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Одними із високоефективних протипухлинних препаратів, які входять 

до складу більшості схем хіміотерапії злоякісних захворювань системи 

кровотворення є антрациклінові антибіотики. Вони володіють вираженою 

цитостатичної дією, що зумовлює їх широке використання в програмах 

лікування гострих гемобластозів. Досягнення та підтримка ремісії залежить 

від дотримання доз та режимів введення цитостатиків. Висока 

кардіотоксичність антрациклінів часто обмежує використання препаратів 

даної групи в повному обсязі, що знижує ефективність лікування 

онкогематологічних захворювань. Відсутність чіткої клінічної симптоматики 

призводить до несвоєчасної діагностики антрациклінових уражень міокарда.

Ризик виникнення антрациклінової кардіотоксичності значно 

збільшується за умов наявності супутніх захворювань з боку серцево- 

судинної системи, в першу чергу ішемічної хвороби серця (ІХС). Причиною 

потенціювання негативних впливів антрациклінів у пацієнтів 

онкогематологічного профілю є спільні патогенетичні механізми ураження 

кардіоміоцитів, а саме, активація перекисного окислення ліпідів.

Однак, залишаються актуальними питання ранньої діагностики клінічної 

симптоматики, механізмів розвитку антрациклінової кардіотоксичності та



доцільності її профілактики з урахуванням супутньої ІХС.

Саме вирішенню цих актуальних питань присвячена дисертаційна 

робота Лиманець Тетяни Володимирівни, мета якої підвищити ефективність 

діагностики та профілактики ранньої антрациклінової кардіотоксичності у 

хворих на гострі лейкемії на підставі вивчення провідних патогенетичних 

механізмів її розвитку в динаміці хіміотерапії, особливостей клінічної 

картини та функціональних змін міокарда з урахуванням супутньої ІХС.

ЗВ'ЯЗОК ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ З ДЕРЖАВНИМИ НАУКОВИМИ

ПРОГРАМАМИ

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідницької роботи 

«Розробка методів профілактики та лікування медикаментозно-індукованих 

уражень внутрішніх органів» (№ держреєстрації Oil 5U001087) кафедри 

внутрішньої медицини №1 Української медичної стоматологічної академії. 

Здобувач є співвиконавцем даної теми.

НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Уперше на підставі аналізу архівного матеріалу проведена оцінка частоти 

та характеру антрациклінових уражень міокарда на фоні низьких кумулятивних 

доз антрациклінів до 550 мг/м2 у хворих на гострі лейкемії, залежно від 

комбінації цитостатиків у складі хіміотерапії та наявності супутньої ІХС. 

Доведено відсутність залежності ризику формування антрациклінової 

кардіотоксичності від комбінації протипухлинних препаратів у схемах 

лікування гострих лімфобластних та мієлобластних лейкемій при досягненні 

низьких кумулятивних доз антрациклінів до 550 мг/м2 за доксорубіцином. 

Показаний тісний зв'язок частоти уражень міокарда залежно від наявності LXC. 

Низькі кумулятивні дози антрациклінових антибіотиків призводять до 

виникнення кардіальних уражень у 100% хворих на гострі лейкемії із 

супутньою ІХС у вигляді змін біоелектричної активності міокарда, а саме 

порушень ритму і провідності, збільшення ектопічної активності, безбольової 

депресії сегмента ST, зниження вольтажу зубців комплексу QRS.

Уперше доведено, що найбільш чутливим методом ранньої доклінічної



діагностики кардіотоксичності антрациклінів на фоні їх низьких 

кумулятивних доз від 100 до 200 мг/м2 за доксорубіцином є добове 

моніторування ЕКГ, за допомогою якого можна своєчасно діагностувати 

безбольову ішемію міокарда як один із основних проявів антрациклін- 

індукованого ураження кардіоміоцитів.

Знайшло подальшого розвитку вивчення ролі перекисного окислення 

ліпідів у формуванні антрациклінової кардіотоксичності у пацієнтів
•  і  •    • •  •  •  • •  ^онкогематологічного профілю з урахуванням супутньої ішемічної хвороби 

серця. Доведено, що її наявність призводить до виснаження системи 

антиоксидантного захисту.

