скарг, анамнестичних даних,

загальноприйняте фізикальне обстеження, ГКГ та Гхо-КГ,  добовий 

моніторинг AT, судинорухову функцію ендотелію та стан периферійних 

судин з визначенням дисфункції  ендотелію на основі ендотелійзалежної і 

ендотелійнезалежної  вазодилятації  плечової  артерії,  ком п’ютерну 

спірографію з аналізом кривої потік-об’єм і фармакологічної  проби з бета2- 

агоністом та визначенням ступеня ЛН; вимірювали сатурацію крові, частоту



пульсу и амплітуду пульсової хвилі за допомогою пульсоксиметра. 

Проводили оцінку тяжкості задишки за валідизованими опитувальниками 

М ДР і ТОХ. Розраховували індекс тютюнокуріння,  для оцінки стажу 

куріння - показник пачко/років  за формулами та оцінювали якість життя 

пацієнтів за допомогою  стандартного адаптованого загального 

опитувальника SF-36. Проводили імуноферментні дослідження вмісту ЕТ-1, 

ГІНУП, ІЛ-6 та TNF- а у плазмі крові.

Отримані в процесі дослідження дані автор обробляла за допомогою 

сучасних статистичних програм. Обробку показників виконувала в 

залежності  від їх розподілу за методами параметричної або негіараметричної 

статистики.

Результати досліджень впроваджені в практичну діяльність КЗ «Івано- 

Франківський обласний клінічний кардіологічний центр», Івано-Франківської 

Ц М КЛ, КМ У  «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр», КЗ 

«Львівський обласний лікувально-діагностичний кардіологічний центр», 

терапевтичних і кардіологічних відділень ЦРЛ Івано-Франківської  області.

Матеріали дисертації  використовуються у навчальному процесі на 

кафедрах Івано-Франківського національного медичного університету, 

Н М А П О  імені П.Л. Ш упика,  «Буковинського державного медичного 

університету, Харківського та Тернопільського національних медичних 

університетів  і Сумського  державного університету.

Дисертація  викладена українською мовою на 224 сторінках 

маш инописного  тексту (основний текст роботи становить 210 сторінок) і 

складається з вступу, огляду літератури,  опису матеріалів і методів 

дослідження,  двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження,  висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел та додатків. Список джерел літератури включає 230 

праць, із них 106 —  латиницею, 124 - кирилицею. Робота ілюстрована 37 

таблицями та 13 рисунками.



Дисертація легко читається, написана доброю літературною і 

професійною мовою.

У вступі чітко визначені актуальність і новизна дослідження, 

поставлені  мета роботи й завдання, які буде вирішувати здобувач.

В огляді л ітератури проаналізовано новітні дані світової літератури 

щодо механізмів розвитку і порушення структурно-функціонального стану 

серця, судин і бронхів у хворих на гіпертонічну хворобу з ХОЗЛ. 

Узагальнення результатів  численних досліджень дозволило автору визначити 

найбільш актуальні питання і найменш вивчені проблеми,  на підставі чого 

були сформовані основні напрямки власного дослідження.

Власні дані викладені у 2 главах розділу власних досліджень роботи. 

Третя глава дисертації  присвячена оцінці клініко-функціональних 

детермінант перебігу АГ в поєднанні із ХОЗЛ, в якій автор чітко окреслила 

виявлені клініко-патогенетичні  взаємозв’язки між розвитком та 

прогресуванням АГ і Х О ЗЛ  та структурно-функціональні патологічні зміни 

серця й органів  дихання, порушення ендотеліальної  дисфункції  у даної  

когорти пацієнтів.

Автор встановила,  що ХОЗЛ у пацієнтів з АГ ускладнює клінічну 

симптоматику патологі ї  ССС, робить перебіг АГ важчим за рахунок 

симптомів  бронхообструкції ,  вищого АГ, в рази вищої активності 

нейрогуморальних факторів, сприяючих структурному ремоделюванню і 

лівого, і правого шлуночків серця та обох передсердь з розвитком спочатку 

д іастолічної  дисфункції  серця з наступним переходом у систолічну 

недостатність.

