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легень і ішемічна хвороба серця: патогенез поєднаної кардіо-
респіраторної патології та диференційовані підходи до вибору терапії» 
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Актуальність дослідження. ХОЗЛ - екологічно опосередковане хронічне 
запальне захворювання з переважним ураженням дистальних відділів дихальних 
шляхів, паренхіми легень, яке характеризується розвитком частково зворотньої, 
а при прогресуванні запалення - незворотньої бронхіальної обструкції. Хронічне 
обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) - захворювання, яке здатне 
додатково обтяжувати перебіг супутніх захворювань, зокрема ішемічної хвороби 
серця (ІХС).

У даний час ХОЗЛ займає 4-е місце серед причин смертності в світі з 
прогнозованим зростанням поширеності та смертності в найближче десятиліття. 
За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, ХОЗЛ до 2020 року 
займатиме 5-е місце в світі за економічними збитками, що наносяться хворобами 
у глобальному масштабі. У СІЛА захворюваність на ХОЗЛ наближається до 15 
млн. чоловік. За даними Європейського респіраторного товариства, тільки 25% 
випадків захворювання діагностуються своєчасно.

У пацієнтів поєднаною патологією ХОЗЛ і ІХС зниження об'єму форсованого 
видиху за 1 секунду на 10% збільшує на 14% вірогідність смертельного 
результату.

Соціальними факторами, що змінюють стиль життя і призводять до масового 
поширення серцево-судинних захворювань і ХОЗЛ, можна вважати урбанізацію 
суспільства і порушення екологічної рівноваги. Супутні цим процесам 
малорухливий спосіб життя, куріння, неправильне харчування традиційно є 
факторами ризику серцево-судинних захворювань і ХОЗЛ.

Все вище викладене визначає актуальність проблеми поєднання ІХС та ХОЗЛ, 
вказує на необхідність вивчення патофізіологічних особливостей виникнення, 
прогресування клінічних проявів поєднаної патології і вдосконалення 
діагностичних, профілактичних заходів, а також пошук раціональних шляхів 
лікування.

2. Зв’язок наукового дослідження з науковими програмами, планами, 
темами. Дисертаційна робота є фрагментом НДР кафедри внутрішньої 
медицини №1, клінічної імунології та алергології ім. академіка НАМИ України



Є.М. Нейка ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» та 
комплексних науково-дослідних робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» ’’Клініко-патогенетичні особливості механізмів розвитку, 
прогресування й лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та 
ендогенних факторів”, № державної реєстрації 01080011216 (2008-2013 pp.) та 
«Підвищення ефективності лікування хворих на ішемічну хворобу серця, 
артеріальну гіпертензію, серцеву недостатність на основі розробки 
диференційованих методів відновного лікування та реабілітації такого 
контингенту хворих, з врахуванням серцево-судинного ризику» (номер 
державної реєстрації 0112U003690) (2012-2017 pp.). Здобувач є співвиконавцем 
даних наукових досліджень та безпосереднім виконавцем власного фрагменту 
роботи.

3. Наукова новизна та найбільш істотні наукові результати, що містяться 
в дисертації. На підставі довготривалого клініко-лабораторного 
функціонального моніторингу хворих на ХОЗЛ дисертант вперше:

- проводить комплексне вивчення особливостей формування, розвитку та 
перебігу коморбідності ХОЗЛ і ІХС та визначає механізми взаємообтяження; 
встановлює, що при поєднаній кардіореспіраторній патології є більш високою 
частота загострення ХОЗЛ та дестабілізація стабільної стенокардії напруги І-ІІ 
ФК (ССНІ-ІІФК);

- встановлює, що при коморбідному перебігу ХОЗЛ і ІХС відзначається 
збільшення випадків несприятливого перебігу ІХС (ССН І-ІІ ФК), що 
проявляється в 45,7 % хворих розвитком загрози дестабілізації перебігу, 
погіршенням варіабельності ритму серця (ВРС) та появи у 64,5 % випадків 
життєво небезпечних порушень ритму серця;

