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офіційного опонента завідувача кафедри фтизіатрії і пульмонології 

з курсом професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України, доктора медичних наук, 

професора Островського Миколи Миколайовича на дисертаційну 

роботу Хайменової Галини Сергіївни за темою «Клініко-патогенетичні 

механізми перебігу та оптимізація терапії коморбідної патології: 

хронічне обструктивне захворювання легень і остеоартрит», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Актуальність теми дисертаційної роботи

Еволюція стратегії надання медичної допомоги -  це нові виклики щодо 

вже давно відомих і актуальних проблем у світлі систематизації поглядів на 

процеси взаємного обтяження при поєднанні різних, у першу чергу 

хронічних, нозологій. А відтак, дедалі більше постає питань, пов’язаних із 

необхідністю розвитку методик виявлення, лікування та реабілітації 

поєднаних патології, спрямованих на забезпечення та всебічне сприяння 

реалізації програм профілактики розвитку патологічних змін із генерацією на 

цьому підґрунті ряду тяжких, а інколи, нажаль, й незворотніх ускладнень. 

Одним із лідерів серед медичних проблем сьогодення є захворювання 

органів дихання. Власне тому, ми й поділяємо висловлену на Національному 

астма-конгресі в жовтні 2017 року думку академіка Ю.І. Фещенка, що стрімка 

еволюція легеневої патології та розвиток фармакологічної індустрії 

зумовлюють необхідність подальшого проведення сучасних досліджень 

взаємодії саногенетичних систем захисту макроорганізму в умовах 

поєднання патологій із втягненням органів дихання.

Вченими різних країн спостерігається прогресивне збільшення 

захворюваності хронічними захворюваннями органів дихання і, зокрема 

X03J1 (СеІІі В. R. Та співавт., 2016; Barnes P. J., 2017; Перцева Т.О., 2017;



Фещенко Ю.І., 2017). Концепція X03J1, розроблена експертами ВООЗ, 

заснована на запобіганні цьому захворюванню (первинна профілактика) і 

успішному лікуванні (вторинна профілактика). Однак часто тяжкість перебігу і 

прогноз при X03J1 визначають екстрапульмональні прояви хвороби. Оскільки 

на X03J1 хворіють пацієнти старшого віку, для його перебігу характерна 

висока коморбідність бронхолегеневої, серцево-судинної та опорно-рухової 

патології (Шуба Н.М. та співав., 2015; Головач І.Ю., 2015; Гаврисюк В.К. та 

співав., 2016; Фещенко Ю. І., 2017).

Патологія кістково-суглобової системи лягає важким медико-соціальним 

тягарем на сучасне суспільство. Найбільше значення за рахунок широкої 

поширеності в популяції отримав остеоартрит (ОА). Запальний процес 

при ОА визначає вираженість больового синдрому та якість життя хворих 

(Филатова Е.С. та співав., 2014; Титаренко Н.В., 2015). Експресія широкого 

спектру прозапальних медіаторів сприяє прогресуванню захворювання, що є 

в дечому спорідненим механізмом і для ХОЗЛ, а особливо в умовах 

порушення ліпідного балансу. Дисліпідемія є найважливішим фактором 

ризику розвитку і прогресування с ерцево-судинних захворювань, в основі 

яких лежить атеросклероз. Вважається, що саме порушення ліпідного обміну 

є одним із ініціюючих чинників у запуску запального процесу в органах- 

мішенях (Дзяк Г.В. та співавт., 2013; Середюк Н.М., 2015; Перцева Т.О. та 

співавт., 2017).

Дисертаційнійна робота Хайменової Г. С. присвячена пошуку найбільш 

значимих ланок прогресування ХОЗЛ у поєднанні з ОА і дисліпідемією та 

пошуку оптимальних шляхів корекції терапії, що робить її своєчасною та 

актуальною для медичної науки.

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

Дисертаційна робота виконана, згідно з планом науково-дослідних робіт 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України і є 

фрагментом науково-дослідної роботи «Розробка стратегії використання 

епігенетічніх механізмів для профілактики та лікування хвороб, пов'язаних із



системним запаленням» (№ держреєстрації КВКП 0114U000784). Дисертант 

є одним із співвиконавців даної науково-дослідної роботи.

Ступінь обґрунтованості, достовірність та новизна основних 

наукових положень, висновків, практичних рекомендацій.

