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офіційного опонента, завідувача кафедри терапії і сімейної медицини 
факультету після дипломної освіти Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського М ОЗ України, 
доктора медичних наук, професора Гребеника М ар'яна Васильовича, 

на дисертаційну роботу Середюк Лесі Володимирівни  
«Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу 

серця з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу», 
представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 20.601.008 

Івано-Ф ранківського національного медичного університету М ОЗ України, 
що утворена наказом М ОН України від 30.04.2021 р. № 494 для розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії
в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
за спеціальністю 222 -  «М едицина»

Актуальність теми дисертаційного дослідження.

Ф ібриляція передсердь (ФП) є найбільш поширеним хронічним 

порушенням ритму серця, яке зустрічається у 1-2% людей в загальній 

популяції. На сьогоднішній день від цієї аритмії страждає понад 6 мільйонів 

європейців, і очікується, що за наступні 50 років захворюваність на ФГ1 стане 

принаймні удвічі вищою, враховуючи постаріння населення. Несприятливі 

наслідки полягають у підвищенні захворюваності і смертності, насамперед 

через виникнення тромбоемболічних ускладнень. У пацієнтів з ФП принаймні у 

2 раза збільшується ризик смерті від серцево-судинних причин порівняно з 

пацієнтами без ФП. Доведено, що ФП сприяє формуванню і прогресуванню 

серцевої недостатності, викликає когнітивні порушення у хворих, незалежно 

від наявності інсульту, значно погіршує якість життя хворих.

В останній час багато досліджень підкреслюють тісний зв'язок між 

психоемоційним стресом і серцево-судинними захворюваннями. Доведено, що 

стрес-індуковані стани, насамперед тривога і депресія є незалежними 

факторами ризику несприятливих серцево-судинних результатів: інфаркту 

міокарда, мозкового інсульту, загрозливих життю аритмій, раптової кардіальної 

смерті, а також обтяжують перебіг вже наявних серцево-судинних захворювань. 

Стрес і розлади депресивного спектру провокують психічне неблагополуччя



що, сприяє розвитку і прогресуванню цілого ряду соматичних захворювань, в 

тому числі стабільної іш емічної хвороби серця (СІХС), артеріальної гіпертензії, 

хронічної серцевої недостатності.

Актуальним залишається вивчення патогенетичних механізмів розвитку 

ФП при психоемоційному стресі, тривозі і депресії, порушенні процесів 

антиоксидантного захисту, підвищеній концентрації кортизолу і 14- 

термінального фрагменту попередника мозкового натрійуретичного пептиду 

(14Т-ргоВ14Р). Всі ці механізми ізольовано чи у поєднанні один з одним можуть 

сприяти розвитку ФП.

Поруш ення систолічної функції лівого ш луночка і показників 

гемодинаміки, високий рівень психоемоційного стресу, клінічний рівень 

тривожно-депресивних розладів, погіршення якості життя хворих, низька 

прихильність до лікування пацієнтів мають важливе клінічне значення для 

вибору оптимального медикаментозного лікування СІХС і ФГІ.

Враховуючи вище зазначене, дисертаційна робота Середюк Лесі 

Володимирівни, основною метою якої є підвищення ефективності лікування 

хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною і пароксизмальною 

формами фібриляції передсердь шляхом визначення вираженості симптомів, 

ризику тромбоемболічних ускладнень і розвитку кровотеч, порушення 

структурно-функціонального стану лівого ш луночка серця, зростанням рівня 

кортизолу і 14Т-ргоВ14Р, підвищеного рівня психоемоційного стресу і 

тривожно-депресивних розладів, якості життя хворих та оптимізація лікування 

є актуальною і своєчасною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дане дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри внутріш ньої медицини №2 та медсестринства Івано-Ф ранківського 

національного медичного університету М ОЗ України «Розробка алгоритмів 

відновного лікування кардіоваскулярних захворювань за умов коморбідності» 

(державний реєстраційний номер 012011002106), співвиконавцем якої є 

дисертантка.



Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних  

результатів.

Дисертація Середюк Лесі Володимирівни є сучасним науковим 

дослідженням, виконана на належному науково-методичному рівні. Мета, 

об'єкт і предмет дослідження відповідають обраній темі дисертації. Досягнення 

мети дослідження реалізовано через виконання поставлених у роботі завдань. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, отримані дисертанткою, 

ґрунтуються на достатній кількості проведених клінічних, інструментальних, 

лабораторних і психометричних досліджень. Проведені дослідження узгоджені 

з Комісією з питань біоетики при Івано-Ф ранківському національному 

медичному університеті. Оцінку ефективності лікування хворих здійснювали за 

результатами дослідження до початку лікування та у динаміці через 2 тижні і 

1,5 місяці.

