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1. Актуальність обраної теми дисертації 

Цереброваскулярна патологія залишається актуальною медико-соціальною 

проблемою сьогодення з огляду на її значну поширеність і подальшу 

інвалідизацію хворих. Щорічно у світі стається близько 17 млн. інсульту, майже 

8 млн. з них помирають. Згідно прогнозів у наступному десятилітті у світі буде 

налічуватись близько 77 млн людей, які перенесли інсульт.  

Інсульт залишає після себе важкі наслідки, різко знижуючи дієздатність 

пацієнтів, з яких лише 10 - 15 % повертаються до активного життя та повноцінної 

трудової діяльності. Рухові порушення в гострому періоді розвиваються 

приблизно у 72-75% хворих, (зокрема геміпарез – у 65% випадків). Через рік 

після інсульту сторонньої допомоги потребує кожен третій пацієнт. 

Лікування наслідків мозкового інсульту в першу чергу включає фізичну 

терапію, яка є найефективнішою одразу після інсульту. Проблема реабілітації 



 2 

після інсульту все ще залишається актуальною, оскільки від її своєчасності, 

адекватності та ефективності залежить подальша доля пацієнта, якість його 

життя. Реабілітація в більш пізні часові проміжки стає навіть більш актуальною 

через затримку або неефективність ранньої реабілітації. Численна кількість 

наукових публікацій присвячена руховим та нейропсихологічним наслідкам 

інсульту.  

Згідно даних літератури когнітивні порушення діагностуються у близько 

60% пацієнтів, а післяінсультна депресія – у 30-40%. У той же час процес 

відновлення рухової активності залежить від багатьох чинників, у тому числі і 

від наявності змін у когнітивній та психоемоційній сферах.  

Особливий інтерес викликає дослідження взаємозв’язку між відновленням 

моторики та станом когнітивних функцій. Зв’язок між моторикою та 

когнітивною функцією є двостороннім і хворі після інсульту з когнітивними 

порушеннями можуть значно покращити якість життя від фізичної реабілітації. 

Актуальність проведеної роботи полягає у тому, що вивчено, уточнено та 

проаналізовано взаємозв’язки моторної та рухової сфери у пацієнтів після 

перенесеного ішемічного інсульту – показано, що фізична терапія з відновлення 

функції руки/кисті з додатковим призначенням холіну альфосцерату сприятиме 

покращенню когнітивних функцій хворих, що в подальшому впливатиме на 

відновлення загальної рухової функції пацієнтів. Це відкриває можливості до 

кращого розуміння особливостей перебігу періоду наслідків інсульту, 

правильного прогнозування та обрання комплексної програми для ефективної 

лікувальної стратегії. 

 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Івано-Франківського національного медичного університету і є фрагментом 

комплексної науково-дослідної роботи кафедри неврологіі ̈ та нейрохірургії на 

тему «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування захворювань 
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нервовоі ̈системи та обміну речовин» (номер державноі ̈реєстрації 0115U007142). 

Дисертант є виконавцем фрагменту науково-дослідної роботи.  

 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Усі положення, висновки, рекомендації, що містяться у дисертації є 

науково обґрунтованими, достовірними та логічно випливають із результатів 

досліджень. Мета, об’єкт і предмет дослідження відповідають обраній темі 

дисертації. Метою роботи було вдосконалення терапевтичної тактики у хворих 

після перенесеного ішемічного інсульту в період відділених наслідків з 

урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу рухової функції верхньої кінцівки 

та стану когнітивної сфери. Для досягнення мети було сформульовано 6 

завдань. Робота виконана на сучасному науково-методичному рівні, на засадах 

доказової медицини.  

Сформульовані в дисертації наукові положення базуються на достатній 

кількості хворих та використанні сучасних методів досліджень. Було обстежено 

116 пацієнтів із наслідками первинного гемісферного ішемічного інсульту (ІІ) 

в періоді від 12 до 24 міс. після ІІ на клінічній базі кафедри неврології та 

нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету – 

відділення цереброваскулярної патології КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» у 2017 – 2020 рр., та 20 осіб контрольної групи.  

