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Актуальність теми. Враховуючи значні успіхи хіміотерапії гострих 

гемобластозів, збільшення тривалості життя хворих після проведення 

комплексного протипухлинного лікування, виникає необхідноість більш 

ретельного прогнозування наслідків терапії кардіотоксичними хіміопрепаратами, 

насамперед антрацикліновими антибіотиками (АА).

Розвиток кардіотоксичності у пацієнтів з гострими гемобластозами окрім 

поглиблення інвалідизації хворих, вимагає редукції дози, відтермінування 

введення хіміопрепаратів, а часто і відміни лікування, що неминуче призводить до 

гибелі пацієнтів від прогресії лейкемії.

Супутні захворювання з боку серцево-судинної системи значно підвищують 

пошкоджуючу дію антрациклінів на кардіоміоцити під час проведення програмної 

цитостатичної терапії. Однією з найбільш поширених серцево-судинних патологій є 

ішемічна хвороба серця (ІХС), наявність якої у хворих на гострі гемобластози 

суттєво лімітує можливість проведення адекватного хіміотерапевтичного лікування. 

Смертність від ІХС посідає перше місце в структурі смертності від серцево- 

судинних захворювань. Потенціювання небажаних ускладнень з боку серця при 

застосуванні антрациклінів у хворих на ІХС пояснюється, в першу чергу, спільними 

патогенетичними механізмами розвитку, а саме, активацією перекисного окислення 

ліпідів та зниженням антиоксидантного захисту кардіоміоцитів.

Ретельний моніторинг серцевої функції під час проведення індукційних 

курсів хіміотерапії і своєчасне призначення коригуючої терапії дозволяє в



багатьох випадках знизити вираженість проявів гострої антрациклінової 

кардіотоксичності.

Потребує подальшого дослідження роль реакцій вільнорадикального 

окиснення у розвитку антрациклін-індукованих уражень міокарда у хворих 

онкогематологічного профілю з урахуванням супутньої ІХС в динаміці 

хіміотерапії. Залишаються не вивченими особливості клінічної симптоматики, а 

також інструментальних показників роботи серця під час цитостатичного 

лікування пацієнтів підвищеної групи ризику.

Саме розв’язанню даної актуальної проблеми присвячена дисертаційна 

робота Лиманець Т.В., метою якої є підвищення ефективності 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 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія». Здобувач є співвиконавцем даної теми.

Новизна дослідження та одержаних результатів
Доповнено наукові дані щодо інформативності методу Холтерівського 

моніторування ЕКГ як найбільш чутливого маркеру ранньої діагностики гострої 

антрациклінової кардіотоксичності на фоні низьких кумулятивних доз 

антрациклінових антибіотиків у хворих на гострі гемобластози із супутньою ІХС.

Доведено відсутність залежності ризику формування кардіотоксичності від 

комбінації протипухлинних препаратів у схемах лікування гострих лімфобластних 

та мієлобластних лейкемій за призначення низьких кумулятивних доз антрациклінів 

до 500 мг/м2 за доксорубіцином.

Більш глибоко вивчено і доведено роль активації процесів перекисного 

окиснення ліпідів у формуванні антрациклінової кардіотоксичності у пацієнтів 

онкогематологічного профілю з урахуванням супутньої ІХС, а саме, автором було 
доведено, що наявність супутньої ІХС призводить до виснаження системи



антиоксидантного захисту, яке посилюється поряд із підвищенням активності 

вільнорадикального окиснення на фоні накопичення кумулятивної дози 

антрациклінів.

Уперше доведено, що прогресуюче зниження концентрації кінцевих 

метаболітів оксиду азоту в сироватці крові пацієнтів онкогематологічного профілю 

із супутньою ІХС на фоні індукційних курсів хіміотерапії є додатковим фактором 

ураження кардіоміоцитів під впливом антрациклінових антибіотиків.

Доведена ефективність профілактичного призначення L-аргініну саме у 

пацієнтів із гострими лейкеміями та супутньою ІХС при проведенні індукційної 

хіміотерапії.

Практична значення результатів дослідження
Отримані здобувачем результати мають практичну значущість в клініці 

внутрішніх хвороб. Вдосконалено діагностику антрациклін-індукованих уражень 

серця у хворих на гострі лейкемії за наявності супутньої ІХС.