Достатня кількість пацієнтів та отримані достовірні результати шляхом 

використанням сучасних, адекватних до мети дослідження, статистичних 

методів, на основі яких авторка обґрунтувала наведені висновки та практичні 

рекомендації щодо удосконалення лікування хворих з фібриляцією перердсердь 

на тлі СІХС і психоемоційного стресу, тривожно-депресивних розладів, 

відповідають вимогам дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 -  

«Медицина».

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики.

Автором зазначено, що вперше здійснена порівняльна оцінка рівня 

психоемоційного стресу у хворих на СІХС з постійною і пароксизмальною 

формою ФП. Встановлено, що тривожно-депресивні розлади у хворих з 

постійною і пароксизмальною ФП передсердь поєднюються з систолічною 

функцією лівого шлуночка, зростанням рівня кортизолу у крові, 14-



термінального фрагменту попередника мозкового натрійуретичного пептиду, 

(14Т-ргоВ]4Р), каталази, супероксиддисмутази і глутатіонпероксидази.

Застосування у складі стандартної терапії карведилолу із додаванням 

мебікару покращую ть клінічний перебіг захворювання, контролюють частоту 

ритму серця, позитивно впливають на функціональні показники лівого 

шлуночка, зменшують концентрацію кортизолу і 14-термінального фрагменту 

попередника мозкового натрійуретичного пептиду у крові хворих.

Доведено, що лікування мебікаром корегує рівень психоемоційного 

стресу, тривоги і депресії та покращує якість життя пацієнтів. Доведена 

доцільність поєднання (3-адреноблокаторів і анксіолітиків у лікуванні СІХС 

серця з постійною і пароксизмальною ФП в залежності від рівня 

психоемоційного стресу, що дозволяє суттєво підвищ ити ефективність 

лікування таких хворих.

П рактичне значення отриманих результатів.

На підставі результатів дослідження запропоновано рекомендації щодо 

оцінки клінічного перебігу та лікування хворих СІХС з постійною і 

пароксизмальною формою ФП з врахуванням психоемоційного стресу шляхом 

додавання до карведілолу анксіолітика -  мебікару, що дозволяє зменшити 

клінічну симптоматику та підвищити ефективність лікування ФП, покращити 

якість життя хворих і досягнути позитивних стійких віддалених результатів.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчально-педагогічний 

процес кафедр: внутріш ньої медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський

національний медичний університет імені І .Я. Горбачевського» при викладанні 

екстренної та невідкладної медичної допомоги; кафедри внутрішньої медицини 

№1 «Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова» 

при викладанні навчальної дисципліни «Внутрішня медицина», розділ 

кардіології; кафедри внутріш ньої медицини з центром респіраторної медицини 

«Сумський державний медичний університет» при викладанні лекційного 

матеріалу та проведенні практичних занять; кафедри внутріш ньої медицини №2 

та медсестринства «Івано-Ф ранківський національний медичний університет»;



кафедри внутріш ньої медицини фізичної реабілітації та спортивної медицини 

«Буковинський державний медичний університет» при викладанні -  у 

матеріали лекції та практичних занять з кардіології, медичної реабілітації.

Основні положення дисертаційної роботи впроваджено у клінічну 

практику: кардіологічне відділення КНП Тернопільська університетська

лікарня ТОР; кардіологічне відділення комунального некомерційного 

підприємства «Івано-Ф ранківський обласний клінічний кардіологічний центр 

Івано-Ф ранківської обласної Ради»; терапевтичне відділення комунального 

некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Івано- 

Франківської м іської Ради»; клініко-діагностичне терапевтичне відділення ДУ 

«Національний інститут терапії імені Л.Т. М алої НАМ Н України»; 

кардіологічне відділення ОКНП «Чернівецький ОККЦ»; кардіологічне 

відділення комунального некомерційного підприємства СОР «Сумська обласна 

клінічна лікарня»; кардіологічне відділення з ліжками реабілітації 

кардіологічних хворих комунального некомерційного підприємства «Вінницька 

обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради».

Повнота викладу матеріалу дисертації у публікаціях

Результати проведених досліджень та основні положення дисертаційної 

роботи повністю відображені у 14 наукових працях, з них 6 статей, з яких 1 

стаття надрукована англійською мовою у зарубіжному наукометричному 

журналі країни, яка входить до Європейського Союзу (Естонія), 5 статей у 

виданнях України, що входять до фахових наукометричних баз, 

рекомендованих ДАК України для публікацій результатів дисертаційних робіт, 

8 тез у матеріалах Всеукраїнських конгресів, науково-практичних конференцій. 

