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представлену до захисту у разову спеціалізовану вчену раду ДФ 20.601.019 
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для розгляду та проведення разового захисту дисертації 

на здобуття ступеня доктора філософії 

з галузі знань 22- «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» 

 

1. Актуальність обраної теми дисертації 

Мозкові інсульти є однією із основних причин смертності та інвалідизації 

серед населення усього світу. Більшість людей, які вижили після інсульту, 

протягом усього життя страждають від його фізичних, когнітивних, психічних 

наслідків, що зумовлює величезний медичний та соціально-економічний тягар 

цієї хвороби для суспільства. 

Враховуючи недостатність і суперечливість даних про особливості 

клінічних проявів моторних дисфункцій у хворих із ішемічним інсультом, а 

також відсутність достовірних даних про динаміку відновлення показників 

моторних та когнітивних порушень у пацієнтів під впливом комбінації методів 

фізичної реабілітації та препарату холіну альфосцерат, дисертаційна робота Ува-

Агбонікхена Іріаха Фестуса представляється безсумнівно актуальною та 

важливою як в теоретичному, так і в практичному аспектах. 
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2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень Івано-

Франківського національного медичного університету і є фрагментом 

комплексної науково-дослідної роботи кафедри неврології та нейрохірургії на 

тему «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування захворювань 

нервової системи та обміну речовин» (номер державної реєстрації 0115U007142). 

Дисертант є відповідальним виконавцем фрагменту науково-дослідної роботи.  

 

3. Новизна наукового дослідження та одержаних результатів 

Уперше визначено, що у праворуких пацієнтів з ішемічним інсультом в 

лівій гемісфері мозку, показники функціональної рухової спроможності 

характеризуються більш вираженими змінами ніж у пацієнтів з ішемічним 

інсультом в правій гемісфері мозку. 

Уперше визначено, що функціональна дисфункція паретичної верхньої 

кінцівки має істотний вплив на якість життя хворих після перенесеного 

ішемічного гемісферального нсульту, що є наслідком провідної ролі вправності 

рук у процесах самообслуговування та функціональної незалежності. 

Автором встановлено, що серед когнітивних розладів після ішемічного 

інсульту переважне місце займають помірні когнітивні розлади, переважно за 

рахунок порушень виконавчих функцій. 

Уперше виявлено достовірне уповільнення швидкісних параметрів 

паретичної верхньої кінцівки у праворуких пацієнтів, за даними 

функціональних тестів, при ішемічних лівобічних гемісферальних інсультах в 

порівнянні з ішемічними гемісферальними інсультами правобічної локалізації. 

Встановлені асоціації між ступенем порушення моторики верхньої 

кінцівки (особливо кисті) та рівнем когнітивного зниження (переважно за 

рахунок виконавчих функцій) після ішемічним гемісферальних інсультів. 

Вперше виявлені прямі асоціації між ступенем когнітивної дисфункції, за 

результатами когнітивних слухових викликаних потенціалів Р300, та ступенем 
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функціональної неспроможності дистального і проксимального відділів 

верхньої кінцівки. 

 

4. Теоретичне значення результатів дослідження 

У дисертаційній роботі на основі даних клініко-неврологічного та 

нейрофізіологічного досліджень представлено теоретичне узагальнення та нове 

науково-практичне вирішення проблеми взаємовідносин стану рухової функції 

верхньої кінцівки та когнітивних характеристик у пацієнтів з ішемічними 

гемісферними інсультами. Автором визначено, що у пацієнтів з лівобічними 

гемісферальними інсультами показники функціональної незалежності 

страждають у більшому ступені, порівняно з пацієнтами з правобічним 

гемісферальним інфсультом, переважно внаслідок порушеного 

самообслуговування. 

Виявлено, що білатеральна просторова зміна амплітудно-часових 

параметрів компоненту P300 та міжпівкульова асиметрія когнітивних слухових 

викликаних потенціалів Р300 достовірно більш виражена при лівобічних 

гемісферальних інсультах, що може бути патогенетичним підґрунтям для 

розвитку когнітивної недостатності та, відповідно, потенційною терапевтичною 

мішенню для їх корекції (в тому числі і за допомогою комбінації фізичної терапії 

та нейрометаболічного препарату холіну альфосцерат). 