Визначені особливості біоелектричних змін антивності міокарда у даної 

категорії пацієнтів, за даними стандартної ЕКГ, Холтерівського моніторування 

ЕКГ, ехокардіографічного дослідження, при малих кумулятивних дозах 

антрациклінових антибіотиків (безбольова ішемія міокарда, подовження 

коригованого інтервалу QT, зниження вольтажу QRS, зниження фракції викиду 

лівого шлуночка), що дозволяє покращити своєчасну діагностику антрациклінової 

кардіотоксичності. Здобувачем доведено провідне значення L-аргініну у 

патогенетичній профілактиці антрациклінової кардіотоксичності у хворих на 
гострі гемобластози із урахування наявності супутньої ІХС.

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну роботу чотирьох 

гематологічних відділень закладів охорони здоров’я України та в навчальний 

процес кафедр шести вищих навчальних закладів України. Отримані два патенти 

на корисну модель.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,

їх достовірність
Основні положення дисертаційної роботи обгрунтовані і базуються на 

достатньому за обсягом клінічному матеріалі. Обстежено 147 хворих на вперше 

виявлені гострі лейкемії, що знаходились на лікуванні у гематологічному 

відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, з



яких у 66 пацієнтів була виявлена супутня ішемічна хвороба серця.

У процесі наукового дослідження здобувачем використані сучасні 

інформативні клінічні, лабораторні, інструментальні та математико-статистичні 

методи дослідження.

Застосування адекватних поставленій меті високоінформативних методів 

дослідження з адекватною статистичною обробкою отриманої інформації, достатня 

кількість обстежених хворих свідчать про достовірність викладених в дисертації 

наукових положень, висновків та рекомендації.

Дані оприлюднені та отримали схвалення на регіональних і міжнародних 

наукових конференціях та у періодичних наукових виданнях.

Побудова та зміст дисертації
Дисертаційна робота Лиманець Тетяни Володимирівни побудована за 

класичним принципом і по своїй структурі цілком відповідає усім вимогам до 

дисертаційних робіт та складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

досліджень, 3-х розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів 

досліджень, висновків та практичних рекомендації, списку літератури, містить 
додатки.

У вступі аргументована актуальність досліджень, чітко сформульована мета і 

задачі, викладена наукова новизна і практична значущість роботи, висвітлений 

особистий внесок пошукувана, апробація і впровадження, повнота викладення 
результатів в опублікованих працях.

Розділ 1 -  огляд літератури «Характеристика уражень міокарда на фоні 

цитостатичної терапії антрациклінами у хворих на гострі гемобластози та методи їх 

профілактики» складається з чотирьох підрозділів. У першому підрозділі з глибоким 

аналізом даних вітчизняної та зарубіжної літератури викладено патогенез розвитку 

антрациклінової кардіотоксичності під час цитостатичної терапії. Другий 

підрозділ присвячений вивченню особливостей клінічної симптоматики та 

діагностики уражень міокарда під впливом антрациклінових антибіотиків, третій -  

методам корекції та профілактики небажаних ускладнень в роботі серця при 

використанні антрациклінів. У четвертому підрозділі, за даними літератури, 

проведено детальне порівняння методів оцінки якості життя хворих 
онкогематологічного профілю.

Розділ 2 «Матеріали та методи» складається із п’яти підрозділів у яких



представлено клініко-гематологічну характеристику хворих на гострі лейкемії, 

критерії їх включення у дослідження, розподіл на групи за наявністю супутньої ІХС 

та проведення профілактики антрациклінової кардіотоксичності L-аргініном. У двох 

наступних підрозділах висвітлено біохімічні та інструментальні методи 

дослідження. Четвертий підрозділ присвячений методам оцінки якості життя, 

автором використано сучасний опитувальник SF-36. У 5 підрозділі дисертантом 

наведено методи математико-статистичного аналізу отриманих даних.

У розділі 3 «Аналіз антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі 

гемобластози на фоні хіміотерапії» представлений аналіз структури 

захворюваності на гострі лейкози, які перебували на стаціонарному лікуванні в 

ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського, та розвитку антрациклін-індукованих уражень 

міокарда на фоні хіміотерапії на підставі вивчення архівної документації.

