
В ІД ГУ К
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, завідувача  

кафедри пропедевтики внутріш ніх хвороб ВД Н З У країни  
«Б уковинський  держ авний медичний ун іверситет» ІЛ А Щ У К  Тетяни  
О лександрівни на дисертаційну роботу О форі Іш м аел ь  Ніі на тему: 

«О собливості ф орм ування та  лікування ф ібриляції передсердь в 
залеж ності від гемодинамічних, клінічних та  електрокардіограф ічних  
ф еном енів», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата  

медичних наук за спеціальністю  14.01.11 -  кардіологія

А ктуальн ість  теми дослідження. Серцево-судинні захворювання - 

найпоширеніша медико-біологічна і соціальна' проблема й найтиповіша 

причина смертності в усьому світі і в Україні у тому числі.

Несприятлива демографічна ситуація в Україні, що зумовлена значною 

мірою серцево-судинними захворюваннями, які істотно впливають на 

основні показники здоров’я населення, продовжує погіршуватись . Постійне 

зростання загальної смертності населення, зниження очікуваної тривалості 

життя викликає серйозну тривогу і свідчить про недостатню ефективність 

профілактичних заходів, що проводяться.

Фібриляція передсердь -  одне з найрозповсюдженіших порушень 

ритму серця, яке зустрічається в популяції з частотою 1-2 на 100 чоловік. 

Спостерігається пряма залежність частоти розвитку фібриляції передсердь 

від віку. Якщо серед людей 50-60 років лише в 1% виявляється фібриляція 

передсердь, то до 70-80 років вона відзначається в кожного десятого. 

Актуальність проблеми діагностики та ведення пацієнтів із цією аритмією 

полягає в тому, що будучи відносно сприятливим для життя порушенням 

ритму серця, фібриляція передсердь у 5 разів збільшує ризик розвитку 

інсульту, що переводить цю аритмію в категорію потенційно небезпечних. 

Так званий, кардіоемболічний інсульт на фоні фібриляції передсердь, має 

досить важкий перебіг, часто з фатальними наслідками. Існує проблема 

ранньої діагностики фібриляції передсердь -  гіароксизмальної форми, коли у 

хворого з ’являються малосимптомні нетривалі порушення ритму серця, які 

самостійно відновлюються, але поступово відбувається прогресування



аритмії, що призводить до пароксизмальної або постійної форми, на фоні 

яких зростає ймовірність розвитку серцевої недостатності та фатальних 

серцево-судинних ускладнень.

Важливе значення у виникненні та прогресуванні фібриляції 

передсердь мають супутні захворювання. Доведено, що зі збільшенням 

частоти супутньої патології таких як серцева недостатність, ІХС, клапанна 

патологія, наростає також частота переходу пароксизмальної та 

персистуючої форм фібриляції передсердь у постійну форму, а частота 

ідіопатичної форми зменшується.

У більшості пацієнтів фібриляція передсердь неухильно прогресує з 

розвитком персистуючої або постійної форм на тлі еволюції основного 

захворювання. Останнім часом досягнуті певні успіхи у вивченні природного 

перебігу даної нозології -  від безсимптомних форм до незворотної важкої 

аритмії, яка асоціюється з розвитком серйозних серцево-судинних 

ускладнень. Були зроблені спроби уповільнити або зупинити прогресування 

фібриляції передсердь, яке може бути наслідком основного серцево- 

судинного захворювання або природного перебігу самої аритмії. Проте 

успіхи в цій області виявилися обмеженими.

Все це робить проблему своєчасної діагностики та ефективного 

лікування пацієнтів з порушенням ритму по типу фібриляції передсердь 

надзвичайно важливою, а проведене дослідження -  перспективним та 

актуальним.

З в 'я зо к  теми дисертаціі з держ авними і регіональними науковими  

програм ам и. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: 

«Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих високого 

серцево-судинного ризику» (Номер державної реєстрації 0 1 12U003690). 

Здобувач є співвиконавцем розділу роботи.