- визначає особливості порушень у клітинній та гуморальній ланках 
імунітету, макрофагально-моноцитарній та цитокіновій системах при поєднанні 
ХОЗЛ і ІХС (ССН І-ІІ ФК), глибокий дисбаланс в імунній системі з розвитком 
комбінованого імунодефіциту (фагоцитарного, специфічного клітинного та 
гуморального);

- встановлює, що порушення клітинної та гуморальної ланок імунітету 
асоціюються з виразністю запальної відповіді, клінічної симптоматики, 
атерогенезу та структурно-функціональними змінами зі сторони бронхо- 
легеневого комплексу та серцево-судинної системи;

- обгрунтовує можливість прогнозування частоти загострення ХОЗЛ при 
поєднаному перебігу з ІХС (ССН І-ІІ ФК) шляхом оцінки макрофагально- 
моноцитарної ланки імунітету та рівня біологічних маркерів запалення (С- 
реактивного білка і а2-макроглобуліну);



- визначає, що розвиток ендотеліальної дисфункції може бути причиною 
розвитку коморбідності ХОЗЛ і ІХС та зростання кардіоваскулярного ризику, а 
також більш швидкого прогресування хронічної серцевої недостатності;

- доводить, що підвищені рівні ліпопротеїнів низької та дуже низької 
щільності, зниження вмісту ліпопротеїнів високої щільності, високі показники 
коефіцієнту атерогенності крові можуть виступати діагностичними маркерами 
поєднаного перебігу ХОЗЛ і ІХС.

- обґрунтовує доцільність і ефективність клінічного застосування комбінації 
препаратів рофлуміласту та кверцетину в складі базової терапії ХОЗЛ і 
стандартної терапії ІХС із метою профілактики та лікування загострення ХОЗЛ і 
загрози дестабілізації перебігу ІХС (ССН І-ІІ ФК).

4. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці для 
практичних лікарів діагностичних критеріїв поєднаного перебігу ХОЗЛ ПІ ст. 
важкості у фазі загострення за поєднання зі ІХС (ССН І-П ФК), які враховують 
виразність локального та системного запалення, зміни вентиляційної функції легень, 
особливості структурної перебудови та функціональної здатності серця, показники 
ліпідного спектру крові та ендотеліальних факторів крові.

Для оптимізації діагностики несприятливих подій у хворих із підозрою на 
дестабілізацію перебігу ІХС ССН І-П ФК при поєднаному перебігу з ХОЗЛ Ш ст. 
важкості у фазу загострення розроблено алгоритм ранньої діагностики в умовах 
клінічної практики.

Запропоновано патогенетично обгрунтований підхід до лікування хворих на ХОЗЛ 
ПІ ст. важкості при поєднанні зі ІХС (ССН І-П ФК). Доведений позитивний вплив 
комбінації рофлуміласту та кверцетину на виразність локального та системного 
запалення, вентиляційну функцію легень, ендотеліальну функцію периферійних і 
коронарних артерій, на структурну побудову та функціональну здатність серця, на 
відтермінування першого загострення та підвищення якості життя.

Свідченням практичного значення є одержання автором дисертації патенту на 
корисну модель та патенту на винахід, підготовка та впровадження 
інформаційного листа на нововведення, широке впровадження запропонованих 
методів діагностики і схем терапії у практичну діяльність закладів охорони 
здоров’я та позитивна оцінка запропонованого методу терапії.

5. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Ступінь обґрунтованості результатів 
дослідження Герича П.Р. підтверджується методологічною й теоретичною базою 
вихідних позицій дослідження; системним аналізом літературних джерел; 
виявленою закономірністю обумовлених причинно-наслідкових зв’язків між 
елементами досліджуваної системи -  хронічним обструктивним захворюванням 
легень та ІХС (ССН І-ІІ ФК); широтою й різноманітністю протоколу



дослідження; послідовністю і логічністю викладу матеріалу, відповідністю меті 
та основним завданням дослідження одержаних у роботі наукових результатів.