А втор  показала,  що у хворих на АГ, поєднану з ХОЗЛ, поряд з важким 

клінічним станом відбуваються суттєві зміни як структури,  так і функції 

лівого та правого шлуночків. Встановлено, що найбільш ранні зміни 

торкаються показників  ЛШ , а у хворих із супутнім ХОЗЛ додаються 

аналогічні зміни ПШ. Проба з реактивною гіперемією продемонструвала 

наявність ендотеліальної  дисфункції та порушення ендотеліальної



вазорегуляції  у пацієнтів обох груп, що поєднувалось із стійким зростанням в 

плазмі крові ЕТ-1, рівень якого суттєво збільшувався у пацієнтів з АГ і 

ХОЗЛ. При оцінці плазмових рівнів прозапальних цитокінів TNFa та ІЛ-6 і 

маркера серцевої  недостатності NT-proA PN  автором виявлена рання 

активація системної  імунозапальної  відповіді у пацієнтів з поєднаною 

патологією,  у 3,8 рази вищою у хворих із АГ та ХОЗЛ. Встановлена пряма 

кореляційна залежність між діаметром правого шлуночка та рівнем TNFa у 

хворих на А Г і ХОЗЛ, що негативно впливало на бронхіальну обструкцію і 

формування ранніх ознак легеневого серця. Автором доведено,  що тривале 

існування БОС змінює перебіг гіпертензії  в обох колах кровообігу, 

провокуючи появу СН і створює передумови до раннього ремоделювання 

Л Ш  і П Ш  та ПП, змінюючи клінічну картину АГ за рахунок приєднання 

клінічних ознак Х О ЗЛ  та «включення» патогенетичних компонентів 

нейрогуморальної  регуляції  запалення, які в рази перевищували показники у 

здорових лю дей  та у хворих із АГ. Виявлені автором зміни нейрогуморальної  

ланки вазорегуляції  стали чинником включення в комплексне лікування 

пацієнтів із поєднаною патологію донатора оксиду азоту - Г-аргініну.

У четвертому розділі здобувачем патогенетично обгрунтовано 

диференційований підхід до лікування хворих на АГ із ХОЗЛ Г-аргініном. На 

підставі проведеного гострого тесту з аргініном виявлено його гіпотензивну 

дію при гіпертензі ї  малого та великого кіл кровообігу, за рахунок корекції 

ендотеліальної  дисфункці ї  (зміни діаметру плечової  артерії).

У дисертаці ї  показано, що включення у комплекс для лікування 

хворих Г-аргініну сприяло зниженню середньоденного СА Г і 

середньодобового  ДАТ, покращенню клінічного стану пацієнтів як через 2 

тижні л ікування,  так і в кінці 3 місяця терапії завдяки, насамперед, 

покращенню ендотеліальної  функції  під впливом Г-аргініну, про що 

свідчило збільшення діаметра ПА на реактивну гіперемію. Зниження AT у 

малому колі кровообігу під впливом лікування посприяло підвищенню 

вентиляції та  газообміну, про що свідчить покращення Ж С Л  і особливо



підвищення значення індекса Тіффно. Терапія L-аргініном вплинула на 

структурно-функціональні  зміни обох шлуночків - зменшились прояви 

діастолічної  дисфункці ї  Л Ш  і ПШ  у хворих на АГ з ХОЗЛ, розміри і о б ’єми 

шлуночків, що було достовірно і прогностично сприятливо для цих хворих 

у плані перебігу обох захворювань і виникнення ускладнень, які 

супроводжують ремоделювання шлуночків -  СН. Лікування L-аргініном 

протягом 3 місяців разом з базовою терапією покращувало функціональний 

стан судин та якість життя хворих, збільшувало толерантність до фізичного 

навантаження.

В останньому розділі автор узагальнює результати дисертаційної 

роботи, визначає  невирішені питання та співставляє одержані дані з 

результатами вітчизняної та світової літератури. Практичні рекомендації  

логічно випливають з отриманих результатів.

Головним практичним значенням виконаного дослідження є розроблений 

на підставі отриманих результатів автором новий спосіб оптимізації  

діагностики ремоделювання міокарда та контролю за ефективністю корекції 

порушень структурно-функціонального стану серця і судин у хворих на АГ з 

Х О ЗЛ  і без шляхом проведення ехокардіографії,  динамічного визначення 

допплерівського  співвідношення Г/А, проби з реактивною гіперемією 

плечових артерій.

