
 1 

В  І  Д  Г  У  К 

 

офіційного опонента, доктора медичних наук, старшого наукового 

співробітника, завідувача відділу профілактики  та лікування невідкладних 

станів ДУ«Національний  інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» 

Копиці Миколи Павловича  на дисертаційну роботу Витриховського Андрія 

Ігоровича «Варіабельність та турбулентність серцевого ритму в діагностиці, 

лікуванні та профілактиці ускладнень в осіб із високим та дуже високим 

серцево-судинним ризиком», подану до офіційного захисту  на здобуття 

наукового ступеня доктора  медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – 

кардіологія в спеціалізовану вчену раду Д. 20.601.01 при ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» МОЗ України. 

 

Актуальність дослідження. Згідно даних Європейського товариства кардіологів 

за останні 20 років, на тлі активного впровадження заходів з профілактики та 

лікування ІХС та серцевої недостатності, в розвинених країнах смертність від 

серцево-судинних захворювань (ССЗ) суттєво  зменшилася. Але незважаючи на 

ці оптимістичні дані, щорічно від ССЗ у всьому світі гинуть 17 мільйонів 

чоловік, з них 25% стають жертвами раптової серцевої смерті (РСС).  Ризик РСС 

вище у чоловіків і збільшується з віком у зв'язку з більшою поширеністю ІХС 

серед літніх людей. Число випадків РСС варіює від 1,40 на 100 000 населення в 

рік  у жінок до 6,68 на 100 000 чоловік в рік  у чоловіків. В Україні серцево-

судинні захворювання щорічно стають причиною смерті 450-470 тис. хворих. 

До цього часу в якості маркера високого ризику виникнення небезпечних для 

життя  порушень серцевого ритму та РСС використовується показник  фракції 

викиду лівого шлуночка (ЛШ), але в силу його низької чутливості, постійно 

ведеться пошук нових інформативних та доступних в клінічній практиці методів 

стратифікації ризику. Одним з доступних методів  ідентифікації уразливого 

пацієнта є варіабельність серцевого ритму (ВСР). Але чутливість та 

специфічність даного  методу є недостатньо високою при стратифікації ризику 
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виникнення життєнебезпечних аритмій, доповнення  його новою неінвазивною 

електрофізіологічною технологію оцінки турбулентності серцевого ритму (ТСР) 

є досить перспективним прогностичним напрямком.  Дисертаційна робота 

Витриховського А.І. присвячена саме розробці  та впровадженню концепції 

профілактики та лікування фатальних ускладнень у популяції осіб із високим і 

дуже високим серцево-судинним ризиком (ССР) на підставі оцінки стану 

варіабельності та турбулентності серцевого ритму. 

Зв’язок наукового дослідження з науковими програмами, планами, 

темами.  Представлена дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-

дослідних робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» і є фрагментом дослідження на тему: «Розробка методів відновного 

лікування та реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику» – (№ 

держреєстрації 0112U003690). Автор дисертації  був одним із співвиконавців 

дослідження. 

 Наукова новизна та найбільш істотні наукові результати, що 

містяться в дисертації.  Уперше подано теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової проблеми, пов’язаної з уточненням патогенетичних 

механізмів регуляції центральних та периферичних ланок вегетативної нервової 

системи, виникнення електричної нестабільності міокарда у вигляді частої 

шлуночкової аритмії, фібриляції шлуночків та РСС, вдосконаленням її 

діагностичних і прогностичних критеріїв, підвищенням ефективності лікування 

та профілактики.  

Уперше вивчено   прогностичне значення ВСР та ТСР в осіб із високим та дуже 

високим ССР, та осіб із постінфарктним кардіосклерозом. Вивчено особливості 

добового профілю артеріального тиску (АТ) та морфологічних особливостей 

серця на основі даних ехокардіографії (ЕхоКГ)  у осіб із супутньою ТСР. 