Наукові положення дисертаційної роботи, її рекомендації та висновки 

базуються на результатах, що отримані на підставі комплексного клініко-

неврологічного (в тому числі обстеження із оцінкою за шкалою важкості 

інсульту Національних інститутів здоров’я CША (NIHSS), модифікованою 

шкалою Ренкіна, індексом Бартел, оцінкою функціональної незалежності 

(Functional Independence Measure), оцінкою функції кисті за шкалою Фугль-

Мейєра (FMA) та тестом 9 кілочків (9HPT), оцінкою якості життя після інсульту 

(SS-QOL), нейропсихологічного (коротка шкалу оцінки психічного статусу 

MMSE, Монреальська шкала когнітивної оцінки (МоCA), батарея тестів 
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лобової дисфункції (FAB), тест малювання ланцюжка ТМТ А і В, тест 

малювання годинника (CDT), електрофізіологічного (СКВП Р300) та 

статистичного методів досліджень. Обсяг наукового матеріалу, комплекс 

використаних методів дослідження, оцінка отриманих результатів і характер їх 

тлумачень достатні для обгрунтування наукових положень дисертації.  

Сучасні статистичні методи обчислення, які застосовані для обробки 

отриманих результатів, додаткового підтверджують обгрунтованість та 

достовірність основних положень та висновків дисертації. 

Представлені у роботі 28 таблиць та 29 рисунків додаткового 

підтверджують достовірність результатів. Висновки відповідають поставленій 

меті і завданням дослідження, достовірно обґрунтовані та повністю 

відображають зміст дисертаційної роботи. 

Викладені в роботі наукові положення є науково обґрунтованими і 

достовірними. 

 

4. Новизна наукового дослідження та одержаних результатів 

Уперше визначено, що у праворуких пацієнтів у період наслідків ІІ у лівій 

півкулі функціональна рухова спроможність страждає в більшій мірі, ніж при 

правопівкульному інсульті (ППІ). Це стосується таких доменів функціональної 

незалежності, як «самообслуговування» та «соціальне пізнання»; відмічене 

вірогідне уповільнення швидкості руху паретичною рукою при 

лівопівкульному інсульті (ЛПІ) на відміну від ППІ.  

Уперше визначено, що дисфункція паретичної руки має суттєвий вплив на 

якість життя хворих після перенесеного ІІ, що пояснюється головною роллю 

спритності рук у самообслуговуванні та функціональній незалежності 

пацієнтів.  

Визначено, що в період залишкових явищ після ІІ переважали особи із 

помірними когнітивними порушеннями (КП), а порушення в першу чергу 

розвивались в доменах виконавчих функцій і значно менше в домені «пам’ять».  

Уперше встановлена частота КП у період наслідків ІІ, що залежало від 
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того, які саме скринінгові шкали були застосовані: 90,5% - при оцінюванні за 

MMSE, 85,3% – за FAB, 94,8% – за МоСА. 

Уперше виявлено вірогідне зниження швидкості руху паретичною рукою 

у праворуких пацієнтів при ЛПІ на відміну від ППІ за даними тестів малювання 

ланцюжка; це уможливлює їх використання для діагностики ранніх проявів КП.  

Уточнено наукові дані, що порушення моторики верхньої кінцівки, 

особливо кисті, негативним чином позначається на когнітивному статусі 

пацієнтів з наслідками ІІ, зокрема на виконавчих функціях. 

Уперше підтвердили роль когнітивних слухових викликаних потенціалів 

(КСВП) Р300 у діагностиці когнітивних порушень після ІІ з міжпівкульною 

асиметрією у задньо-скроневій та передньо-лобовій ділянках. Процес 

прийняття рішення та запам’ятовування у хворих був суттєво сповільнений. 

Вперше виявлено наростання когнітивної дисфункції за результататми КСВП 

Р300 залежно від ступеня неспроможності дистального та проксимального 

відділу верхньої кінцівки. 