Достовірність та обґрунтованість результатів дисертаційного 

дослідження Хайменової Г.С. забезпечена обстеженням статистично 

значущої кількісті хворих (90 хворих на хронічне обструктивне захворювання 

легень із супутнім остеоартритом і дисліпідемією, 20 пацієнтів із ХОЗЛ і 

остеоартритом без дисліпідемії та 20 осіб контрольної групи), використанням 

адекватних методів обстеження пацієнтів та об’єктивною статистичною 

обробкою даних. Усі використані у роботі методи досліджень 

загальновизнані, сучасні та інформативні, що дозволило здобувачці на 

високому науковому і методичному рівні виконати дослідження та 

сформулювати обґрунтовані висновки. Інформативність і достовірність 

комплексу використаних методів дослідження не викликає сумнівів та 

дозволяє повністю розв’язати поставлені здобувачкою завдання 

дисертаційного дослідження. Так, для досягнення мети та завдань 

дослідження використаний, окрім загальноклінічних рутинних методів 

обстеження, широкий спектр біохімічних та імуноферментних методів -  

визначення рівнів С-реактивного пептиду, ФНП-а, інтерлейкіну-1(3, що 

уможливило прицільно дослідити й уточнити стан системного запалення при 

коморбідній патології. Мета роботи визначена як підвищення ефективності 

комплексної терапії пацієнтів із ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом і 

дисліпідемією шляхом оптимізації застосування статинів та фенспіриду 

гідрохлориду для покращення якості життя, безпосередніх та віддалених 

наслідків лікування. Задля реалізації мети запропоновано 5 завдань. 

Розв’язання у дисертації котрих дає можливість досягнути вирішенню 

узагальненого наукового завдання -  встановлення кпініко-патогенетичних 

особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень, 

остеоартриту і дисліпідемії та запропоновати дієві методи лікування із



використанням розувастатину і фенспіриду гідрохлориду як доповнення до 

стандартної схеми лікування патологій.

Таким чином, можна вважати, що наукові положення, висновки і 

рекомендації, які подані у дисертації Хайменової Г.С., цілком достовірні та 

обґрунтовані, вони достатньо й повно віддзеркалюють поставлену мету і 

завдання дослідження.

Новизна наукових положень, 

що сформульовані у дисертації, їх практичне значення

Наукові положення, що винесено на захист, мають важливе значення. У 

дисертаційному дослідженні Хайменової Г.С. уперше визначена частота і 

характер супутньої патології у хворих на ХОЗЛ серед мешканців Полтавської 

області.

Дістало й подальшого розвитку вивчення тяжкості та особливості 

клінічного перебігу ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом і дисліпідемією, які в 

період загострення ХОЗЛ, поряд із запально-інтоксикаційним, респіраторним 

синдромами та зменшенням функціональних можливостей хворих у тесті з 

6-хвилинною ходою, характеризуються наявністю суглобового синдрому з 

підвищенням індексів Лекена і Річі, збільшенням у хворих індексу болю при 

ходьбі за даними візуально-аналогової шкали (ВАШ).

На підставі проведеного дослідження клінічних проявів, порушення 

вентиляційної функції легень, за даними оцінки ФЗД, показників запальних 

змін у сироватці крові хворих на ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом і 

дисліпідемією, достовірно доведений вплив системного запалення на перебіг 

окремо кожної нозології та взаємообтяження при їхньому поєднанні.

Уперше в крові хворих із поєднанням ХОЗЛ, остеоартриту і дисліпідемії 

були вивчені вміст і динаміка показників системного запалення: СРП, 

фібриногену, ФНП-а, IL-1 (3 та ШОЕ, відзначено, що у хворих із коморбідною 

патологією спостерігається значне підвищення концентрації всіх маркерів 

системного запалення.

Клінічно та патогенетично була обґрунтована і доведена можливість і 

доцільність застосування препаратів розувастатину і фенспіриду



гідрохлориду в терапії хворих із сполученням ХОЗЛ, остеоартриту та 

дисліпідемії.

Дисертаційне дослідження має конкретну практичну спрямованість, 

оскільки пропонує практичним лікарям визначати показники системного 

запалення (СРП) у хворих із коморбідною патологією, що дозволяє виявити 

дестабілізацію захворювання на ранньому етапі розвитку та попередити 

можливе «галопуюче» прогресування патологій.

Комплексним застосуванням розувастатину і фенспіриду гідрохлориду 

оптимізовано тактику лікування хворих на ХОЗЛ, остеоартрит і дисліпідемію, 

що дає можливість стабілізувати перебіг і досягти тривалої ремісії, уникнути 

подальшого прогресування захворювань, зменшити порушення 

функціональних можливостей, втрату соціальних і професійних навичок, 

покращити якість і тривалість життя даної категорії хворих.