С тупінь обґрунтованості наукових положень, висновків та  

рекомендацій, сф орм ульованих у дисертації. Робота Офорі Ішмаель Ніі на



тему: «Особливості формування та лікування фібриляціі передсердь в 

залежності від гемодинамічних, клінічних та електрокардіографічних 

феноменів» базується на різноплановому обстеженні і лікуванні 254 

пацієнтів з пароксизмальною та персистуючою формами фібриляції 

передсердь, які були розподілені на три групи, залежно від лікувальної 

тактики, яка використовувалася. Так, першу групу склали 132 хворих із 

фібриляцією передсердь, в яких для конверсії та супутньої терапії 

використовувалися лише медикаментозні засоби; другу групу -  50 пацієнтів з 

фібриляцією передсердь, яким для конверсії аритмії була використана 

електрична кардіоверсія не раніше 4-х тижнів до моменту включення і які на 

момент включення мали порушення ритму; третю групу -  22 особи, які 

пройшли процедуру радіочастотної або холодової абляції не раніше 12 

тижнів до моменту рандомізації; четверту групу -  50 пацієнтів з аорто- 

коронарним шунтуванням або стентуванням в анамнезі, які проводилися не 

раніше шести місяців до моменту включення. Групу контролю норми склали 

42 практично здорові особи. Дослідження проведені на високому сучасному 

методичному та технічному рівні, їх інформативність та достовірність не 

викликають сумнівів. Комплекс дослідження включав сучасні, апробовані в 

експерименті та клініці методи оцінки функціонального стану серцево- 

судинної системи пацієнтів (електрокардіографію, ехокардіографію, 

Холтерівське моніторування ЕК Г із визначенням варіабельності серцевого 

ритму), а також використано первинно перекладені, адаптовані та 

валідизовані відповідно до особливостей умов проживання та національного 

менталітету «Анкету з оцінки якості життя у хворих на фібриляцію 

передсердь», «Ш калу важкості симптомів фібриляції передсердь», шкалу 

тривоги Цунга, що дало змогу ретельно вивчити клініко-патогенетичні 

особливості перебігу даної нозології у обстежених пацієнтів та динаміку 

вищеозначених показників в процесі лікування.

Достовірність первинного матеріалу перевірена на всіх етапах 

виконання роботи. Отримані дисертантом наукові положення, висновки та



практичні рекомендації підтверджені шляхом ретельної математичної 

обробки та статистичного аналізу, що забезпечує їх обґрунтованість і 

достовірність.

Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті й 

завданням, а висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням 

отриманих результатів.

Н аукова новизна роботи полягає у отриманні нових даних щодо 

якості життя хворих з різними типами фібриляції передсердь залежно від 

перебігу захворювання. Автором вивчено валідність різних факторів 

предикгорів несприятливого перебігу захворювання і розроблено алгоритм 

ранньої діагностики фібриляції передсердь за ЕК Г феноменами та клінічними 

особливостями хворих. Також вперше оцінені когнітивні здібності та 

особливості виникнення судинної деменції у хворих з фібриляцією 

передсердь залежно від тактики ведення хворих. Доведена ефективність 

застосування препарату омега-3-поліненасичених жирних кислот щодо 

зниження частоти рецидивів аритмії та темпів її хронізації у осіб з різними 

типами фібриляції передсердь, залежно від тактики ведення хворих.

П рактичн е значення даного дослідження полягає в тому, автором 

розроблено клініко-діагностичний алгоритм визначення тяжкості та прогнозу 

перебігу фібриляції передсердь за ЕК Г феноменами та клінічними 

особливостями обстежених пацієнтів. На основі клінічних та функціональних 

методів дослідження отримано дані про особливості перебігу захворювання, 

залежно від тактики лікування, що застосовувалася.

Результати дослідження впроваджено в практику роботи 

кардіологічних відділень та використовуються в лекційному курсі кафедр 

терапевтичного профілю.

Загал ьн а характери сти ка роботи. Дисертаційна робота написана 

українською мовою, викладена на 197 сторінках машинописного тексту (144 

сторінки складає основний текст дисертації). Робота традиційно складається 

з анотації, вступу, огляду літератури, розділу опис матеріалів і методів



дослідження, двох великих розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел (314 джерел, з яких 31 кирилицею та 283 -  

латиною), додатків. Дисертацію ілюстровано 20 таблицями та 14 рисунками.

Вступ написаний і структурований згідно існуючих вимог. У вступі 

дисертації розкрито актуальність проблеми, подана характеристика об’єкту -  

особливості патогенетичних механізмів виникнення, клініко-функціональних 

характеристик та ефективності лікування пароксизмальної форми фібриляції 

передсердь, залежно від гемодинамічних, клінічних та ЕКГ-феноменів, а 

також тактики лікування; вказано методи дослідження; сформульована мета, 

завдання, наукова новизна та практична цінність роботи, представлено дані 

про апробацію результатів дисертації в межах публікацій і наукових форумів.

Досить глибоким за широтою висвітлення є огляд літератури, в 4 

підрозділах якого висвітлені основні світові досягнення в діагностиці й 

лікуванні фібриляції передсердь у відповідності до теми дисертації. На 

підставі аналізу літературних першоджерел автором узагальнені відомості 

про епідеміологію, розповсюдженість, фактори ризику та пре диктори 

виникнення фібриляції передсердь; акцентовано увагу на патогенетичних 

механізмах виникнення та рецидивування цієї недуги та проведено ретельний 

аналіз сучасних рекомендацій, протоколів та багатоцентрових досліджень, 

присвячених лікуванню фібриляції передсердь з акцентом на роль омега-3- 

поліненасичених жирних кислот.

В розділі «М атеріал і методи» детально і всебічно висвітлені клінічна 

характеристика обстежених хворих та використані методи дослідження. 

Достатньо повно описані застосовані методики, їх переваги, недоліки та 

підхід до оцінки результатів з використанням статистичного аналізу, а також 

ретельно описано шкали, що використовувалися дисертантом для вивчення 

якості життя у пацієнтів з фібриляцією передсердь.