 

5. Практичне значення отриманих результатів дослідження 

Дослідження когнітивного статусу із застосуванням тестів малювання 

ланцюжка та за допомогою когнітивних слухових викликаних потенціалів Р300 

є чутливими методом раннього виявлення початкових порушень когнітивної 

сфери у хворих з ішемічними гемісферальними інсультами. 

Пацієнтам з недостатнім функціональним відновленням верхньої кінцівки 

у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту, рекомендовано 

застосування комплексу фізичної та медикаментозної терапії протягом пізнього 

віддаленого періоду захворювання. Додавання спеціальних вправ для 
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поліпшення функції верхньої кінцівки серед комплексу заходів фізичної 

реабілітації для пацієнтів після правобічного гемісферального інсульту 

асоціюється з вищими показниками загальної дієздатності. У пацієнтів з 

лівобічним гемісферальним інсультом, поряд з комплексом вправ для загальної 

активності, рекомендовано застосовувати вправи для кисті і холін альфосцерат 

400 мг 2 р/д протягом 2-х місячного періоду. 

 

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення дисертаційної роботи, її рекомендації та висновки 

базуються на результатах комплексного клініко-неврологічного, 

нейропсихологічного та нейрофізіологічного обстеження. 

Основні положення роботи є обґрунтованими та достовірними, базуються 

на достатній кількості клінічного матеріалу (116 пацієнтів з наслідками 

первинного ішемічного гемісферального інсульту), забезпечені адекватним 

методичним підходом (відповідно меті та завданням дослідження), з 

використанням сучасних методів дослідження. 

Оцінювання проводили із застосуванням міжнародних стандартизованих 

клінічних шкал (шкали важкості інсульту Національних інститутів здоров’я 

CША, модифікованої шкали Ренкіна, індексу Бартел, оцінки функціональної 

незалежності, оцінки функції кисті за шкалою Фугль-Мейєра, тесту 9 кілочків, 

оцінки якості життя після інсульту, короткої шкали оцінки психічного статусу, 

Монреальської шкали когнітивної оцінки, батареї тестів лобової дисфункції, 

тесту малювання ланцюжка, тесту малювання годинника) в поєднані з 

електрофізіологічним дослідженням (когнітивні слухові викликані потенціали 

Р300). 

Загалом, ступінь обґрунтованості положень дисертаційної роботи 

визначається необхідною кількістю досліджуваних пацієнтів, розподілених 

залежно від обраної тактики лікування, достатнім обсягом досліджень із 

використанням інформативних сучасних діагностичних шкал та статистичних 
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методів. Представлені у роботі таблиці та малюнки є переконливими. На основі 

досліджень дисертант зробив обґрунтовані і повні висновки, що логічно 

випливають зі змісту роботи та відображають основні положення дисертації.  

 

7. Оцінка змісту, оформлення й обсягу дисертації, аналіз її розділів  

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 216 сторінках 

машинописного тексту (123 – основного тексту), традиційно структурована, 

складається з анотації українською та англійською мовами, списку праць 

здобувача, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації, переліку 

умовних позначень, одиниць, скорочень і термінів, вступу, 7 розділів 

(аналітичного огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, 4 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження), 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Робота достатньо ілюстрована – 28 таблиць та 29 рисунків. 

В анотації здобувач наводить підсумкову оцінку виконаної роботи, 

проводить аналіз та узагальнення отриманих результатів. Автор розставляє 

логічні акценти на найбільш вагомих аспектах проблеми, що вивчались у роботі, 

наводить принципові фрагменти аналізу власних досліджень, звертає увагу на 

значення отриманих важливих наукових результатів. 

Вступ присвячено обґрунтуванню актуальності роботи, визначенню мети і 

завдань дослідження, викладенню наукової новизни роботи, практичної 

значимості та результатів впровадження, наведено результати апробації 

результатів, перелік публікацій. Здобувач змістовно показав актуальність даної 

проблеми, обґрунтував мету дослідження, яка сформульована чітко і відповідає 

обсягу проведених досліджень. Методологічно вірно означені об’єкт та предмет 

дослідження, методики вибрані відповідно до визначеної мети. Особистий 

внесок здобувача визначений конкретно. 

Перший розділ – літературний огляд, складається із 5 підрозділів. 