В одному випуску (номері) журналу опубліковано не більше однієї статті. 

Результати досліджень, що викладені в статтях відповідають темі і змісту 

дисертації Середюк Л.В. Таким чином, медична й наукова громадськість мала 

можливість широко ознайомитися з напрямком робіт дисертантки та їх 

результатами.



Обсяг, структура роботи, оцінка змісту дисертації та її  заверш еність.

Дисертаційна робота викладена на 249 сторінках друкованого тексту 

(основний текст займає 147 сторінок) і складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаної літератури, додатків. Дисертація ілю стрована 50 таблицями та 13 

рисунками. Список літератури містить 250 джерел, з них кирилицею 167, 

латиницею 83 джерела.

Вступ  включає актуальність теми дослідження, чітко сформульовану 

мету, послідовні завдання, які підкреслюють структуру дослідження. 

Визначено зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Наведено 

теоретичну та практичну новизну, об ’єкт та суб’єкт дослідження, впровадження 

результатів та особистий внесок здобувана.

Огляд літ ерат ури  висвітлений на 32 сторінках, містить 4 підрозділи, де 

аргументований аналіз сучасних вітчизняних та іноземних напрямків 

досліджень, які вказують на поширеність досліджуваної патології та 

актуальність даної проблеми. Проведений аналіз впливу стресу, тривоги і 

депресії на перебіг СІХС з постійною і пароксизмальною формою ФП з 

наведеним описом патогенетичних механізмів її розвитку, а також наявні 

проблеми діагностики і лікування хворих, безпечність та ефективність 

застосування медикаментозних засобів лікування.

Огляд літератури засвідчує, що здобувачем глибоко й методично 

проаналізовані класичні і останні нові роботи із предмету дослідження, 

проведено порівняння поглядів різних вчених на дану проблему, зроблені 

узагальнення та висвітлені основні положення, які потребують наступної 

розробки.

Розділ 2  «М атеріали та методи дослідження» відображає структуру 

дослідження, характеристику поділу пацієнтів на групи та їх співставність за 

провідними характеристикам. Детально описано комплекс клініко- 

функціональних, лабораторних і психометричних методів дослідження 138 

хворих, з них 62 хворих з постійною формою ФП, 61 хворий з



пароксизмальною формою Ф ІІ і 15 хворих без ФГІ. М етоди досліджень, обрані 

автором -  сучасні, інформативні, відповідають поставленим завданням. Однак, 

описання методик, що використовувалися здобувачем перенасичені 

деталізацією загальновідомих шкал, лабораторних методик, які достатньо було 

б окреслити лиш е посиланням на джерела. Проведена статистична обробка 

результатів адекватна до поставлених завдань та досягнення мети дослідження.

Розділ 3  присвячений характеристиці клінічної симптоматики 

обстежених пацієнтів, детальному аналізу отриманих показників 

інструментальних і лабораторних методів обстеження, оцінці даних 

психометричних шкал у хворих СІХС з та без ФП. Встановлено різницю в 

показниках фракції викиду, маси міокарда, розмірів лівого передсердя залежно 

від наявності ф ібриляції передсердь. Отримано статистичну різницю у хворих з 

постійною і пароксизмальною формою ФГІ концентрації кортизолу і 14- 

термінального фрагмента попередника мозкового натрійуретичного пептиду по 

відношенню до хворих без ФП. Ш кала сприйманого стресу-10 визначила, що 

середній рівень стресу у хворих без ФП зустрічався частіше, однак, високий 

рівень стресу навпаки достовірно зростав у хворих з ФП.

В розділ і 4  наведена оцінка ефективності комплексного лікування при 

додаванні до Р-адреноблокатора анксіолітика у хворих СІХС з постійною 

формою ФП за клініко-інструментальними, лабораторними показниками, 

станом психоемоційної сфери і рівня якості життя. Встановлено, що додавання 

анксіолітика до стандартної схеми лікування не тільки інтенсивніше усуває 

прояви тривоги, депресії, сприяє редукції стресу, а й має позитивний вплив на 

систолічну функцію лівого шлуночка, деякі морфометричні показники за 

даними ЕхоКГ, стимулює процеси антиоксидантного захисту, впливає на 

зменшення гіперкортизолемії і вмісту ІЧ-термінального фрагмента попередника 

мозкового натрійуретичного пептиду (ЕГГ-ргоВХР).