З метою поширення отриманих автором науково-теоретичних 

результатів вони впровадженні в практику роботи пульмонологічного і 

поліклінічного відділень обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського 

(м. Полтава); терапевтичного відділення КЗ «3-я міська клінічна лікарня» 

Полтавської міської ради (м. Полтава); терапевтичного відділень центральної 

районної клінічної лікарні (м. Полтава); кардіологічного відділення обласного 

клінічного кардіологічного диспансеру (м. Полтава); амбулаторії №1 КЗ 

«Центр ПМСД № 2» (м. Полтава); медичного центру «Медіон».

Повнота викладу матеріалу в опублікованих працях і авторефераті

Результати дисертаційного дослідження - достатньо оприлюднені. За 

темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, із них 6 статей входять до 

наукометричної бази SciVerseScopus (зарубіжне фахове видання), 3 статті в 

науково-фахових виданнях України, 4 тези, із них 3 тези доповіді, у 

матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій; отримано 3 патенти 

України на корисну модель; 1 науково-методичний посібник затверджений 

МОЗ України.



У наукових працях повністю оприлюднено матеріали дисертаційного 

дослідження. Основні положення дисертації оприлюднено на різних 

медичних форумах впродовж 2015-2016 pp.

Автореферат дисертації за обсягом і змістом відповідає встановленим 

вимогам.

Структура і зміст дисертації, дотриманість вимог ДАК України щодо

оформлення дисертації

Дисертація викладена українською мовою на 127 сторінках основного 

тексту, складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, розділу власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій. Робота проілюстрована ЗО 

таблицями і 18 рисунками. Список літератури складає 287 джерел: із них -  

189 кирилицею, 98 -  латиною. Дисертація містить додатки. Оформлення 

дисертації відповідає всім діючим вимогам.

У вступі автор досконало висвітлює необхідність та своєчасність 

наукової роботи, чітко окреслює мету та завдання дослідження. 

Сформульований дисертантом висновок підкреслює актуальність обраної 

теми та дає обґрунтування й напрямок для проведення власних досліджень.

Огляд літератури, викладений автором у об’ємі, що не перевищує 

встановленого нормативу. В цьому розділі автором вміло вказано 

невирішенні проблеми досліджуваного сполучення патологій. Необхідність 

виконання цих пошуків зумовлена тим, що до сих пір відсутні надійні критерії, 

завдяки яким оцінювали б вплив на системне запалення як патогенетичну 

ланку розвитку остеоартриту в умовах розвитку дисліпідемії у хворих на 

ХОЗЛ. Проведене дисертантом дослідження даних наукової літератури 

вказує на його професіоналізм та глибоке розуміння складності 

досліджуваної проблеми як із теоретичної, так із практичної сторони.

У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» автор виклав клінічну 

характеристику хворих, методи оцінки показників системного запалення і 

ліпідного обміну. Автором ретельно висвітлений дизайн дослідження, 

критерії відбору пацієнтів, розподіл хворих за групами, що значно покращує



розуміння суті дисертації та полегшує роботу рецензента. Описані 

інструментальні методи дослідження (ЕКГ, спірометрія, рентгенографія 

органів грудної клітки, суглобів), матеріал по визначенню функціонального 

стану опорно-рухового апарату (суглобові індекси Річі, індекс Lequesne, 

показники візуальної аналогової шкали).

За допомогою опитувальників SF-36, mMRC, CAT, Св. Георгія, тесту з 

6-ти хвилинною ходою, показників візуальної аналогової шкали, суглобового 

індексу Річі, Лекена автор визначав ступінь ХОЗЛ і остеоартриту й оцінив 

якість життя хворих.

Обсяг клінічного матеріалу та застосовані методи дослідження є 

достатніми й адекватними для вирішення поставлених задач, а обрані 

методи оцінки хворих абсолютно відповідають прийнятим нормативним 

документам. Статистична обробка результатів проведена з використанням 

сучасних методів варіаційної статистики.

У розділі 3 «Результати клініко-лабораторних та інструментальних 

методів обстеження у хворих на коморбідну патологію. Вплив тривалої 

протизапальної терапії з включенням розувастатину та фенспіриду 

гідрохлориду на перебіг ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом і дисліпідемією» 

містяться результати власних досліджень автора. Проведена роботи з 

архівними історіями хвороб та зроблена оцінка частоти і характеру супутньої 

патології у хворих на ХОЗЛ.

Чітко описана динаміка клінічних і інструментальних показників зі 

сторони бронхо-легеневої системи у хворих із коморбідною патологією. 