Автором вдало розкриті можливості реабілітаційних заходів в різні 

постінсультні періоди, переконливо висвітлені асоціації між ступенем парезу 
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верхньої кінцівки та показниками якості життя пацієнтів після ішемічного 

гемісферального інсульту. Особлива увага в цьому розділі надана моторно-

когнітивним співвідношенням у хворих у відділений період після перенесеного 

ішемічного інсульту. Проаналізована ефективність різних методик реабілітації 

хворих у віддалений період після перенесеного ішемічного інсульту із 

врахуванням моторно-когнітивної дисфункції. 

Здобувач опрацював велику кількість іноземних та вітчизняних джерел, що 

дозволило провести глибокий аналіз стану обраної наукової проблеми в світі. 

Огляд літератури написаний грамотно, добре сприймається, підкреслює 

ерудицію та широку обізнаність автора з теми дисертації. Дисертант чітко 

резюмував ті сторони проблеми, які залишилися невирішеними і визначив місце 

свого дослідження у їх розв’язанні.  

У розділі 2 «Загальна характеристика пацієнтів та методи обстеження» 

проведено опис дизайну, матеріалів і методів дослідження. Автором розроблені 

чіткі критерії включення та виключення пацієнтів у дослідження. 

Дотримання морально-біоетичних норм при проведенні дисертаційного 

дослідження засвідчила комісія з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету стосовно етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження (протокол №101/18 від 12.04.2018 р.). 

Перед залученням в дослідження у всіх хворих отримано поінформовану згоду. 

У дослідженні взяли участь 116 пацієнтів обох статей, віком від 51 до 80 

років, із наслідками первинного гемісферального ішемічного інсульту в періоді 

від 12 до 24 міс. після розвитку захворювання, які були госпіталізовані в 

відділення цереброваскулярної патології КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» у 2017 – 2020 рр. Групу контролю становили 20 

практично здорових людей. 

Особливістю даної роботи є динамічне спостереження за пацієнтами: 

первинне обстеження здійснювалося в перший день перебування на 

стаціонарному лікуванні, а в подальшому відбувались 2 візити із обстеженням 

пацієнтів через 2 та 6 місяців. 
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За запропонованим лікуванням пацієнти були рандомізовані на 3 групи (1 

група – отримувала базову терапію для вторинної профілактики інсульту та 

комплекс вправ для покращення загальної рухової функції впродовж 2 міс.; 2 

група – на фоні базової терапії виконувала комплекс вправ для покращення 

загальної рухової функції та моторики паретичної руки впродовж 2 міс.; 3 група 

- отримувала базову терапію, виконувала комплекс вправ для покращення 

загальної рухової функції та моторики паретичної руки, а також приймали холіну 

альфосцерат по 400 мг 2 рази на добу впродовж 2 міс.). 

Дисертантом дана вичерпна характеристика методів дослідження: клініко-

неврологічних, функціональних, нейро-психологічних, опитувальника якості 

життя, когнітивних слухових викликаних потенціалів Р300. 

На кожному етапі дослідження проводилась статистична обробка 

отриманих результатів. 

Третій розділ «Клініко-патогенетичні особливості перебігу періоду 

наслідків ішемічного інсульту» присвячено вивченню наслідків первинного 

ішемічного гемісферального інсульту у 116 пацієнтів. 

Дисертантом виявлено, що для пацієнтів із наслідками ішемічного 

гемісферального інсульту характерне зниження функціональної дієздатності (за 

оцінкою функціональної незалежності), яке за своїми показниками було більш 

значимим при ураженні лівої гемісфери мозку. Перенесений ішемічний 

гемісферальний інсульт, незалежно від сторони ураження, асоціюється зі 

значним зниженням показників якості життя пацієнтів, згідно інсульт-

специфічної шкали якості життя. Але, ураження лівої гемісфери мозку, 

порівняно з ураженням правої гемісфери, супроводжується більш істотним 

зниженням показників якості життя в субтестах «Мова» та «Функція верхньої 

кінцівки». З’ясовано, що ступінь порушення функціональної дієздатності (за 

оцінкою функціональної незалежності) прямо корелює як із зниженням 

загального балу інсульт-специфічної шкали якості життя, так і зі зниженням 

балів її наступних складових: «Мова», «Настрій», «Самообслуговування», 

«Функція верхньої кінцівки». Ступінь моторної дисфункції верхньої кінцівки, як 
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і ступінь порушення функціонального стану кисті, корелюють із зниженням 

показників наступних складових інсульт-специфічної шкали якості життя: 

«Настрій», «Самообслуговування», «Мислення». 