Дисертація виконана на достатньому клінічному матеріалі -  351 хворий на 
ХОЗЛ III ст. важкості, груп С, D., яким проводили обстеження згідно 
міжнародних та національних стандартів, локальних стандартів обстеження і 
лікування.

Дисертант володіє теоретичними знаннями і практичним досвідом наукової і 
лікувальної роботи, що дозволило чітко визначити проблему та аргументовано 
вибрати методи дослідження.

Наукова складова дає можливість сформулювати цілісне уявлення про 
структуру роботи, використані автором діагностичні і лікувальні методики, 
способи інтерпретації отриманих даних. Досягненню поставленої мети та 
розв’язанню визначених автором завдань на різних етапах наукового пошуку 
слугували обрані теоретичні, клінічні і статистичні методи. Новизна і 
вірогідність загальних висновків дисертації підтверджується результатами 
проведених досліджень.

6. Значення для науки і практики отриманих автором результатів 
визначається впровадженням результатів дослідження у практику.

Результати дослідження впроваджені у лікувально-діагностичний процес 
алергологічного відділення обласної клінічної лікарні, профільних відділень 
обласного клінічного кардіологічного диспансеру та обласного фтизіо- 
пульмонологічного диспансеру м. Івано-Франківськ, терапевтичних і 
пульмонологічних відділень обласних і центральних районних лікарень і 
амбулаторно-поліклінічних закладів, що підтверджено відповідними актами про 
впровадження.

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 
використовуються в навчальному процесі на кафедрах пропедевтики 
внутрішньої медицини, внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та 
алергології ім. Є.М. Нейка, внутрішньої медицини №2 та медсестринства, на 
кафедрі фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб, на кафедрі 
загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної 
медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» ; на 
кафедрі госпітальної терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 
кафедрі внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного 
університету ім. М.І. Пирогова; у відділеннях ішемічної хвороби серця та кардіо- 
пульмонології ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої» НАМН 
України.

7. Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації. Результати дослідження можуть служити практичним підґрунтям



для подальшого вдосконалення діагностики і терапії хворих на хронічне 
обструктивне захворювання легень III ступеня тяжкості у фазі загострення за 
поєднання зі ішемічною хворобою серця. Вони дають можливість 
практикуючим лікарям (сімейному лікарю, терапевту, пульмонологу, кардіологу 
та ін.) завдяки своєчасній оцінці синтропічних коморбідних уражень, 
використання прогностичної моделі виникнення несприятливого 
кардіоваскулярного ризику діагностики загрози дестабілізації перебігу 
ішемічної хвороби серця та оптимізації прогнозу у хворих на хронічне 
обструктивне захворювання легень III ступеня тяжкості у фазі загострення, 
ранній діагностиці поєднаної кардіо-респіраторної патології та ранньому й 
тривалому включенню до комплексного лікування комбінації препаратів 
рофлуміласту та кверцетину (корвітину) оптимізувати надання допомоги 
пацієнтам з хронічним обструктивним захворюванням легень III ступеня 
тяжкості у фазі загострення за поєднання зі ішемічною хворобою серця (ССН I- 
II ФК).

8. Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертація належним чином 
структурована, її структура визначається метою і завданнями, поставленими 
дисертантом.

Дисертаційна робота викладена на 384 сторіках машинописного тексту 
(основний текст роботи викладено на 297 сторінках), ілюстрована 51 таблицею і 
26 рисунками та складається зі вступу, 6 розділів (огляд літератури, матеріали та 
методи досліджень, 4 розділи власних досліджень), аналізу та узагальнення 
результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій. Покажчик 
літератури містить 428 джерел, з яких 191 джерело іноземною мовою.

Перший розділ дисертації «Хронічне обструктивне захворювання легень і 
кардіоваскулярна патологія» є оглядом літератури, де автор дослідження досить 
детально аналізує наукові публікації, у яких відображені сучасні погляди на 
патогенез ХОЗЛ, поліморбідність і коморбідність, системні екстрапульмональні 
та кардіоваскулярні ефекти у хворих на ХОЗЛ.