Подальший розвиток отримало дослідження ендотеліальної дисфункції 

при формуванні антрациклінової кардіотоксичності. Встановлено, що 

паралельно з активацією процесів перекисного окиснення ліпідів 

відбувається зростання активності сумарної NO-синтази за одночасного 

зниження концентрації нітрит-аніонів, що свідчить про виснаження 

субстрату NO на фоні тривалого перебігу ІХС. Уперше доведено, що 

прогресуюче зниження концентрації кінцевих метаболітів NO в сироватці 

крові хворих на гострі лейкемії із супутньою ІХС на фоні індукційних курсів 

хіміотерапії є додатковим фактором уражень кардіоміоцитів.

Уперше розроблений спосіб профілактики розвитку ранньої 

антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою 

ІХС під час проведення курсів індукції ремісії, який включає використання 

L-аргініну як донатору NO в складі супровідної терапії та доведена 

ефективність його профілактичного призначення.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Отримані здобувачем результати проведених досліджень свідчать про 

необхідність застосування у клінічній практиці Холтерівського моніторування 

ЕКГ з метою ранньої діагностики кардіотоксичності антрациклінів, одним із 

основних проявів якої є безбольова ішемія міокарда, що дає можливість 

оптимізувати її профілактику у пацієнтів з гострими гемобластозами та



Т Т Г / ^  •  •  •  v  •  •  •  • • •супутньою ІХС під час проведення індукційних курсів хіміотерапії.

На основі отриманих даних здобувач сформулював конкретні практичні 

рекомендації, які мають прикладний характер, і впроваджені в практику роботи 

гематологічних відділень Полтавської обласної клінічної лікарні ім. 

М.В.Скліфосовського, Обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківськ, ОКУ 

«Лікарня швидкої медичної допомоги» м. Чернівці, Дніпропетровської 

клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» 

ПАТ «Укрзалізниця» та у навчальний процес кафедр внутрішньої медицини 

№1 ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», 

гематології і трансфузіології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика, внутрішньої медицини №2 ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України», внутрішньої медицини та інфекційних 

хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 

внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», внутрішньої медицини №3 

Харківського національного медичного університету.

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ, РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У

ДИСЕРТАЦІЇ

Під час проведення дослідження було обстежено достатню кількість 

хворих на гострі гемобластози, а саме 147 пацієнтів (72 -  чоловіки, 75 -  

жінки), з них 66 пацієнтів мали супутню ішемічну хворобу серця.

У * W  •  •  V  '  V»дисертаційному дослідженні використаний раціональний спектр 

сучасних та інформативних лабораторних й інструментальних методів, що 

надало можливість здобувачеві всебічно проаналізувати клінічні особливості 

ранньої антрациклінової кардіотоксичності та розробити ефективний метод 

профілактики її розвитку.

Вірогідність отриманих результатів підтверджується методично 

правильною побудовою дослідження та застосуванням адекватних методів 

статистичної обробки даних.



ПОБУДОВА ТА ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертація написана літературно-науковою українською мовою з 

мінімальною кількістю помилок.

Вступ містить обґрунтування актуальності теми, мету та задачі 

дослідження. Мета роботи чітко сформульована, задачі підпорядковані меті. 

Крім того, у вступі представлена наукова новизна, практичне значення 

результатів, особистий внесок здобувана, описано структуру дисертації, 

публікації за темою роботи.

Огляд літератури (розділ 1) складається з чотирьох підрозділів. У 

першому підрозділі здобувач виклав сучасні дані літератури щодо провідних 

патогенетичних механізмів розвитку антрациклінової кардіотоксичності у 

хворих на гострі гемобластози з урахуванням супутньої ішемічної хвороби

У » • • » • ^  u  • • ••другому підрозділі наведені дані щодо особливостей клінічної 

симптоматики та діагностики уражень міокарда у хворих на гострі лейкемії під 

впливом антрациклінових антибіотиків в залежності від наявності супутньої
• • і« / •  • •• • • т  тішемічної хвороби серця і досягнення кумулятивної дози антрациклінів. У 

третьому підрозділі висвітлені дані щодо сучасних підходів до профілактики 

розвитку кардіотоксичної дії антрациклінів в динаміці хіміотерапії гострих
U • и т т » • »  * » _леикемш. У четвертому підрозділі розглядаються методи ОЦІНКИ ЯКОСТІ життя 

пацієнтів та спеціальні опитувальники якості життя, що використовуються під 

час курації хворих онкологічного профілю в динаміці хіміотерапії.

