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офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, завідувача 

кафедри внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії Дніпровського державного 

медичного університету КУРЯТИ ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРОВИЧА 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, що утворена Наказом 

МОН України № 494 від 30.04.2021 року для розгляду та проведення 

разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 -  

«Медицина».

Актуальність теми дисертації та отриманих результатів.

Фібриляція передсердь - (ФП) є серйозною проблемою охорони здоров’я. У 

загальній популяції це найбільш поширене стійке порушення серцевого ритму 

серед тахіаритмій і складає 0,4 %; з віком збільшується, досягаючи 9 % серед 

осіб після 80 років. В Україні щороку реєструють понад 5 млн нових випадків 

виникнення ФП. Зважаючи на те, що ФП погіршує прогноз виживання та якість 

життя хворих, доцільність лікування ФП безперечна.

Ризик виникнення ФП залежить від багатьох факторів, але насамперед 

асоціюється з наявністю серцево-судинної патології. Хвороби серця 

залишаються на першому місці серед причин смертності не тільки в Україні.

Загальновідомий факт, що поширеність хвороб системи кровообігу (ХСК) 

збільшується з віком. Якщо серед всього населення частка поширеності і 

захворюваності на ХСК у структурі усіх хвороб складає 30,9 % і 6,7 %, то у 

пенсійному віці -  50,2 % і 17,9 % відповідно, у якому значна питома вага 

ішемічної хвороби серця (39,4 % і 29,9 %), гіпертонічної хвороби (41,3 % і 34,6 

%), стенокардії (12,7 % і 8,4 %). Але в останнє десятиліття спостерігається 

значне зниження вікового цензу.



Етіологічним фактором ФП можуть бути і некардіальні захворювання. 

Проте огляд останніх досліджень доводить що, психоемоційний стрес, 

тривожно-депресивні розлади також можуть служити тригером модуляції ФП. 

Вплив фактору ризику на ФП, свідчить про те, що раннє втручання та 

модифікований контроль може зменшити інцидент/симптоматику ФП.

Внесення додаткових змін у 2019 р. до уніфікованого клінічного протоколу 

первинної, вторинної та третинної медичної допомоги при фібриляції 

передсердь (Наказ МОЗ України від 15.06.2016 № 579) стосується

профілактики тромбоемболічних та кардіологічних ускладнень, що призводить 

до зниження додаткових госпіталізацій і економічних витрат.

Важливим є і розробка нових підходів до профілактики виникнення та 

лікування ФП у хворих за умов психоемоційного стресу, тривоги і депресії та 

ведення хворих на етапі загальної сімейної практики. У зв’язку з цим тема 

дисертаційного дослідження є актуальною. З урахуванням вище зазначеного, 

робота Сердюк Лесі Володимирівни зумовлює своєчасність проведення даного 

наукового дослідження.

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Вищого державного навчального закладу України «Івано-Франківський 

національний медичний університет» і є фрагментом комплексної науково- 

дослідної роботи «Розробка алгоритмів відновного лікування 

кардіоваскулярних захворювань за умов коморбідності» (державний 

реєстраційний номер 012011002106). Здобувач є співвиконавцем вищезазначеної 

роботи.

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків та результатів дисертації.

Наукові положення дисертації ґрунтуються на достатньому об’ємі 

проспективних досліджень. Анкетування з використанням психометричних 

шкал, клінічні, лабораторні, інструментальні, статистичні методи обрані 

відповідно до сучасних уявлень, стандартів діагностики, є методологічно 

обґрунтованими та відповідають поставленим задачам. Дослідження проведено



після узгодження з Комісією з питань етики Вищого державного навчального 

закладу України «Івано-Франківський національний медичний університет». У 

роботу було включено достатню кількість пацієнтів для формування 

представлених висновків. Мета і завдання дослідження сформульовані чітко, 

дизайн дослідження сформований коректно. Хворих обстежували до початку 

лікування, через 2 тижні і 1,5 місяці лікування, віддалені наслідки оцінювали 

через рік динамічного спостереження. Висновки відповідають завданням, 

базуються на результатах дослідження та включені у практичні рекомендації.

Наукова новизна одержаних результатів.

Дисертантом уперше вивчено особливості клінічного перебігу СІХС з 

постійною і пароксизмальною формами ФП залежно від рівня психоемоційного 

стресу і встановлено, що підвищений рівень стресового навантаження і 

тривожно-депресивної симптоматики спричиняє важчий перебіг захворювання.