Розділ 4 «Клінічні особливості кардіотоксичної дії антрациклінів у хворих на 

гострі гемобластози із супутньою ішемічною хворобою серця» складається з 

чотирьох підрозділів, де викладено особливості клінічної симптоматики, характеру 

ЕКГ та ЕхоКГ-змін у хворих на гострі гемобластози із супутньою ІХС, висвітлено 

роль активації процесів перекисного окислення ліпідів та ендотеліальної 

дисфункції у формуванні антрациклінової кардіотоксичності. Показано, що ІХС 

можна вважати важливим фактором розвитку гострої кардіотоксичності при 

застосуванні низьких кумулятивних доз антрациклінових антибіотиків 9100-200 

мг/м2 за доксорубіцином). Доведено, що провідним фактором формування 

антраціклін-індукованої кардіотоксичності є дисбаланс між генерацією вільних 
радикалів та рівнем їх активації.

Вивчено влив ендотеліальної дисфункції на розвиток та прогресування 

антрациклінової кардіотоксичності у хворих досліджуваних груп та показано, що 

хворих на гострі лейкемії з супутньою ІХС спостерігалась її наявність, яка 

проявлялась зменшенням концентрації нітритів у сироватці крові та підвищенням 

сумарної синтази оксиду азоту.

Вивчено якість життя хворих на гострі гемобластози в динаміці проведення 

хіміотерапії з урахуванням супутньої ІХС. Показано, що вирішальне значення у 

погіршенні ЯЖ пацієнтів має безпосередньо наявність гемобластозу , незалежно 

від наявності або відсутності супутньої ІХС, а при зменшенні сиптомів основного 

захворювання спостерігається поступое покращання показників якості життя



хворих.

Розділ має достатньо рисунків, де візуально отримані результати. Підведено 

короткі підсумки про результати кожного власного дослідження. Результати 

власних досліджень висвітлені в достатній кількості публікацій.

Розділ 5 «Роль L-аргініну у профілактиці формування кардіотоксичної дії 

антрациклінів у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця» 

поділено на чотири підрозділи, які присвячені вивченню впливу L-аргініну на 

розвиток антрациклінової кардіотоксичності у хворих га гострі гемобластози в 

залежності від наявності супутньої ішемічної хвороби серця. На підставі власних 

досліджень проведено аналіз значення профілактики ушкодження міокарда під час 
проведення хіміотерапії гострих гемобластозів.

Під час аналізу та узагальнення результатів дисертаційного дослідження 

дисертант вдало провів співставлення отриманих власних результатів з даними 

літератури. Висновки відповідають поставленій меті та задачам дослідження. 

Список літератури містить значну кількість використаних джерел. Робота достатньо 

ілюстрована 11 таблицями, 10 рисунками, 2 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. Отримано 2 

патенти України на корисну модель, видано 2 інформаційні листи.

Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення

У роботі мають місце незначні недоліки, які суттєво не впливають на 

загальний висновок:

1. При викладенні наукової новизни одержаних результатів формулювання 

«знайшло подальшого розвитку вивчення ролі ПОЛ у формуванні АК...» не є 

вдалим і більш коректно було би тільки вказати лише факти, які є новими.

2. В розділі «Аналіз та узагальнення отриманих даних» доцільно було би



надати коротко інформацію про матеріали та методи, які були застосовані в даній 

роботі, привести принципи розподілу хворих на дослідницькі групи.

Проте, вищезазначені зауваження та недоліки не носять принципового 
характеру і суттєво не зменшують позитивної оцінки дисертаційної роботи, не 

впливають на достовірність висновків.

Оцінюючи в цілому роботу позитивно, хотілося б у порядку дискусії та 

уточнення окремих положень одержати відповідь на такі запитання:

1. Чому дисертантом було обрано до вивчення саме процесів перекисного 

окислення ліпідів та ендотеліальної дисфункції у формуванні антрациклінової 

токсичності?

2. Чи оцінювали ступінь вираженості скарг та проявів ІХС до початку та в 

період проведення лікування зі ступенем анемії.

Дисертаційна робота Лиманець Т.В. «Особливості антрациклінової 

кардіотоксичності у хворих на гострі гемобластози із супутньою ішемічною 

хворобою серця» є закінченим науковим дослідженням, в якому вирішена 

актуальна задача клініки внутрішніх хвороб -  підвищення ефективності 

профілактики кардіотоксичної дії антрациклінових антибіотиків у хворих із 

супутньою ІХС на підставі вивчення спільних ютініко-патогенетичних 

особливостей їх розвитку.

За своєю актуальністю, науковою новизною, практичною значимістю 

отриманих результатів 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 та паспорту спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Завідувач науково-дослідного відділення (Ьс.ц'хцк, q0

Висновок

методів лікування 

Національного інсти 

д.мед.н., професор

хіміотерапії гемоблаї