У окремих підрозділах відображені імунні аспекти ХОЗЛ та ІХС 
(імунозапальна активація і порушення метаболізму як концептуальна модель 
розвитку та прогресії кардіоваскулярної патології у хворих на ХОЗЛ; роль 
клітинної ланки імунітету в реалізації системного запалення при ізольованому 
перебігу ХОЗЛ і при поєднаній кардіореспіраторній патології; місце 
гуморальних імунних механізмів у розвитку системних кардіоваскулярних 
ефектів (проявів, ускладнень) у хворих на ХОЗЛ; біологічні маркери в оцінці 
кардіоваскулярного ризику); патогенетичні механізми формування та розвитку 
атеросклерозу (атерогенезу) і коморбідної ІХС у хворих на ХОЗЛ; роль 
ендотелію, ендотеліальних факторів і ендотеліальної дисфункції у формуванні



коморбідності ХОЗЛ і ІХС, а також сучасні підходи до лікування ХОЗЛ та 
проблеми в лікуванні поєднаної кардіореспіраторної патології).

Окремі підрозділи літературного огляду відповідають розділам або 
підрозділам дисертаційного дослідження.

Літературний огляд обґрунтовує необхідність проведення даного 
дослідження, його актуальність і важливість для практики. Розділ написаний 
ґрунтовно, використані сучасні англомовні літературні публікації.

У розділі 2. «Матеріали і методи дослідження» детально викладено дизаш 
дослідження, клінічна характеристика обстежених хворих, методологічн 
принципи та методики дослідження.

Результати даного розділу засвідчують, що дисертант використав сучасні 
інформативні методи дослідження, які дозволили реалізувати мету і завдання 
роботи.

Статистична обробка результатів дослідження проводилась з використанням 
параметричних і непараметричних методів варіаційної статистики, що робить 
висновки роботи науково обґрунтованими та достовірними.

Розділ 3 «Клінічний перебіг та структурно-функціональні особливості легень 
і серця у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ III ступеня важкості у фазі 
загострення та за поєднання зі стабільною ішемічною хворобою серця 
стабільною стенокардією напруження І-ІІ ФК» містить результати проведених 
автором досліджень по визначенню клінічного та прогностичного значення 
чинників ризику ІХС у хворих на ХОЗЛ даними анамнезу, клінічної 
симптоматики та лабораторно-інструментальними показниками. Дисертант 
визначає особливості функціонального стану кардіореспіраторної системи, 
проводить моніторинг електрокардіографічних показників і варіабельності 
ритму серця та вивчає особливості змін структурно-функціональних параметрів 
серця і внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ 
III ступеня важкості у фазі загострення та за поєднання зі ССН І-ІІ ФК.

На підставі проведених досліджень автор приходить до обґрунтованого 
висновку, що чинниками формування стабільної ішемічної хвороби серця у 
хворих на хронічне обструктивне захворювання легень є часті й тривалі 
загострення, тютюнокуріння, старший вік пацієнтів із супутньою стабільною 
ішемічною хворобою серця, причому чинники ризику виникнення ішемічної 
хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень є 
взаємоспецифічними та здатними синергічно впливати на клінічні наслідки.

У свою чергу наявність стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК у 
пацієнтів на хронічне обструктивне захворювання легень III ступеня важкості 
груп С, D у фазі загострення сприяє більш важкому клінічному перебігу 
поєднаної патології, що проявляється статистично достовірним посиленням



респіраторних симптомів і погіршенням показників вентиляційної функції 
легень, прискоренням частоти серцевих скорочень, збільшенням кількості 
епізодів безбольової ішемії міокарда і больових нападів ішемії міокарда, 
порушеннями варіабельності ритму серця та наявністю групових і поодиноких 
шлуночкових екстрасистол, поєднаних тахікардій та фібриляцій передсердь 
через гіперсимпатичний тонус вегетативної нервової системи, появою ознак 
загрози дестабілізації перебігу стабільної стенокардії.