Розділ 2 складається з п’яти підрозділів і присвячений опису матеріалу, 

програмі та методам дослідження, які є сучасними і адекватними для вирішення 

поставлених задач. Підрозділ 1 надає загальну характеристику обстежених 

хворих та розглядає програму дослідження. Отримані дані викладені докладно і 

висвітлюють зазначену патологію з різних боків. У підрозділі 2 розглядаються 

біохімічні методи, які використовувались у дослідженні, а саме визначення 

концентрації реактантів тіобарбітурової кислоти, активності 

супероксиддисмутази, концентрації нітрит-аніонів, активності сумарної N 0- 

синтази та рівню тропоніну І в сироватці крові хворих. Підрозділ 3 висвітлює



проведені інструментальні методи дослідження, а саме ЕКГ-дослідження, 

Холтерівське моніторування ЕКГ і ехокардіографічне (ЕхоКГ) дослідження. 

Підрозділ 4 присвячений опису методу оцінки якості життя хворих за допомогою 

опитувальника SF-36, а підрозділ 5 -  методам статистичного аналізу.

Розділ 3 присвячений аналізу захворюваності на гострі лейкемії 

хворих, які лікувались стаціонарно в ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського у 2006 

-2 0 1 0  роках та розвитку антрациклін-індукованих уражень міокарда на фоні 

хіміотерапії на підставі вивчення архівної документації.

Розділ власних досліджень (розділ 4) містить 4 підрозділи. У першому 

викладені дані особливостей клінічної симптоматики, характер ЕКГ та ЕхоКГ- 

змін у хворих онкогематологічного профілю із супутнью ішемічною хворобою 

серця, надані переконливі дані, що добовий ЕКГ-моніторинг є засобом вибору 

для діагностики ранньої кардіотоксичності антибіотиків антрациклінового ряду. 

Другий підрозділ присвячений вивченню ролі процесів перекисного окислення
* • * 1 • • • •  •• • • -ш J-ліпідів у формуванні антраціклін-індукованої кардіотоксичності. У третьому 

підрозділі висвітлений вплив ендотеліальної дисфункції на розвиток та 

прогресування антрациклінового ураження міокарда у хворих на гострі 

гемобластози із супутньою ішемічною хворобою серця. У четвертому 

підрозділі автором наведені результати опитування хворих на гострі лейкемії за 

шкалою SF-36 у маніфесті захворювання та після двох курсів індукції ремісії. 

Проведено співставлення результатів між хворими на гострі лейкемії без 

супутніх серцево-судинних захворювань та за наявності ІХС.

Наступний розділ власних досліджень (розділ 5) містить 4 підрозділи, 

які присвячені вивченню ролі L-аргініну у профілактиці формування 

кардіотоксичної дії антрациклінів у хворих на гострі гемобластози із 

супутньою ішемічною хворобою серця на фоні індукційних курсів
•  •   • • •  ж  y  ___ • •  •  1  1  •хіміотерапії. У підрозділі 1 акцентується увага на позитивному ефекті

L *  • і  • • ••. -аргініну з метою профілактики антрациклінової

кардіотоксичності у даних хворих. Підрозділ 2 висвітлює вплив L-аргініну на 

усунення дисбалансу процесів перекисного окиснення ліпідів та



антиоксидантного захисту у пацієнтів онкогематологічного профілю із 

супутньою ішемічною хворобою серця на фоні специфічного лікування. У 

третьому підрозділі надані результати, що підтверджують достовірне 

зменшення проявів ендотеліальної дисфункції на фоні проведення
  і * • • • •  •профілактики антрациклінової кардютоксичності L-арпніном.

Висновки відповідають поставленій меті та задачам дослідження.

Список джерел містить велику кількість переважно сучасних 

літературних посилань.