 

5. Теоретичне значення результатів дослідження 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

науково-практичне вирішення проблеми взаємозалежності стану рухової 

функції, зокрема дрібної моторики кисті та когнітивних функцій у хворих в 

період наслідків перенесеного півкульного ішемічного інсульту, що базується на 

результатах, отриманих при проведенні комплексних клініко-неврологічних та 

нейрофізіологічного досліджень. Установлено, що при ЛПІ функціональна 

незалежність хворих порушується більшою мірою, ніж при ППІ, насамперед 

через порушення самообслуговування, що вірогідно пов’язано із дисфункцією 

паретичної руки, що також має вплив і на якість життя хворих 

Автором доведено, що виявлена білатеральна просторова зміна амплітудно-

часових параметрів компоненту P300 та міжпівкульна асиметрія КСВП)Р300 із 

латералізацією змінених показників в сторону ураженої півкулі (р<0,05), більш 

виражена при ЛПІ (р<0,05), є патогенетичних підґрунтям розвитку КП та 
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потенційною терапевтичною мішенню для їх корекції, зокрема із застосуванням 

комбінації фізичної терапії та стимуляції холінергічної нейротрансмісії за 

допомогою холіну альфосцерат. 

 

6. Практичне значення отриманих результатів  дослідження 

Детальне дослідження когнітивного статусу із застосуванням тестів 

малювання ланцюжка, а також дослідження Р300 у хворих після перенесеного 

ІІ може бути рекомендовано для своєчасного виявлення початкових порушень 

когнітивних функцій, коли загальноприйняті скринінгові шкали є недостатньо 

чутливими. 

Хворим, у яких не відбулося відновлення функціональної спроможності 

руки у ранній відновний період після ішемічного інсульту, слід проводити 

комплекси фізичної та медикаментозної терапії у пізній віддалений період. 

Додавання вправ для поліпшення функції рук до комплексу лікувальної 

фізкультури для пацієнтів після ППІ сприяє кращій загальній дієздатності, при 

ЛПІ рекомендовано до комплексу вправ для загальної активності додати вправи 

для кисті і холін альфосцерат 400 мг 2 р/д впродовж 2 міс.  

 

7. 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. 

 

8. Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів, що 

виносяться на захист 

Дисертація є самостійною науковою працею дисертанта. Ува-Агбонікхена 

Іріах Фестус особисто провів аналіз наукової літератури за темою 
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дисертаційної роботи, здійснив обгрунтування актуальності теми, визначив 

мету і завдання дослідження. Автор самостійно здійснив комплексне клінічне 

та психофізіологічне обстеження пацієнтів до і після завершення реабілітації та 

через 6 місяців від початку дослідження, здійснив обробку первинної 

документації, статистичну обробку кількісних даних та аналіз отриманих 

результатів дослідження. Здобувач особисто приймав участь у проведенні 

реабілітаційних заходів. Дисертантом самостійно написані всі розділи 

дисертації, сформовані висновки та практичні рекомендації, а також  

забезпечено їх висвітлення в періодичних наукових часописах. Спільно з 

науковим керівником – д. мед. н., професором Гриб Вікторією Анатоліївною, 

розроблені план та дизайн дослідження, обговорені отримані результати та 

здійснено впровадження результатів дослідження в лікувально-реабілітаційних 

процес медичних закладів та освітніх установ.  

 

9.  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 експертним висновком комісії з 

виявлення та запобігання академічного плагіату Івано-Франківського 

національного медичного університету. Унікальність авторських даних 

становить 91,6%. Подані до захисту наукові досягнення є власним 

напрацюванням Ува-Агбонікхена Іріаха Фестуса, а всі інші цитовані наукові 

дані підтримані посиланням на їх авторів і джерела інформації. 

 

10.  Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Результати наукового дослідження Ува-Агбонікхена Іріаха Фестуса мають 

практичне значення як для сучасної клінічної неврології, так і для 
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педагогічного процесу кафедр неврологічного профілю вищих навчальних 

медичних закладів. Основні наукові та практичні результати дисертаційної 

роботи 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 обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечнікова” та 

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». 

 

11. Структура та зміст дисертації, аналіз її розділів  

 Дисертаційна робота викладена українською мовою на 216 сторінках 

машинописного тексту, оформлена згідно наказу МОН України № 40 від 

12.01.2017, 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. В 

анотаціях, поданих українською і англійською мовами, коротко відображені 

основні положення дисертаційної роботи. Робота ілюстрована 28 таблицями та 

29 рисунками. Список використаних джерел містить 235 найменування, з них 42 

кирилицею та 193 латиницею. Представлення результатів роботи за розділами є 

логічним і відповідає етапам дослідження та поставленим завданням. 