Встановлено, що в процесі динамічного спостереження додаткове 

включення анксіолітика до стандарту лікування покращує систолічну функцію 

лівого шлуночка (ЛШ), а саме зростає фракція викиду (ФВ), зменшується маса 

міокарду ЛШ (ММЛШ).

Доповнено дані, які свідчать, що поєднане застосування анксіолітика і (3- 

адреноблокатора у хворих з постійною формою ФП найбільш ефективно 

потенціює показники гемодинаміки, достовірно знижує розмір лівого 

передсердя і правого шлуночка, посилює регрес гіпертрофії ЛШ, поліпшує 

скоротливу здатність міокарду ЛШ, за рахунок збільшення ФВ і зменшення 

ММЛШ, знижує рівень загального холестерину і (3-ліпопротеїдів дуже низької 

щільності, знижує рівень антиоксидантних ферментів і концентрацію кортизолу 

в сироватці крові.

Одержано результати анкетування за психометричними шкалами, які 

підтверджують достовірне бальне зниження рівня психоемоційного стресу, 

тривоги, депресії, розладу соматизації, зростання рівня якості життя за 

додаткового прийому мебікару у хворих СІХС із постійною і пароксизмальною 

формами ФП.



Уперше запропоновано медикаментозну корекцію постійної і 

пароксизмальної форми фібриляції передсердь у хворих за умов стресового 

навантаження і тривожно-депресивних розладів, що передбачає призначення 

перорально анксіолітичного препарату мебікару та перорально (3- 

адреноблокатора карведилолу на тлі корекції порушень показників 

кардіогемодинаміки.

Практична цінність положень, результатів і висновків дисертаційної 

роботи.

Доведено, що додаткове призначення анксіолітика та його поєднаного 

застосування із Р-адреноблокатором потенціюють терапевтичну ефективність 

лікування. За результатами проведеного дослідження мебікар на тлі 

карведилолу сприяє поліпшенню перебігу ІХС у хворих з постійною і 

пароксизмальною формами ФП за умов психоемоційного навантаження.

Свідченням практичного значення наукової роботи є результати 

впровадження запропонованих схем лікування у практичну медицину та у 

навчальний процес і наукову роботу кафедр вищих медичних навчальних 

закладів.

Основні положення і висновки впроваджені в реальну клінічну практику: у 

терапевтичне відділення КНП Тернопільської університетської лікарні ТОР, 

кардіологічне відділення комунального некомерційного підприємства «Івано- 

Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської 

обласної Ради», кардіологічне відділення комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської 

Ради», клініко-діагностичне відділення ДУ «Національний інститут терапії 

імені Л.Т. Малої НАМИ України», кардіологічне відділення ОКНП 

«Чернівецький ОККЦ», терапевтичне відділення комунального некомерційного 

підприємства СОР «Сумська обласна клінічна лікарня», кардіологічне 

відділення комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна 

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

Матеріали дисертації включені у навчальний процес кафедр: внутрішньої 

медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет



імені І.Я. Горбачевського» при викладанні екстренної та невідкладної медичної 

допомоги, внутрішньої медицини №1 «Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова» при викладанні навчальної дисципліни 

«Внутрішня медицина», розділ кардіології, внутрішньої медицини з центром 

респіраторної медицини «Сумський державний медичний університет» при 

викладанні лекційного матеріалу та проведенні практичних занять, внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства «Івано-Франківський національний медичний 

університет», внутрішньої медицини фізичної реабілітації та спортивної 

медицини «Буковинський державний медичний університет» при викладанні -  

у матеріали лекції та практичних занять з кардіології, медичної реабілітації.

Особистий внесок здобувана у виконання роботи.

Здобувачем проведено ретельний аналіз літературних даних по проблемі. 

Автор роботи приймав участь разом з науковим керівником у формулюванні 

мети та завдань дослідження. Автор особисто проводив клінічне та 

інструментальне обстеження пацієнтів у дослідженні, виконував аналіз даних. 

Здобувач самостійно виконав статистичну обробку даних, приймав 

безпосередню участь у написанні, редагуванні та публікації статей за темою 

дисертації. Здобувачем особисто оформлені усі розділи дисертації.

Аналіз повноти висвітлення матеріалів дисертації в наукових 

публікаціях.