У четвертому розділі «Механізми клітинно-молекулярних порушень у хворих 
на ізольований перебіг ХОЗЛ III ступеня важкості у фазі загострення та за 
поєднання зі стабільною ішемічною хворобою серця стабільною стенокардією 
напруження І-ІІ ФК» автор дослідження вивчає особливості імунних порушень 
за умови коморбідного перебігу ХОЗЛ та ІХС.

За умов коморбідного перебігу ХОЗЛ та ІХС у пацієнтів відзначались 
різнонаправлені порушення неспецифічного імунітету.

Виявлено порушення локального та системного специфічного імунітету з 
розвитком первинного Т-клітинного імунодефіцитного стану хелперного типу за 
відносним гіперцитотоксичним/регуляторним варіантом, що проявлялось 
статистично достовірним зниженням кількості загальних Т-лімфоцитів крові, 
зменшенням рівня С04+-лімфоцитів, збільшенням CD8+-лімфоциті в,
зменшенням імунорегуляторного індексу. Збільшення рівнів прозапальних 
маркерів -  С-реактивного білка, імуноглобулінів М,А і G дисертант пропонує у 
якості маркерів несприятливого перебігу стабільної стенокардії напруження І-ІІ 
ФК у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень III ст. важкості у 
фазі загострення.

Зміни клітинного та гуморального імунітету у хворих на ХОЗЛ корелювали з 
дестабілізацією клінічного перебігу ІХС та розвитком і прогресуванням серцевої 
недостатності, що свідчить про їхню важливу роль у формуванні обструктивного 
синдрому та ішемічних змін міокарда

Результати досліджень, викладені у 5 розділі «Особливості системних проявів 
запального процесу при формуванні коморбідності стабільної ішемічної хвороби 
серця стабільної стенокардії напруження І-ІІ ФК у хворих на ХОЗЛ III ступеня 
важкості» переконливо доводять, що дисліпідемія у пацієнтів з ХОЗЛ може 
розглядатись у якості показника стратифікації кардіоваскулярного ризику, а 
ендотеліальна дисфункція і ремоделювання периферійних судин є важливими 
механізмами формування та прогресування серцево-судинної патології у хворих 
на хронічне обструктивне захворювання легень. Зміна показників ендотеліальної 
дисфункції та рівнів метаболітів оксиду азоту можуть слугувати критеріями 
дестабілізації перебігу стабільної ішемічної хвороби серця, за поєднання з 
хронічним обструктивним захворюванням легень важкого перебігу.



Ремоделювання серця у хворих на ХОЗЛ має основою патофізіологічний 
процес легеневої обструкції. У традиційному розумінні, при ХОЗЛ розвивається 
легенева гіпертензія (ЛА), яка розглядається як основна причина ураження 
правих відділів серця. З іншого боку, для більшості хворих на ХОЗЛ характерно 
легке, рідше - помірне підвищення середнього тиску в легеневій артерії; також 
невідома точна поширеність ЛГ. До того ж формування легеневого серця і СН 
може відбуватися і при відсутності ЛГ. Важко пояснити і ураження лівих 
відділів серця при ХОЗЛ. Для ІХС провідними механізмами ремоделювання є 
гіперактивність САС, РААС і системного запалення за участю дисфункції 
ендотелію (ДЕ).

Вивчаючи ехокардіографічні показники морфологічної перебудови міокарда 
шлуночків автор дослідження приходить до висновку, що синтропія хронічного 
обструктивного захворювання легень та стабільної стенокардії напруження І-ІІ 
ФК вносить вагомий внесок у структуру та функцію серця. За поєднання 
хронічного обструктивного захворювання легень у фазі загострення зі 
стабільною ішемічною хворобою серця з ознаками загрози дестабілізації 
перебігу порушення функції та структурні зміни в лівих і правих відділах серця 
пролонгуються розвитком хронічної серцевої недостатності. У патогенезі 
хронічної серцевої недостатності домінуючою виступає дилатація лівого і 
правого шлуночків, їхня систолічна та діастолічна дисфункції, причому в 
переважаючої кількості пацієнтів порушується функція правих відділів серця.