Отримані дані відображені у 11 таблицях і 10 рисунках та ілюстровані 

двома клінічними випадками.

ПОВНОТА ВИКЛАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ В ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ І АВТОРЕФЕРАТІ

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертації, викладені в опублікованих працях. За темою дисертації 

опубліковано 22 наукові праці, у тому числі 7 статей: 5 - у  фахових наукових 

виданнях України; 1 - у  закордонному виданні, 1 - у  вітчизняному виданні, 

що входить до наукометричної бази даних «Scopus»; 15 тез у матеріалах 

конгресів та конференцій, 1 робота надрукована без співавторів. Отримано 2 

патенти України на корисну модель, видано 2 інформаційні листи.

НЕДОЛІКИ ДИСЕРТАЦІЇ ЩОДО її  ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ

Слід відзначити незначні зауваження, які суттєво не впливають на 

загальний висновок:

1) Доцільно було б провести аналіз пізньої антрациклінової 

кардіотоксичності, а саме частоти розвитку серцевої недостатності у хворих на 

гострі лейкемії із супутньою ІХС, що зберігають критерії ремісії у динаміці 

хіміотерапії.

2) Доцільно було б більш детально описати медикаментозну терапію 

ішемічної хвороби серця.

Проте, вищезазначені зауваження та недоліки не носять принципового 

характеру і суттєво не зменшують позитивної оцінки дисертаційної роботи, не



впливають на достовірність висновків.

Принципових зауважень до дисертаційної роботи немає.

ПРОПОНУЮ ЗДОБУВАЧЕВІУ ПОРЯДКУ ДИСКУСІЇ 

ВІДПОВІСТИ НА НАСТУПНІ ЗАПИТАННЯ:

1) Згідно даних сучасної літератури препарати Р-блокатори та інгібітори 

ангіотензинперетворюючого ферменту використовуються з метою лікування 

проявів кардіотоксичності антрациклінів. Яка частина ваших хворих із 

супутньою ІХС їх отримували? Враховуючи ці дані, чи відмічали Ви їх вплив 

на частоту розвитку антрациклінової кардіотоксичності?

2) У якого відсотку хворих із поєднанням гострої лейкемії та ІХС мала 

місце супутня гіпертонічна хвороба? Які препарати призначались з метою її 

корекції?

3) Обґрунтуйте вибір L-аргініну з метою профілактики антрациклінової 

кардіотоксичності. Чому ви вважаєте за доцільне призначення L-аргініну як 

хворим із супутньою ІХС, так і без супутніх серцево-судинних захворювань?

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРАКТИЦІ

Результати дослідження чітко сформульовані, на їх основі розроблені 

практичні рекомендації, які можуть бути використані в практичній діяльності 

закладів охорони здоров’я. Основні результати проведеного дослідження 

впроваджено в практичну роботу чотирьох гематологічних віді пень закладів 

охорони здоров’я України та в навчальний процес кафедр шести вищих 

навчальних закладів України. Підготовлені та опубліковані два інформаційні 

листи про нововведення в сфері охорони здоров’я №107-2017 та №108-2017.

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Лиманець Тетяни Володимирівни на тему 

«Особливості антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі 

гемобластози із супутньою ішемічною хворобою серця» є закінченим 

науковим дослідженням, в якому вирішена актуальна задача -  підвищити 

ефективність діагностики та профілактики ранньої антрациклінової



кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії на підставі вивчення 

провідних патогенетичних механізмів її розвитку в динаміці хіміотерапії, 

особливостей клінічної картини та функціональних змін міокарда з 

урахуванням супутньої ішемічної хвороби серця.

Аналіз дисертації і опублікованих праць дозволяє зробити висновок, 

що за своєю актуальністю, методичним рівнем проведених досліджень, 

науковою новизною, теоретичною цінністю і практичною значущістю 

отриманих результатів, об’єктивністю та обґрунтованістю висновків і 

практичних рекомендацій, дисертаційна робота відповідає вимогам п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. №567, щодо дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор Лиманець Тетяна 

Володимирівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Завідувач кафедри кардіології 

Національної медичної академії 

післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика МОЗ України, 
Заслужений лікар України, 

доктор медичних наук, п
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