За результатами дисертації опубліковано 14 наукових праць, серед яких 6 

статей, у тому числі 5 - у  наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

України для публікацій результатів дисертаційних робіт, 1 стаття -  у 

міжнародному наукометричному журналі країни, яка входить до Європейського 

Союзу (Естонія), 8 тез доповідей у матеріалах конгресів та науково-практичних 

конференцій. В одному випуску (номері) журналу опубліковано не більше 

однієї статті.

Загальна характеристика змісту і структури дисертації.

Дисертаційна робота Середюк Л.В. «Закономірності ведення та лікування 

хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь з 

урахуванням рівня стресу» написана за класичним зразком. Дисертація



викладена на 249 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, переліку літератури і додатків. Список літератури 

містить 250 джерел (з них 167 кирилицею, і 83 джерела латиницею). Робота 

ілюстрована 50 таблицями, 13 рисунками.

Слід зазначити, що дисертаційна робота відповідає умовам академічної 

доброчесності, пройшла перевірку на наявність академічного плагіату в Івано- 

Франківському національному медичному університеті МОЗ України: 

унікальність даної роботи становить 96,4 %.

Вступ містить усі необхідні елементи - автор обґрунтовує актуальність 

вибраної теми, вказує мету, завдання та методи дослідження, основні здобутки 

роботи та відомості щодо практичної значущості роботи, наводить установи, в 

яких впроваджено основні матеріали роботи у навчально-педагогічний процес і 

лікувальну практику, визначає особистий внесок, наводить дані про 

оприлюднення матеріалів роботи, кількість публікацій, структуру і обсяг 

дисертації.

В огляді літератури (розділ 1) проведено аналіз накопиченого масиву 

знань з проблеми. Розділ І висвітлений на 32 сторінках, містить 4 підрозділи: 

описано сучасні уявлення про проблему виникнення постійної і 

пароксизмальної форми ФП, її розповсюдженість та особливості клінічного 

перебігу; проаналізовано наукові дослідження про вплив стресу, тривоги і 

депресії, як факторів ризику серцево-судинних захворювань; досліджено 

аспекти патогенезу розвитку ФП у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця 

(СІХС) з урахуванням рівня психоемоційного стресу. Використані сучасні 

вітчизняні та іноземні джерела, представлені переважно за останні 5 років, що 

відповідають темі і напрямкам дослідження.

У розділі 2 (матеріали і методи дослідження) наведено вичерпну 

інформацію стосовно методології дослідження. Було детально описано критерії 

вибору пацієнтів, та їх клініко-лабораторні характеристики, розподіл на групи 

спостереження. Розділ II включає в себе методику проведення та інтерпретації



інструментальних і лабораторних методів дослідження. Розділ II складається з 2 

підрозділів.

Розділ 3 присвячений опису психоемоційного стану, клінічного перебігу та 

клініко-інструментальних, лабораторних показників у хворих без ФП та із 

постійною і пароксизмальною формами ФП під впливом різних схем лікування. 

Розділ закінчується висновком, де підсумовано і описано отримані результати. 

Матеріали даного розділу представлені у 1 науковій публікації і у 1 тезах. 

Викладено на 19 сторінках комп’ютерного тексту, проілюстровано 14 

таблицями, 3 рисунками.

У розділі 4 автором була проаналізована ефективність застосування 

анксіолітиків та (3-адреноблокаторів у хворих на СІХС з постійною формою 

фібриляції передсердь. Автором досліджено, що призначення мебікару до 

стандарту лікування покращує динаміку клінічної симптоматики ФП, тоді, як 

поєднане застосування із карведилолом статистично більш значніше впливає на 

показники гемодинаміки. Описано динаміку лабораторних показників у хворих 

з постійною формою ФП та проаналізовано їх динаміку під впливом 

комбінованого лікування. Також проаналізовано стан психоемоційної сфери і 

якості життя у хворих СІХС з постійною формою ФП. Встановлено, що 

включення мебікару до лікування означеної групи хворих сприяє зниженню 

рівня стресу, тривоги, депресії, покращує якість життя. Розділ 4 викладено на 

54 сторінках, проілюстровано 14 таблицями і 3 рисунками.

Матеріали розділу опубліковані у 3 наукових працях і у 3 тезах.

У розділі 5 представлені зміни клінічного перебігу СІХС з 

пароксизмального формою ФП у процесі лікування. Дисертанткою відмічено, 

що саме додаткове призначення мебікару до стандарту лікування дозволяє 

досягти найкращого ефекту лікування, що підтверджується зниженням 

прогресування клінічних проявів ФП, показників гемодинаміки, зростанням 

фракції викиду, зменшенням маси міокарду ЛШ, і розміру лівого передсердя. 