Проведений ретельний аналіз та оцінка отриманих даних.

У наступних підрозділах автор дисертаційного дослідження проводить 

оцінку показників клінічних і інструментальних методів дослідження зі 

сторони опорно-рухового апарату у хворих із коморбідною патологією.

Вивчаючи вплив базової терапії, дисертант встановлює, що базова 

терапія, визначена національними та міжнародними стандартами лікування, 

загалом покращуючи клінічний стан хворих, не усуває повністю прояви



коморбідної патології, тим самим, залишає передумови для подальшого 

погіршення стану і прогресування захворювань.

Автором достовірно доведено, що під впливом систематичної терапії 

комбінацією препаратів розувастатину і фенспіриду гідрохлориду в хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом і дисліпідемією відмічалось більш швидке 

і значне зменшення всіх симптомів захворювання, достовірне збільшення 

толерантності хворих до фізичного навантаження і зменшення числа 

загострень ХОЗЛ ніж у хворих, що приймали тільки розувастатин. Під 

впливом систематичного прийому розувастатиному і фенспіриду 

гідрохлориду, відбулось достовірне збільшення ОФВ1, МОШ25-75 і ПШВ у 

хворих із коморбідною патологією. Достовірне покращення даних 

опитувальника SGRQ (загальний бал після 6 місячної терапії розувастатином 

і фенспіридом гідрохлоридомом склав 40,3±1,9 балів, проти 41,2±2,1 балів у 

хворих І групи і 45,8±2,4 балів на вихідному етапі).

Більш достовірно покращились клінічних ознак ОА у II групі хворих, які 

приймали комбінацію препаратів розувастатину і фенспіриду гідрохлориду, у 

порівнянні з І групою хворих, що приймали розувастатин.

Також відмічено, що значно покращились показники якості життя 

EuroQol-5D у пацієнтів, що застосовували комбіновану терапію.

У розділі представлений матеріал, присвячений вивченню взаємозв’язку 

клінічних та лабораторних проявів остеоартриту, змін рентгенологічної 

картини, в залежності від наявності дисліпідемії у крові хворих на ХОЗЛ і 

остеоартрит.

Антропометричні дані в досліджуваних групах хворих вказують на 

наявність вісцерального ожиріння, що значно підвищує ризик серцево- 

судинної патології у даних пацієнтів.

Достовірно доведено, що через 6 місяців комбінованої терапії 

розувастатином і фенспіридом незважаючи на незначне зниження ІМТ 

зафіксовано статистично значиме зменшення ОТ у жінок з 99,58±3,11 см до 

96,13±3,07 см (р<0,05) та ОТ/ОС з 0,90±0,026 до 0,89±0,027 (р<0,05), на 

відміну від жінок із І групи, у яких ОТ та ОТ/ОС практично не відрізнялись від



показників зафіксованих до лікування. У чоловіків, які отримували 

комбіновану терапію розувастатином і фенспіридом гідрохлоридом також 

зафіксовано статистично значиме зменшення ОТ з 108,06±9,47 см до 

103,7±9,8 см та ОТ/ОС з 0,98±0,04 до 0,96±0,04 (р<0,05) на відміну від 

хворих, що отримували тільки розувастатин, у яких ці показники статистично 

значимо не змінились.

Проаналізовані показники ліпідного обміну у досліджуваних групах. Всі 

показники ліпідограми біли вище норми. Через 6 місяців лікування у хворих, 

що отримували в комплексному лікуванні розувастатин і фенспірид 

гідрохлорид рівень загального холестерину, тригліцеридів та ЛПНЩ 

статистично значимо зменшився у порівнянні з хворими, що отримували 

тільки розувастатин. Коефіцієнт атерогенності в групі, що отримували 

комбіновану терапію був статистично значимо меншим (р<0,05) ніж у 

пацієнтів, що отримували розувастатин (відповідно 2,11 ±0,27 ммоль/л та 

5,26±0,23 ммоль/л).

У процесі лікування у хворих, що отримували запропоновану автором 

комбінацію препаратів відмічена тенденція до підвищення рівня ЛПВЩ, яка 

не досягла рівня статистичної значимості.

Влучно та доцільно наведені клінічні випадки, які повністю розкрили 

клінічну картину у хворих досліджуваних груп.

Заключний розділ дисертації містить остаточний аналіз отриманих 

результатів та представляє синтез патогенетичних та діагностичних ланок, 

що сюжетно поєднує елементи клініко-функціонального та біохімічного 

факторів становлення розвитку та прогресування досліджуваного сполучення 

патологій. Розділ написаний вдало, з використанням значної кількості 

аналітичного матеріалу.