Встановлено, що ключовим механізмом виникнення та прогресування життєво-

небезпечних аритмій (ЖНА) у пацієнтів з ССР є дисбаланс  вегетативної 

регуляції.  
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      Практичне значення отриманих результатів полягає  у тому, що автором 

уперше розроблений  та впроваджений  клініко-діагнотичний алгоритм ведення 

хворих із високим та дуже високим ССР на основі розробленої шкали 

прогнозування ризику виникнення та прогресування життєво-небезпечних 

аритмій  і раптової серцевої смерті.  Запропонований новий алгоритм 

діагностики та лікування, що враховує значення всіх основних показників ВСР 

та ТСР (параметри  акселерації (То)   і децелерації (Тs) синусового циклу), 

коефіцієнт уповільнення серцевого ритму (DC)  у прогнозуванні виникнення 

ЖНА та РСС, що дозволяє диференціювати різні ступені напруги регуляторних 

систем організму. Дана шкала впроваджена в базову програму холтерівського 

моніторування варіабельності та турбулентності серцевого ритму «СardioSens» ( 

ХАІ-Медіка, Харків, Україна). Обрунтовано необхідність диференційованого 

підходу до призначення бісопрололу (БЛ)  та фосфокреатину (ФК)  хворим 

високого ризику виникнення ЖНА, залежно від характеру та стану вегетативної 

нервової системи. Встановлено критерії антиаритмічної  й органопротективної 

ефективності  застосування бісопролола та фосфокреатину.  

       Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  Дисертаційна робота  виконана 

на сучасному науковому рівні та достатньому клінічному матеріалі ( 4214 

пацієнтів ,  у 921 з них було виявлено ТСР).  Використані  у роботі  методики  є 

сучасними, інформативними, що дозволили в повній мірі вирішити поставлену 

дисертантом мету та завдання роботи. Комплекс досліджень включав загально-

клінічне обстеження хворих, стандартне лабораторне обстеження, а також 

визначення маркера некрозу  тропоніна І, ліпідного спектру крові, рівня 

іонізованого кальцію і магнію. Використовувались інструментальні методи 

дослідження -  12-канальна електрокардіографія, амбулаторний та добовий  

моніторинг  артеріального тиску, ехокардіографія, холтерівське добове 

моніторування серцевого ритму з  оцінкою варіабельності  та турбулентності  

серцевого ритму,  уповільнення та прискорення серцевого  ритму. 
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Верифікація факторів ризику ССЗ проводилася згідно з Європейськими 

рекомендаціями   щодо  профілактики ССЗ із застосуванням Європейської шкали 

SCORE і відповідно до рекомендацій Європейської та Української Асоціацій 

кардіологів (2018).  

Достатньо великий обсяг проведеного дослідження, застосування сучасних 

стандартизованих методів, математичного статистичного аналізу та 

параметричного кореляційного аналізу дозволило отримати вірогідні та 

обґрунтовані  положення роботи та результати. Висновки та практичні 

рекомендації, сформульовані автором,  випливають з отриманих автором даних і 

результатів.  

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. При написанні наукової 

роботи, дисертант притримувався вимог окреслених у  наказі Міністерства 

освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 

лютого 2017 р. № 155/30023). Робота написана науковою українською мовою, 

викладена  на 415 сторінках друкованого тексту,  складається зі вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів дослідження, п’яти розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел літератури (всього 369 найменувань, 

із яких 167 джерел іноземною мовою).  Робота проілюстрована 68 таблицями та 

10 рисунками. 

У вступі проведений ретельний аналіз особливостей різкого прогресування 

серцево-судинних захворювань та підвищення рівня інвалідизації працездатного 

населення. Автор ґрунтовно розкрив основні модифіковані та немодифіковані 

фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань та патогенез кожного ж 

них. Сформульована мета, завдання роботи, наукова новизна та практична 

цінність 

В огляді літератури висвітлено останні наукові дані, щодо «серцево-

судинного континууму» та місце раптової серцевої  смерті в ньому. Окремий 

підрозділ присвячений факторам ризику, патогенезу РСС. В третьому підрозділі 

представлені електрофізіологічні маркери РСС, як уже добре вивчені, так і нові - 
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турбулентність серцевого ритму, коефіцієнти децелерації та акселерації 

серцевого ритму. Значну увагу дисертант приділив ролі кожного  в 

прогнозуванні РСС.  