У четвертому розділі «Клініко-патогенетичні особливості когнітивних 

порушень у періоді наслідків ішемічного інсульту» дисертантом показано, що в 

структурі когнітивних порушень у пацієнтів з ішемічними гемісферальними 

інсультами переважають помірні когнітивні розлади саме за рахунок 

переважного ураження таких когнітивних доменів, як «Увага» та «Виконавчі 

функції». Розповсюдженість когнітивних розладів у пацієнтів з ішемічними 

гемісферальними інсультами визначається стороною ураженої гемісфери: при 

лівобічній локалізації інсульту в 100% випадків фіксується когнітивне зниження, 

тоді як при правобічній локалізації частота когнітивного зниження становить 

91,5%. Автором розкриті прямі кореляційні зв’язки між ступенем порушення 

моторики верхньої кінцівки (особливо зап’ястя та кисті) та ступенем 

когнітивного зниження (переважно за рахунок порушення виконавчих функцій). 

У п’ятому розділі «Нейрофізіологічні параметри когнітивних функцій 

хворих після перенесеного ішемічного інсульту у віддалений період» 

дисертантом описується та аналізується білатеральна просторова зміна 

амплітудно-часових параметрів когнітивних слухових викликаних потенціалів 

P300 у хронічну фазу інсульту, що вказує на зміни швидкості когнітивних 

процесів, процесів прийняття рішення та запам’ятовування. Крім того, 

зафіксовано міжпівкульову асиметрію когнітивних слухових викликаних 

потенціалів Р300 із латералізацією змінених показників в сторону ураженої 

півкулі і цей феномен більш яскраво проявлявся при ураженні лівої гемісфери 

мозку. В розділі представлено клінічний випадок хворого з перенесеним 

ішемічним інсультом з детальним описом даних КСВП та рисунками Р300 у 

різних досліджуваних відведеннях ЕЕГ. 

Шостий розділ «Ефективність комплексної терапії із застосуванням 

нейропротектора та методик фізичної реабілітації за даними клінічних та 

нейрофізіологічних показників» переконливо доводить, що пацієнтам без 
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відновлення функціональної спроможності руки у ранній відновний період після 

ішемічного інсульту, з метою оптимізації параметрів самообслуговування та 

функціональної незалежності пацієнтів, доречно проводити комплекси фізичної 

та медикаментозної терапії у пізній віддалений період. Дисертант показав, що 

додавання вправ для поліпшення функції паретичної руки до комплексу 

лікувальної фізкультури пацієнтам після ішемічного інсульту в правій гемісфері 

мозку сприяє кращій загальній дієздатності, тоді як при ішемічному інсульті в 

лівій гемісфері мозку рекомендовано до комплексу вправ для загальної 

активності додати вправи для кисті і холіну альфосцерат 400 мг 2 р/д впродовж 

2 міс. асоціюється з покращенням загальної рухової функції, покращенням 

моторики верхніх кінцівок та підвищенням якості життя пацієнтів. Для 

розрахунку моделі прогнозування ефективного способу лікування дисертант 

пропонує враховувати вік, стать, сторону інсульту, а також функціональну 

спроможність і рівень якості життя. Презентовано клінічні приклади. 

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» присвячений 

аналізу та узагальненню отриманих результатів, здобувач наводить підсумкову 

оцінку виконаної роботи. Автор розставляє логічні акценти на найбільш вагомих 

аспектах проблеми, що вивчались у роботі, наводить принципові фрагменти 

аналізу власних досліджень, звертає увагу на значення отриманих важливих 

наукових результатів. Ця заключна частина засвідчує високий практичний та 

теоретичний рівень дисертації, демонструє професійну зрілість та наукову 

кваліфікацію. 

На підставі отриманих результатів дисертаційної роботи здобувачем 

сформульовані висновки, які логічно випливають з аналізу та обговорення 

отриманих результатів та повністю відповідають положенням, сформульованим 

у меті та завданнях роботи. 

Практичні рекомендації обґрунтовані та можуть знайти застосування в 

клінічній практиці для поліпшення функціонального відновлення пацієнтів після 

інсульту. 
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Список використаних джерел включає 235 джерел (42 кирилицею і 193 

латиницею), оформлений згідно сучасної вимог бібліографії. 