В аж ливою  рекомендацією є проведення спірометрі ї  пацієнтам із 

коморбідною патологією для встановлення ступеня бронхообсгрукції,  

оскільки погіршення вентиляційних механізмів дихання призводять до 

негативних змін системної гемодинаміки. Важливим також є о б ’єктивна 

оцінка клін ічного перебігу артеріальної гіпертензії  у хворих та проведення 

опитування,  які стосуються якості життя хворих і включають як фізичний, 

так і психічний компоненти здоров’я (опитувальник SF-36). Заслуговують 

уваги рекомендаці ї  щодо включення в обстеження пацієнтів з АГ в поєднанні 

з Х О ЗЛ  визначення показників  запалення і нейрогуморальних чинників 

(ендотел ій -1, передсердний натрійуретичний пептид) як найбільш чутливих



маркерів  патологічних процесів і ранніх предикторів розвитку ускладнень 

при артеріальній гіпертензії.  Для підвищення ефективності комплексної 

фармакотерапі ї  автором розроблено лікування пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією як поєднаною з ХОЗЛ, так і без нього, з включенням L-аргініну 

для тривалого застосування.

Викладення власних даних повне, лаконічне, добре ілюстроване, 

висновки і практичні рекомендації  чітко сформульовані  і витікають з 

одержаних результатів.

Основні положення дисертації  знайшли відображення в 16 друкованих 

працях і доповідалися автором на вітчизняних та зарубіжних конгресах, в 1 

інформаційному листі,  1 методичних рекомендаціях,  8 тезах у матеріалах 

наукових конгресів.

Зміст автореферату відображає основні положення дисертаційної  

роботи.

Результати дослідження можуть бути використані в кардіологічній, 

пульмонологічній  і терапевтичній  практиці з метою профілактики,  ранньої 

діагностики,  лікування і корекції змін в органах-мішенях та ускладнень у 

хворих на артеріальну гіпертензію з ХОЗЛ.

Оформлення дисертації  відповідає вимогам ДА К України. При 

рецензуванні  роботи виникли деякі зауваження, які не зменшують вартості 

роботи:

1. У тексті роботи зустрічаються скорочені назви показників функції 

зовн іш нього дихання як у англійському,  так і в українському 

варіантах -  логічно було би дотримуватися одного 

загальноприйнятого  типу скорочення на вибір автора та внести 

даний варіант скорочень у перелік.

2. Оскільки в роботі проводилося дослідження функції  зовнішнього 

дихання бажано було би вказати, на якій саме базі і ким було 

проведено  дане дослідження та інтерпретація результатів.



Таким чином, рецензована робота цілком заслуговує позитивної 

оцінки. При знайомстві  з дисертацією виникло ряд запитань до автора:

1. Оскільки у В аш их пацієнтів були ознаки бронхообструктивного 

синдрому -  яким саме чином Ви оцінювали дані спірометрії  та 

проводили включення пацієнтів у дослідження? Як проводили 

диференційну  діагностику з бронхіальною астмою?

2. Яким чином верифікували у хворих ознаки ремісії  ХОЗЛ?

3. Яким чином діагностували наявність у хворих ознак легеневого 

серця та проводили діагностику величини легеневої  гіпертензії?

4. За рахунок яких патогенетичних механізмів включення у 

комплексне лікування аргініну сприяло покращенню бронхіальної 

прохідності та зростанню Ж ЄЛ ?

3. Чи спостерігали Ви у досліджуваної  групи пацієнтів деякі побічні 

ефекти чи небажані явища при прийомі аргініну?

Висновок: Дисертаційна робота Д ронь Любові  Анатоліївни

«Оптимізація  фармакотерапі ї  артеріальної гіпертензії  у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень донатором оксиду азоту», представлена 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.02 -  

внутрішні хвороби,  є завершеною науковою працею, що містить нові 

обґрунтовані результати,  які в сукупності визначають актуальну проблему 

сучасної  терапії  -  встановлення особливостей перебігу, 

високоінформативних лабораторних та інструментальних критеріїв ранньої 

діагностики та методів  профілактики ускладнень з боку органів-мішеней при 

коморбідній патології  -  артеріальній гіпертензії,  поєднаній з хронічним 

обструктивним захворюванням легень. Це дозволяє вважати, що 

дисертаційна робота Дронь Л.А. повністю відповідає вимогам затвердженої 

Кабінетом Міністрів  України Постанови №.'567 від 24 липня 2013 року 

«Порядок присудження наукових ступенів» (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів №  656 від 19 серпня 2015 року і №  1 159 від 

30 грудня 2015 року) до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує



наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 

внутрішні хвороби.

Доцент кафедри внутрішньої медицини, 

клінічної фармакології та професійних хвороб 

ДВНЗ «Буковинський державний 

медичний університет» за сумісництвом

доктор медичних наук Коваленко С.В.

9 вересня 2019 року
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