В другому розділ дисертації „Матеріали і методи дослідження” детально 

і всебічно висвітлено клінічна характеристика обстежених осіб, представлено 

дизайн та методи дослідження. Достатньо повно описані всі методики, їх 

переваги та недоліки, підхід до оцінки результатів дослідження з використанням 

статистичного аналізу. В цьому розділі представлена розроблена дисертантом  

шкала прогнозування раптової смерті (шкала ПРС),  

    У третьому розділі  поданно результати клінічних та інструментально-

лабораторних методів дослідження. Встановлено, що  у 44,8% випадків особам із 

дуже високим серцево-судинним ризиком властива турбулентність серцевого 

ритму. Найвищий рівень розповсюдження  політопної екстрасистолії    є  серед  

осіб з дуже високим кардіоваскулярним ризиком і відповідно складає  69,6%,   і  

на 21,7%  перевищує показник практично здорових осіб (р<0,01). Частота  

небезпечних для життя аритмій в осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком  є в 2 рази вищою у порівнянні з особами, які перенесли в минулому 

інфаркт міокарда,  і  складає  26,6 % (р<0,01). У 13,2 % осіб, які перенесли в 

минулому інфаркт міокарда має місце шлуночкова екстрасистолія високих 

градацій. У 59,4 % в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком  та в 43,0 % 

осіб, які перенесли інфаркт міокарда, виявляється екстрасистолія високих 

градацій. Прогностично-небезпечні рівні турбулентності серцевого ритму 

властиві 13, 0 %  осіб з дуже високим серцево-судинним  ризиком  і 11,1% осіб з 

перенесеним інфарктом міокарда. В осіб з турбулентністю серцевого  ритму  в 

порівнянні з особами без турбулентності  спостерігається достовірне підвищення 

частоти виявлення систолічного потовщення міжшлуночкової перетинки лівого 

шлуночку, зокрема  в осіб із дуже високим серцево-судинним ризиком на 51,0% 

(р<0,001) та в осіб з перенесеним інфарктом міокарда  на 21,3% (р<0,01). У осіб з 

турбулентністю серцевого ритму встановлено достовірно підвищення 

діастолічного артеріального тиску. В осіб із дуже високим серцево-судинним 
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ризиком відмічається достовірне зниження концентрації загального  кальцію в 

плазмі крові (2,16±0,03 ммоль/л) і підвищення  магнію (1,05±0,03 ммоль/л)  

(р<0,01). 

     Четвертий розділ роботи присвячений аналізу показників варіабельності та 

турбулентності серцевого ритму. У осіб без супутнього явища турбулентності 

серцевого ритму спостерігаються такі особливості варіабельності серцевого 

ритму: в осіб з постінфарктним кардіосклерозом  рівень стресогенності   є 

достовірно вищим в пасивний період доби (на 37,0%, р<0,001); в  осіб з дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE в нічний час достовірно 

вищою є активність симпатичної ланки вегетативної нервової системи  (на 

10,0%, р<0,01); в осіб з високим  серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE в 

активний період доби достовірно нижчою є активність вазомоторного центру   

(на 20,0%, р<0,01)  та симпатичної ланки вегетативної нервової системи (36,4%, 

р<0,01), в  пасивний період достовірно нижча   активність вазомоторного центру 

(19,1% , р<0,01). Хворим на ішемічну хворобу серця  з перенесеним в минулому 

інфарктом міокарда  та патологічною турбулентністю серцевого ритму 

характерна гіперпарасимпатикотонія в активний період доби (активність є 

вищою в 2,06 рази, р<0,01) та наростання  стрес індексу  в пасивний період доби  

на 54,0% (р<0,01). В осіб з дуже  високим серцево-судинним ризиком  протягом 

усієї доби достовірно вищим  є стрес індекс  на 57,3%, (р<0,01). У осіб з високим 

серцево-судинним ризиком вища   активність парасимпатичної ланки регуляції в 

активний період доби  на 77,0% (р<0,01) та  величина параметра акселерації 

турбулентності серцевого ритму на 88,0% (р<0,01). За наявності турбулентності 

серцевого ритму констатуються наступні особливості варіабельності серцевого 

ритму: у пацієнтів  з ішемічною хворобою серця  вищим є стрес-індекс у  

пасивний період доби на 76,0% (р<0,01) та  достовірно вища активність 

парасимпатичної нервової системи вдень в 2,2 раза  (р<0,01); в осіб із дуже 

високим серцево-судинним ризиком за шкалою SCORE з явищем турбулентності 

серцевого ритму  достовірно вищим є стрес індекс в пасивний період доби на 

37,3% (р<0,01) і достовірно вищою є активність парасимпатичної нервової 
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системи в 2,7 раза в день і 2,5 раза вночі (р<0,001),  вазомоторного центру  на 

49,4% в день і 47,0% вночі (р<0,01); в осіб з високим серцево-судинним ризиком 

за шкалою SCORE  - достовірно вищим є стрес-індекс   на 71,0%( р<0,01)  та 

активність парасимпатичної нервової системи в 2 рази (р<0,01) протягом  усієї 

доби.  