Знайшло відтворення аналіз динаміки основних лабораторних параметрів та 

нейро-гуморального профілю за умов різних варіантів лікування СІХС з ФП з 

урахуванням психо-емоційного стану хворих. Застосування анксіолітика за



отриманими авторкою диними сприяло зменшенню частки хворих з 

підвищеним рівнем чутливості до стресу.

Матеріали даного розділу опубліковано в 2 наукових публікаціях і у 4 

наукових тезах.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» наведено 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну та 

практичну значимість отриманих результатів дослідження. Дисертант 

узагальнює та інтерпретує результати власного дослідження і порівнює їх із 

результатами інших дослідників і даними, що висвітлені у літературі.

Розділи «Висновки» сформульовані в 5 положеннях, відображають 

найбільш значимі результати власних досліджень, є обґрунтованими, 

відповідають меті за завданням дослідження. Практичні рекомендації (їх 3) 

доцільні, можуть бути легко впроваджені в практичну медицину.

Перелік використаної літератури оформлений згідно встановлених вимог, 

містить 250 джерел (з них 167 - кирилицею і латиницею 83 джерела).

Додатки містять інформацію про публікації та апробацію результатів 

дисертаційної роботи, а також дані щодо впровадження результатів 

дисертаційної роботи в освітній процес та лікувальну роботу ряду вищих 

навчальних та лікувальних закладів України.

Недоліки, зауваження, запитання щодо змісту та оформлення 

дисертації.

Дисертаційна робота за змістом, дизайном дослідження, обсягом та 

оформленням виконана на високому науково-методичному рівні з дотриманням 

усіх вимог МОН України щодо оформлення дисертаційних робіт. У роботі не 

виявлено недоліків, що порушують сприйняття інформації чи суттєво 

впливають на значущість та цінність отриманих результатів.

Серед недоліків можна зазначити, зокрема:

1. Частину матеріалу можна було б представити в рисунках.

2. До списку літератури включено 250 джерел, але багато серед них 

давністю більше, ніж 5 років, тому список можна було б скоротити, 

залишивши найбільш вагомі та сучасні джерела літератури.



3. У деяких випадках ідентичні результати представлені в таблицях і 

рисунках.

Зазначені зауваження не є принциповими та не знижують загальний високий 

рівень дисертації.

Дисертаційна робота є самостійним завершеним науковим дослідженням, 

актуальність, наукова і практична значущість мають достатній рівень 

обґрунтованості результатами досліджень.

Під час розгляду роботи в рамках дискусії до дисертанта виникли наступні 

запитання:

1. Чому Ви обрали для дослідження саме пароксизмальну та постійну форму 

фібриляції передсердь у хворих на ІХС, а серед (3-блокаторів - 

неселективний карведилол?

2. Який механізм, на Вашу думку, є пріоритетним при розвитку фібриляції 

передсердь за умов нормальних розмірів лівого передсердя, та як пояснити 

високий відсоток випадків гіпокаліемії по групах у Вашому дослідженні?

3. Чи був взаємозв ’язок між підвищенням рівня кортизолу та частотою розвитку 

епізодів пароксизмальної форми фібриляції передсердь, та яка Ваша думка, 

стосовно вмісту кортизолу в крові, як можливого маркеру прогнозування 

фібриляції передсердь?

4. Які саме тести на підставі Вашого дослідження Ви б рекомендували 

використовувати лікарям загальної практики перед призначенням мебікару?

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Середюк Лесі Володимирівної на тему: 

«Закономірності ведення та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу 

серця з фібриляцією передсердь з урахуванням рівня стресу», виконана на базі 

Івано-Франківського національного медичного університету під керівництвом 

доктора медичних наук, професора кафедри внутрішньої медицини №2 та 

медсестринства Вакалюка І.П., є самостійною кваліфікаційною науковою 

роботою, що має актуальну тему, містить нові, сучасні, науково обґрунтовані 

результати щодо вирішення поставленої мети та завдань, повністю відповідає



вимогам п.10 «Вимоги до рівня наукової кваліфікаційної роботи», «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 06.03.2019 року № 

167 щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я», 222 - Медицина; спеціалізація: 14.01.02 - 

внутрішні хвороби, а її автор Середюк Леся Володимирівна заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора філософії.
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внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії 

Дніпровського державного медичного 

університету МОЗ України

доктор медичних наук, професор

21.05.21 р.