Розділ 6. «Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування 
хворих на ХОЗЛ III ступеня важкості у фазі загострення за поєднання зі ССН І-ІІ 
ФК присвячено вдосконаленню схем лікування поєднаного перебігу ХОЗЛ та 
ІХС.

Дисертант встановлює, що саме комбінація препаратів рофлуміласту та 
корвітину на тлі базової протизапальної і стандартної протиішемічної терапії у 
хворих із поєднаною кардіо-респіраторною патологією покращує загальний стан 
хворих, послаблює гіперреактивність бронхів, суттєво зменшує кількість нападів 
больової і безбольової ішемії міокарда, запобігає розвитку гострих коронарних 
подій, сповільнює темпи ремоделювання правих і лівих відділів серця, зменшує 
м’язову слабкість і швидку втомлюваність, підвищує працездатність пацієнтів.

Одночасно усувається імунодефіцит та дисфункція ендотелію,
відновлюється вазодилатуюча функція периферійних і коронарних артерій, 
нормалізуються змінені структурно-функціональні показники міокарда, 
сповільнюється темп ремоделювання правих і лівих відділів серця.

Завдяки такій позитивній клінічній і морфо-функціональній динаміці змін 
істотно підвищувалась толерантність до фізичного навантаження та 
покращувалась якість життя пацієнтів.



У розділі «Обговорення отриманих результатів» автор дослідження 
підподить підсумок представлених у роботі результатів дослідження, докладно і 
доказово пояснюючи найбільш важливі факти і положення. Необхідно 
підкреслити комплексний підхід до вивчення поєднаного перебігу ХОЗЛ та ІХС.

Оформлення дисертації та автореферату здійснено відповідно до вимог МОН 
України і не викликає зауважень. Зміст автореферату повністю відповідає 
основним положенням дисертації. Загальні висновки по дисертації відповідають 
її змісту, конкретно і стисло висвітлюють основні наукові результати. 
Ознайомлення з текстом автореферату дозволяє констатувати, що наведені в 
ньому наукові положення, висновки й рекомендації повною мірою розкриті й 
обґрунтовані у дисертації.

Зміст дисертації викладено гарною літературною українською мовою, таблиці 
і малюнки значно покращують сприйняття текстового матеріалу.

9. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. У цілому 
дисертаційна робота Герича Петра Романовича виконана у Івано-Франківському 
національному медичному університеті (науковий консультант д.мед.н., проф. 
Яцишин Р.І.) виконана на високому теоретичному і практичному рівні. У роботі 
на основі проведених автором досліджень розв’язана актуальна наукова 
проблема сучасної клініки внутрішньої медицини -  на підставі дослідження 
спільних імунологічних механізмів розвитку ХОЗЛ та формування коморбідної 
СІХС, загрози її дестабілізації шляхом диференційованого призначення 
рофлуміласту та кверцетину, як складових комплексної медикаментозної терапії, 
залежно від клінічних, електрокардіографічних, спірографічних, структурно- 
функціональних, імунологічних та біохімічних показників досягнуто підвищення 
ефективності лікування хворих на ХОЗЛ III ступеня важкості, груп С, D у фазі 
загострення при поєднаному перебігу зі ІХС, стабільною стенокардією напруги 
І-ІІ ФК, що слід вважати суттєвим досягненням клініки, діагностики і 
вдосконалення лікування та профілактики ХОЗЛ, поєднаної зі стабільною 
стенокардією напруги І-ІІ ФК. Дану роботу варто розглядати як науково 
обґрунтоване розв’язання проблеми діагностики і лікування пацієнтів з ХОЗЛ, 
асоційованим з ішемічною хворобою серця (стабільною стенокардією І-ІІ ФК), 
що є значним вкладом у медичну науку та практику охорони здоров’я.

Однак, оскільки деякі її положення є дискусійними, що пов’язано з 
означенням дисертантом власної позиції окремих досліджуваних проблем, варто 
зробити певні уточнення, зауваження та рекомендації з метою удосконалення 
подальших досліджень обумовленої проблематики.