      У п’ятий розділі дисертант показав, що застосування на фоні стандартної 

схеми лікування ішемічної хвороби серця ускладненої  порушенням серцевого 

ритму у вигляді шлуночкової екстрасистолії,  фосфокреатину  дозволяє у 54,5%  

хворих досягнути повної редукції ектопізму і достовірно знизити градацію 

шлуночкової екстрасистолії (р<0,01). У пацієнтів з ішемічною хворобою серця 

застосування бісопролола  підвищує індекс стресогенності в 2 раза в день і в 1,5 

раза вночі (р<0,01) та  початок турбулентності серцевого ритму  в 2 рази (р<0,01) 

упродовж усієї доби. На фоні призначення лише бісопролола достовірно 

знижується показник загальної напруги регуляторної ланки  в 1,7 раза вдень і в 

1,6 раза відповідно вночі (р<0,01) та  показник пришвидшення серцевого ритму  

на 37,7% (р<0,01). Поєднання бісопролол з фософокреатином знижує стрес-

індекс на 20,0%  (р<0,05), дозволяє стримати зниження рівня ТР та НF (р<0,05).  

Застосування бісопрололу та фософокреатину достовірно знижує активність 

симпатичної ланки на 36,3% (р<0,01), підвищує активність парасимпатичної 

ланки на 35,5% (р<0,01) і антифібриляторний  захист організму, знижує початок 

турбулентності серцевого ритму на 22,2% (р<0,05),  призводить до  підвищення 

показника сповільнення серцевого ритму  на 24,6% (р<0,01). 

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» присвячений  

узагальненню  та обговоренню отриманих результатів з даними літератури.  

Висновки та практичні рекомендації сформульовані досить чітко. 

Зауважень в оформленні дисертаційної роботи не має. Автор досить уміло 

використовував таблиці та наводить рисунки, які значною мірою полегшують 

сприйняття доволі складного матеріал. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.  За матеріалами дисертації опубліковано 35 праць, із них 24 статті 
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(18 статей одноосібних, 5 – статей в іноземних журналах, 2 статті, які 

індексуються в бібліографічній та реферативній базі даних WEB OF SCIENCE, 

SciVerseScopus), 10 - у збірниках матеріалів і тез з’їздів, симпозіумів, 

конференцій,  на основі даних наукової роботи отримано авторське право на  твір 

«Шкала прогнозування раптової серцевої смерті ( шкала ПРС) або Sudden Death 

Forecast scale (SDF scale)»  (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 76501, від 01.02.2018).  Зміст автореферату повністю відповідає змісту 

дисертації.  

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. При 

рецензуванні дисертації мною не виявлено суттєвих недоліків, які би 

применшували загальну високу оцінку роботи. У порядку дискусії хотілося б 

почути відповіді пошукувача на такі запитання: 

1. Чи впливали на частоту виявлення тяжкої вегетативної дисфункції та 

прогноз реваскуляризація міокарда шляхом ангіоплатики/стентування  хворих з 

гострим інфарктом міокарда з підйомом сегменту ST або аорто-коронарне 

шунтування у хворих зі стабільною  ІХС? 

2. Які перспективи використання в  клінічній практиці, з досвіду вашого 

дослідження, методу аналізу вегетативної дисфункції -  оцінки 

уповільнення/прискорення серцевого ритму (АС/ДС)? 

3. Як впливали на частоту порушень  ВСР та ТСР наявність 

багатосудинних уражень коронарних артерій? 

Дисертаційна робота  Витриховського Андрія Ігоровича  «Варіабельність та 

турбулентність серцевого ритму в діагностиці, лікуванні та профілактиці 

ускладнень в осіб із високим та дуже високим серцево-судинним ризиком»,  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

фідософії), а дисертант заслуговуй ' присудження наукового ступеня диктора
\

медичних наук за спеціальністю 14.01.11- кардіологія.

*  -Щ-

Завідувач відділу профілактики та лікування  
невідкладних станів Д У  «Національний інститут  

терапії і V i .  Л . Т
д.мед.11., ст.н. і ця М.П.
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