Висновки ґрунтуються на отриманих даних дослідження, логічно 

випливають зі змісту роботи, є об’єктивними, мають наукову новизну і 

відповідають поставленим завданням. Практичні рекомендації розроблено, 

апробовано та впроваджено у роботу ряду лікувально-профілактичних 

закладів держави.



Список використаних джерел є достатнім за кількістю наведених 

наукових праць та відповідає темі дисертації. Оформлення списку літератури 

відповідає нормативним документам.

Недоліки дисертації і автореферату щодо змісту і оформлення

Принципових зауважень щодо дисертації Хайменової Г С. «Клініко- 

патогенетичні механізми перебігу та оптимізація терапії коморбідної 

патології: хронічне обструктивне захворювання легень і остеоартрит» немає. 

Робота виконана на високому науково-методичному рівні.

Стосовно огляду літератури, то бажано б було завершити його 

написання чітким обґрунтуванням доцільності проведення даного 

дослідження. Також при його написанні спостерігається певне 

переобтяження посиланнями на наукові праці, оприлюднені більш як 10 років 

тому. У II розділі «Матеріали і методи дослідження» цілком допустимим було 

б скорочення та спрощення описання загальновідомих методик із чітким 

посиланням на літературне посилання. Стосовно III розділу «Результати 

клініко-лабораторних та інструментальних методів обстеження у хворих на 

коморбідну патологію (ХОЗЛ, ОА і ДЛ). Вплив тривалої протизапальної 

терапії з включенням розувастатину та фенспіриду гідрохлорид на перебіг 

ХОЗЛ у поєднанні з остеоартритом і дисліпідемією» наявним є 

перенасичення підрозділами, з яких, на нашу думку, можна було б 

сформувати два основних розділи (виділити клінічні особливості перебігу 

коморбідної патології окремим розділом та наступним, окремим розділом, 

вплив запропонованих схем лікування).

Зустрічаються також граматичні помилки та змішане використання 

української та російської мов в одному літературному посиланні у списку 

використаних джерел.

Дані зауваження носять непринциповий характер та суттєвим чином не 

впливають на новизну роботи та отримані результати.

Оцінюючи в цілому роботу позитивно, хотілося б у порядку дискусії та 

уточнення окремих положень одержати відповідь на такі запитання:



1). Поясніть, будь ласка, ефективність фенспіриду гідрохлориду, 

направлену на рівень ліпідів, масу тіла і об’єм талії. Якими даними літератури 

це підтверджується?

2). Хворі групи, що отримували комбінацію препаратів розувастатину і 

фенспіриду гідрохлориду втрачали вагу, чи не було це побічною дією терапії?

3). Чи не спостерігали Ви залежності позитивного ефекту чи навпаки -  

його відсутності від використання фенспіриду гідрохлориду при лікуванні 

коморбідного ХОЗЛ у залежності від наявності емфізематозних проявів 

патології?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Підсумовуючи вивчення дисертації Хайменової Галини Сергіївни 

«Клініко-патогенетичні механізми перебігу та оптимізація терапії коморбідної 

патології: хронічне обструктивне захворювання легень і остеоартрит», 

виконаної під керівництвом відомого вченого д.мед.н., професора Ждана 

Вячеслава Миколайовича, її автореферату, а також праць, опублікованих за 

темою дисертації, можна зробити наступний висновок.

Автором отримано нові науково обґрунтовані результати в розділі 

внутрішньої медицини, які сприяють вирішенню важливої та актуальної 

наукової задачі -  покращання якості діагностики і лікування пацієнтів із 

ХОЗЛ, остеоартритом і дисліпідемією. Отримані результати, безсумнівно, є 

новими у вивченні даної проблеми і мають важливе практичне значення.

Дисертація є завершеною науковою працею. Наукові положення цієї 

роботи раніше не захищалися.

Вище зазначене дозволяє констатувати, що дисертаційна робота 

Хайменової Галини Сергіївни «Клініко-патогенетичні механізми перебігу та 

оптимізація терапії коморбідної патології: хронічне обструктивне

захворювання легень і остеоартрит» повністю відповідає вимогам пункту 11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015р. і № 1159 від 30.12. 2015р.), 

які стосуються дисертаційних праць на здобуття наукового ступеня



кандидата наук, а здобувач заслуговує на присудження цього наукового 

ступеня у галузі медицини за фахом 14.01.02 - внутрішні хвороби.
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