В розд іл і 5 проведено аналіз динаміки скарг, даних ЕхоКГ, біохімічного 

аналізу крові, коагулограми, нейрогуморальних показників, значень 

психометричних шкал і оцінка рівня якості життя. Статистично підтверджено, 

що застосування до стандарту лікування анксіолітика та його поєднання із (З-



адреноблокатором суттєво поліпш ує клінічну симптоматику пароксизмальної 

форми ФП, сприяє приросту фракції викиду лівого ш луночка, регресу розмірів 

лівого передсердя, зменшує прояви серцевої недостатності, що підтверджено 

достовірним зниженням рівня NT-proBNP. Паралельно спостерігається 

зменшення концентрації кортизолу, що асоціювався із зниженням високого 

рівня стресу, редукцією клінічного рівня тривожно-депресивних розладів, 

покращенням рівня якості життя.

У розділі «Аналіз і узагальнення результ ат ів дослідж ення» дисертантка 

підводить підсумки проведених клінічних, лабораторних та інструментальних 

досліджень, аналізує ефективність запропонованого лікування ФП у хворих з 

СІХС на тлі психоемоційного стресу, тривоги і депресії, зіставляє отримані 

результати з даними інших дослідників, які вивчали дану проблему.

Висновки  випливають з матеріалів, наведених у дисертації, відповідають 

поставленим завданням, викладені в логічній послідовності, є достатньо 

обґрунтованими, містять вагомі елементи новизни та мають науково-практичне 

значення, які представлені в практичних рекомендаціях.

Дисертація оформлена у повній відповідності до існуючих вимог. 

Дисертаційна праця була перевірена на наявність академічного плагіату, 

відсоток автентичності тексту становить 96,4%.

Н едоліки та зауваж ення щодо зміст у дисерт ації

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, у якому 

правильно обрані методологічні і статистичні підходи, визначена мета і 

завдання, та відповідає вимогам за спеціальністю 222 «М едицина».

Результати, отримані при написанні роботи мають наукову та практичну 

новизну, а висновки і практичні рекомендації мають місце для впровадження в 

клінічну діяльність. В тексті трапляються поодинокі граматичні, стилістичні, 

пунктуаційні помилки, описки та окремі росіянізми, що не впливає в цілому на 

зміст і результати роботи. Серед скоріше побажань, а не зауважень, можна 

відзначити, хіба що, захоплення надмірною деталізацією і описом 

стандартизованих методик, шкал, анкет і т.п. (наприклад, класи EHRA, шкали



СНАгОБг-УАБс та НАБ-ВЬЕО). На думку опонента, ці описи можна було б 

цілком опустити, а обмежитись лише назвою методики та посиланням на 

джерело інформації. В окремих місцях зустрічається дубляж цифрових даних в 

таблицях, рисунках і тексті, що не рекомендується, але можливо наведений, 

через бажання авторки чітко донести отримані результати до читача. 

Дискутабельними виглядають показники динаміки ЕхоКС, оскільки досить 

короткий термін динамічного спостереження для даної методики дослідження, 

проте наведені показники відповідають даним у представленій первинній 

документації. Вказані вище зауваження мають рекомендаційний характер і 

жодним чином не впливають на наукову цінність, результати і висновки 

представленого дослідження.

В процесі рецензування дисертації Середюк Л.В. виникли деякі 

запитання, які не зменшують вагомості отриманих дисертанткою результатів, а 

носять суто дискусійний характер:

1. Чому серед (3-адреноблокаторів Ви вибрали саме карведілол?

2. Який механізм дії мебікару на набряковий синдром?

3. Як можна пояснити гіпонатрійємію у когорті хворих з фібриляцією 

передсердь за наявності підвищеного рівня тривожно-депресивної 

симптоматики?

4. Чи проводились у Ваших пацієнтів втручання на вінцевих артеріях, 

та чи використовувалась катетерна абляція?

Висновок

Дисертаційна робота Середюк Лесі Володимирівни «Закономірності 

ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з 

фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу», є завершеною 

самостійною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності виріш ують актуальну задачу 

підвищення ефективності лікування стабільної іш емічної хвороби серця з 

постійною і пароксизмальною формою фібриляції передсердь.



За актуальністю теми, обґрунтованістю наукових положень, новизною та 

значущістю для науки і практики, повнотою викладання в опублікованих 

працях отриманих результатів, висновків дисертаційна робота повністю 

відповідає вимогам п. 10 постанови Кабінету М іністрів України від 6 березня 

2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а 

її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії галузь 

знань 22 «Охорона здоров’я», 222 - М едицина
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