 

8. Зауваження щодо дисертаційної роботи:  

В дисертаційній роботі представлені результати побудови моделі з 

прогнозування найефективнішого способу лікування, яке було запропоноване 

Вами, із врахуванням статі пацієнта, його віку, сторони інсульту (ППІ чи ЛПІ), 

функціональної спроможності за шкалою FIM та рівнем ЯЖ, причому обчислені 

головні компоненти цих шкал. Чому Ви не внесли ці пропозицію щодо 

прогнозування  в практичні рекомендації? 

Оцінюючи позитивно представлену дисертаційну роботу, слід зазначити, 

що дане зауваження є не принциповими і не впливає на цінність отриманих 

автором результатів.  

В порядку дискусії хотілося б почути відповіді дисертанта на наступні 

запитання:  

1) В яких випадках у клініці, де Ви проводили дослідження, 

використовують КСВП? 

2) Чому серед препаратів для медикаментозної реабілітації хворих після 

перенесеного інсульту у хронічний період Вами був вибраний саме холін 

альфосцерат?  

 

9. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

  За темою дисертації опубліковано 11 наукових робіт. Серед них: 4 статті 

(3 - у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України для 

публікації результатів дисертаційних досліджень, серед яких 1 одноосібна, 1 – у 

науковому виданні країни Євросоюзу, що цитується в міжнародних науково-

метричних базах) та 7 тез доповідей у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 
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10. Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів, 

що виносяться на захист 

Автором особисто проведений літературний пошук і узагальнення його 

результатів для визначення напрямків дослідження. Спільно з науковим 

керівником д.мед.н. проф. Гриб В.А. вироблена мета, завдання дослідження та 

методичні підходи до їх вирішення, проаналізовані результати дослідження, 

сформульовані основні наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації. Дисертантом проведений підбір пацієнтів, клінічне та 

нейрофізіологічне обстеження. Автором самостійно виконана статистична 

обробка матеріалу, оформлена дисертаційна робота, підготовлені до друку 

наукові праці, які відображають основні положення дисертаційної роботи. У 

наукових розробках, які відображені в публікаціях спільно зі співавторами, 

участь здобувача є визначальною. Запозичених ідей та розробок співавторів 

публікацій не було. 

 

11.  Дані про відсутність текстових запозичень та порушення 

академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикацій, фальсифікацій) 

Під час виконання дисертаційної роботи Ува-Агбонікхена Іріах Фестус 

дотримувався принципів академічної доброчесності і його робота може бути 

рекомендована до захисту, що підтверджено висновком комісії з виявлення та 

запобігання академічного плагіату Івано-Франківського національного 

медичного університету. Унікальність даної роботи становить 91,6%.  

 

12.  Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Результати наукового дослідження Ува-Агбонікхена І. Ф. впроваджені в 

практичну діяльність неврологічного відділення для хворих з порушенням 

мозкового кровообігу КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-

Франківської міської ради», відділення неврології №1 КЗ “Дніпропетровська 
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обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечнікова”, неврологічного відділення КНП 

«Коломийська ЦРЛ Коломийської міської ради» та у навчальний процес на 

кафедрі неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного 

медичного університету, кафедрі невропатології та нейрохірургії ФПДО 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

на кафедрі неврології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

 

13.  Відповідність дисертації спеціальності та профілю спецради 

Дисертація Ува-Агбонікхена Іріаха Фестуса «Особливості когнітивних 

функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного 

інсульту та їх корекція» повністю відповідає профілю спеціалізованої вченої 

ради. 

 

14.  Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до 

наукового ступеня доктора філософії 

Дисертаційна робота Ува-Агбонікхена Іріаха Фестуса «Особливості 

когнітивних функцій хворих з порушенням моторики руки після перенесеного 

ішемічного інсульту та їх корекція» на здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» є 

самостійною, завершеною науковою працею, яка містить нове вирішення 

актуальної проблеми сучасної неврології щодо удосконалення діагностичних 

підходів та оптимізації лікування хворих на після перенесеного ішемічного 

інсульту. За актуальністю, об’ємом клінічних спостережень, методичним рівнем, 

науковою новизною та практичним значенням результатів, обґрунтованістю 

наукових положень і висновків, повнотою викладу матеріалів в опублікованих 

працях і рівнем впровадження дисертаційна робота Ува-Агбонікхена Іріаха 

Фестуса «Особливості когнітивних функцій хворих з порушенням моторики 

руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх корекція» повністю відповідає 

вимогам пп.10, 11 «ПОРЯДКУ проведення експерименту з присудження ступеня  

 