1. У роботі використовується термін «Стабільна ішемічна хвороба серця. 
Стабільна стенокардія напруги» з визначенням функціонального класу 
стенокардії. У існуючій класифікації термін «Ішемічна хвороба серця» не має



поділу на стабільну та нестабільну ІХС. Аналогічно, автор дослідження 
використовує термін «атеросклеротичний кардіосклероз», тоді як у класифікації 
ІХС наявні «дифузний» та «післяінфарктний» кардіосклероз.

2. На наш погляд, доцільно було б більше конкретизувати терапію 
стенокардії, вказавши чи приймали пацієнти статини, ацетилсаліцилову кислоту, 
тієнопірідини та інші засоби.

3. Пункт 1 «Практичних рекомендацій» варто було б конкретизувати, 
вказавши кратність проведення обстежень.

4. Яка, на погляд автора, роль хронічних осередків інфекції у патогенезі 
ХОЗЛ та ІХС та чи є передумовою успішного лікування коморбідної патології 
санація хронічних вогнищ інфекції?

5. Скільки було випадків гострого коронарного синдрому та яким чином 
пов’язана дестабілізація перебігу стенокардії з загостренням ХОЗЛ -  розрив 
атеросклеротичної бляшки, вегетативний дисбаланс -  чи існують інші 
механізми?

6. У яких випадках, на думку автора дисертації, показана і протипоказана 
коронарвентрикулографія хворим на ХОЗЛ.

10. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях 
Основні результати дослідження Герича П.Р. висвітлено у 48 наукових працях, з 
яких 21 стаття надрукована в наукових фахових виданнях за спеціальністю (2 
включено до міжнародних науковометричної бази Scopus), 4 статті надруковані 
у закордонних наукових періодичних виданнях, 24 тез на міжнародних та 
всеукраїнських і регіональних симпозіумах, науково-практичних конференціях. 
Дисертант є співвласником 1 патенту на корисну модель та 1 патенту на винахід, 
а також співавтором інформаційного листа про нововведення в охороні 
здоров’я. Наукові положення та висновки дисертаційного дослідження повно 
викладено в означених друкованих працях.

11. Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації 
Дисертація та автореферат Герича Петра Романовича оформлені відповідно до п. 
9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів» щодо докторських 
дисертацій та інших інструктивних вимог МОН України. Структура і зміст 
автореферату ідентичні основним положенням дисертації. Наукові положення, 
висновки й рекомендації, наведені в авторефераті Герича П.Р. належним чином 
розкриті й обґрунтовані в рукописі дисертації.

Висновок. Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць Герича 
П.Р. дає підстави для висновку про те, що дисертаційна робота «Хронічне 
обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: патогенез 
поєднаної кардіо-респіраторної патології та диференційовані підходи до 
вибору терапії» є завершеним, цілісним і самостійним науковим дослідженням,



яке має наукову новизну, теоретичне та практичне значення. У роботі отримано 
нові науково обґрунтовані результати, які дали змогу автору здійснити 
вирішення актуальної наукової проблеми - вдосконаленні діагностики та 
розробки і впровадження сучасної стратегії лікування пацієнтів з ХОЗЛ, 
поєднаним з ІХС.

Враховуючи актуальність, новизну і значущість результатів дослідження для 
медичної науки й практики, дисертаційна робота Герича П.Р. заслуговує на 
позитивну оцінку, вона відповідає вимогам п. 9, 10, 12 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 р. № 567 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів № 656 від 19.08.2015 щодо докторських дисертацій та іншим 
інструктивним вимогам МОН України, а її автор, Герич Петро Романович, 
заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора медичних наук зі 
спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Офіційний опонент,
завідувач кафедри внутрішньої медицини №2
з професійними хворобами
вищого державного навчального закладу України
«Українська медична стоматологічна академія»
доктор медичних наук, професор І.П. Катеренчук

Підпис зав. кафедри внутрішньої медицини №2
з професійними хворобами
професора Катеренчука Івана Петровича
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