У вступі  при висвітленні актуальності теми здобувач розкриває результати 

наукового пошуку за обраним напрямком досліджень, визначає суть існуючої 

проблеми, чітко формулює мету і завдання дослідження, підкреслює нові 
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положення, теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Для 

досягнення мети автором визначено конкретні завдання. Наведено перелік 

методів дослідження, показано зв’язок роботи з науково-дослідною темою 

кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного 

медичного університету, визначено наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів і висвітлено особистий внесок здобувача.  

У першому розділі,  який складається з 5 підрозділів, проведено аналіз 

сучасних вітчизняних та закордонних публікацій щодо функціональних 

моторно-когнітивних співвідношень у хворих у віддалений період після 

перенесеного ІІ, можливостей реабілітаційних опцій на пізній стадії після 

інсульту з урахуванням стану рухової функції, зокрема кисті та рівня 

когнітивного потенціалу. Автор детально зупиняється на аналізі сучасних 

патогенетичних механізмах розвитку симптоматики та відновлення порушених 

функцій після перенесеного інсульту, значенні моторної дисфункції кисті, 

сучасних методиках фізичної реабілітації та фармакотерапії таких хворих. При 

опрацюванні даних літератури автор наголошує на тому, що дослідження 

моторно-когнітивних співвідношень має важливе не тільки фундаментальне, але 

й клінічне та прикладне значення.  

На підставі аналізу літературних джерел дисертантом зіставлено різні точки 

зору, представлені в наукових джерелах, виділено дискусійні питання, або такі, 

що не знайшли достатнього висвітлення в літературі, окреслено коло 

невизначених питань, які лягли в основу створення концепції, формулювання 

мети та завдань дисертаційного дослідження. Даний розділ написано грамотно, 

послідовно, в аналітичному стилі, що свідчить про добре знання дисертанткою 

сучасної літератури з досліджуваної проблеми і підкреслює ерудицію автора. 

У розділі 2 «Матеріал і методи дослідження» подано характеристику 

вивчених об’єктів та застосованих методів дослідження. При цьому дано 

обґрунтування поділу об’єктів дослідження на групи та детально 

охарактеризовано і описано алгоритм використаних  клінічних та 

електрофізіологічних методів дослідження. Наводиться інформація про 
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дотримання вимог біоетики і основних положень Конвенції Ради Європи про 

права людини і біомедицину. Слід відзначити концептуальний підхід до 

виконання дослідження, чіткий та логічний дизайн. Робота чітко поділена на 

чотири етапи, що дає змогу її легко сприймати. Аналізуючи дизайн, критерії 

відбору та методологічний підхід, слід відзначити, що здобувачем використані 

адекватні клінічні, електрофізіологічні та статистичні методи, які дозволили  

повністю вирішити завдання дисертаційного дослідження. 

У розділах 3-6 викладені результати власних досліджень. 

Третій розділ «Клініко-патогенетичні особливості перебігу періоду 

наслідків ішемічного інсульту» дисертантом представлено результати 

дослідження 116 праворуких пацієнтів, що проходили лікування у комунальному 

некомерційному підприємстві «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської 

обласної ради», віком від 51 до 80 років (73 чоловіки, 43 жінки, середній вік 67 

[55; 74] років) в терміни 12-24 міс. після перенесеного інсульту. Для хворих було 

характерне зниження функціональної дієздатності за шкалою функціональної 

незалежності (FIM) в порівнянні з контрольною групою (КГ) (p<0,001). При ЛПІ 

такі домени функціональної незалежності, як «Самообслуговування» та 

«Соціальне пізнання» страждають в більшій мірі, ніж при ППІ (p<0,05), 

відмічена вірогідна різниця у подовженні часу виконання 9HPT паретичною 

рукою при ЛПІ на відміну від ППІ (p<0,05). Ступінь дисфункції паретичної руки 

мав вплив на якість життя хворих (кореляційний зв’язок між загальним балом 

якості життя за SS-QOL та 9HPT: r=-0,45; p=0,033 і тестом FMA - r=0,39; 

p=0,037). Для пацієнтів після ЛПІ було характерне більш виражене зниження 

якості життя порівняно із пацієнтами після ППІ (p<0,05). 

У четвертому розділі «Клініко-патогенетичні особливості когнітивних 

порушень у періоді наслідків ішемічного інсульту» дисертантом визначено 

частоту когнітивних порушень залежно від того, які саме скринінгові шкали були 

застосовані: 90,5% - при оцінюванні за MMSE, 85,3% –FAB, 94,8% – за МоСА. 

За даними тестів малювання ланцюжка ТМТ-А і ТМТ-B виявили вірогідну 

різницю між пацієнтами з ЛПІ та ППІ (p<0,05) з більшим часом виконання тестів 
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при ЛПІ на  18,5% та 47,3% відповідно. Порушення моторики верхньої кінцівки, 

особливо кисті, негативним чином позначається на когнітивному статусі: 

виявлено кореляційний зв’язок між функціональним станом верхньої кінцівки за 

загальними моторними функціями за FMА та станом коігнтивних можлиостей за 

MoCA (r=0,32; p=0,044), FAB (r=0,34; p=0,040), CDT (r=0,29; p=0,044), та TMT-

B (r=-0,37; p=0,039). Четвертий розділ добре ілюстрований, характеризує автора 

як високопрофесійного невролога та багатогранного науковця, який вміє 

узагальнювати отриманні результати та робити обґрунтовані висновки. 

У п’ятому розділі «Нейрофізіологічні параметри когнітивних функцій 

хворих після перенесеного ішемічного інсульту у віддалений період» 

дисертантом наведено результати когнітивних слухових викликаних потенціалів 

(КСВП) Р300. У центральних, передньо-лобових та задньо-скроневих 

відведеннях електроенцефалографії показник періоду латенції, який був 

подовжений щодо КГ (p<0,05), вірогідно відрізнявся при ЛПІ на відміну від ППІ 

у передньо-лобних та задньо-скроневих відведеннях (р<0,05). Частота помилки 

при проведенні дослідження становила в середньому 52 з 180 можливих (30% 

при значенні 12% у КГ, р<0,01). Презентовано клінічний випадок, розділ 

насичений рисунками, які коректно відображають результати роботи. 

Шостий розділ «Ефективність комплексної терапії із застосуванням 

нейропротектора та методик фізичної реабілітації за даними клінічних та 

нейрофізіологічних показників» складається з 3 підрозділів. Доведена 

ефективність запропонованої терапії для хворих з ППІ; це 2-х компонентний 

комплекс вправ, та з ЛПІ – крім фізичної реабілітації цим пацієнтам слід 

використовувати холін альфосцерат. Крім того, представлена модель 

прогнозування ефективного способу лікування, що запропоновано дисертантам 

залежно від віку, статі, сторони інсульту, а також функціональної спроможності 

та рівня ЯЖ; наведено приклади її використання. 

 

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» присвячений 

обговоренню основних підсумків роботи. Він написаний кваліфіковано та 



 12 

аргументовано. Аналіз отриманих результатів проведено з глибоким знанням та 

розумінням піднятих та розв’язаних у дисертаційній роботі питань. Отримані 

результати дослідження автор роботи порівнює з даними інших дослідників, 

наводить важливі дискусійні питання та аргументовано вирішує їх. Даний розділ 

написаний грамотно у вигляді наукової дискусії з належним та високим рівнем 

науково-інформаційного супроводу. При цьому автор використовує достатню 

кількість вітчизняних та зарубіжних наукових джерел.  

Висновки та практичні рекомендації аргументовані, повністю опираються 

на фактичний матеріал, повністю відповідають поставленим меті та завданням  і 

узагальнюють інформацію, одержану автором у результаті проведених 

досліджень та опрацювання і аналізу отриманих даних.  

Список використаних джерел включає 235 джерел. Більшість наведених 

робіт опубліковані за останні роки.  

Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Ува-Агбонікхена Іріаха Фестуса, 

слід зазначити, що принципових зауважень до роботи немає. 

В порядку дискусії хотілося б почути відповіді дисертанта на наступні 

запитання: 

1. Враховуючи дані проведених Вами клініко-неврологічних та 

електрофізіологічних досліджень, які ще фармакологічні препарати могли б бути 

перспективними у лікуванні пацієнтів з наслідками інсульту? 

2. Серед досліджуваних Вами показників КСВП, який носив найбільш 

суттєве діагностичне значення? 

3. Чому для оцінки якості життя хворих не використовували 

опитувальник SF-36? 

12. 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» відповідає паспорту спеціальності 14.01.15 – «Нервові 

хвороби». Дисертація повністю відповідає профілю спеціалізованої вченої ради.  

13.  Висновок 