У розділі 3 «Особливості формування та перебігу пароксизмальної та 

персистуючої форм фібриляції передсердь в залежності від гемодинамічних,



клінічних та електрокардіографічних феноменів» подані узагальнені 

результати клінічних, лабораторних та інструментальних методів 

дослідження та продемонстровано використання й прогностичне значення 

того чи іншого методу у пацієнтів з фібриляцією передсердь, залежно від 

використаної лікувальної тактики. Цей розділ є дуже важливим в дисертації, 

він узагальнює отримані результати та дозволяє виділити нові, недослідженні 

раніше патогенетичні аспекти розвитку та прогресування фібриляції 

передсердь. Цікавим є аналіз результатів, отриманих при використанні 

різноманітних шкал, зокрема шкали самооцінки, що аналізує вплив 

стресових чинників на дослідних та шкали тривоги Цунга, використання якої 

дало змогу виявити різний рівень тривоги залежно від тактики ведення 

пацієнтів. Окрім того, в даному розділі проводиться оцінка результатів 

опитування пацієнтів за специфічною анкетою оцінки якості життя у хворих 

із фібриляцією передсердь “A FEQ T” .

Окрасою даного розділу є порівняльний аналіз актуальних 

електрокардіограм після Холтерівського моніторування ЕКГ з такими ж 

електрокардіограмами 5-10 річної давності, який дозволив дисертанту 

виявити цілий ряд особливостей. Окрім того, дуже ретельно та скрупульозно 

проаналізовано результати Холтерівського моніторування ЕКГ з аналізом 

варіабельності серцевого ритму та ехокардіографії з вирахуванням об ’ємної 

фракції інтерстиціального колагену.

Дуже важливим в практичному сенсі є 4 розділ «Оцінка ефективності 

поліненасичених жирних кислот в оптимізації лікування хворих на 

пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь», в якому 

чітко показано вплив застосованого лікування на клінічний перебіг, якість 

життя, рівень тривоги, наявність феноменів ЕКГ, вегетативну регуляцію за 

даними Холтерівського моніторування ЕК Г та стан гемодинаміки у пацієнтів 

з фібриляцією передсердь, залежно від застосованої лікувальної тактики, 

зокрема за умов використання омега-3-поліненасичених жирних кислот. 

Вважаю, що цей розділ є важливим доповненням до загальної концепції в



проблемі лікування пацієнтів з пароксизмальною та переметуючою формами 

фібриляції передсердь.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів» здобувач детально 

аналізує отримані ним результати, співставляючи їх при цьому з даними 

інших клінічних досліджень, виконаних за кордоном та в Україні, 

висловлюється власна точка зору автора з цих питань. На підставі ретельно 

виконаного огляду літератури дано пояснення змін аналізованих параметрів, 

встановлено їхні взаєм озв’язки між собою, логічно науково обґрунтовано 

індивідуальне бачення тих суперечливих питань, які стосуються 

досліджуваної роботи. Характерною особливістю цього розділу є вміння 

здобувана вести наукову дискусію.

Висновки й практичні рекомендації випливають із проведених 

досліджень, відповідають меті і завданням, сформульовані досить пристойно. 

Зміст автореферату є цілком ідентичним дО принципових положень 

дисертаційної роботи.

Отже, наукові положення рецензованої роботи мають достатній рівень 

обґрунтованості результатами досліджень, які визначили безумовну новизну, 

відповідну достовірність та об’єктивність висновків та практичних 

рекомендацій.

Внесок авто р а  у виконання дослідження є визначальним. Автором 

самостіно обґрунтовані актуальність і необхідність проведеного дослідження, 

здійснено аналіз наукової літератури, вибрано напрямок, об ’єм і методи 

дослідження. Спільно з науковим керівником визначено мету і завдання 

роботи. Самостійно здійснено підбір хворих, формування їх у групи. 

Основним є внесок автора у проведення клінічних та інструментальних 

методів дослідження, проведення анкетування та опитування хворих. 

Статистична обробка даних, їх науковий аналіз, оформлення дисертації 

виконано здобувачем самостійно. Висновки і практичні рекомендації 

сформульовані спільно з науковим керівником. Провідною є його участь в 

підготовці результатів дослідження до друку.



П овнота викладу основних положень дисертації в опублікованих  

працях. Матеріали дисертації опубліковані в 9 наукових праць, у тому числі 

4 статті в наукових фахових виданнях України та 1 стаття в іноземному 

журналі, 4 тези - в матеріалах наукових конгресів, з ’їздів, конференцій. У 

наукових працях відображено основні положення дисертаційної роботи.

Впровадж ення результатів  роботи в практику. Результати 

дисертаційного дослідження впроваджено в лікувально-діагностичний 

процес Чернівецького, Івано-Франківського обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру, Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, 

терапевтичного відділення Навчально-наукового медичного центру 

«Університетська клініка» ХНМ У, м. Харків.

Матеріали дослідження використовуються у педагогічному процесі на 

терапевтичних кафедрах Івано-Франківського національного медичного 

університету.

Зауваж ення та  побаж ання. Суттєвих зауважень до дисертаційної 

роботи Офорі Ішмаель Ніі немає. У роботі наявні'окремі граматичні помилки 

та стилістичні неточності, але вони не впливають на сутність отриманих 

результатів та текстовий виклад дослідницьких матеріалів за темою. Окремі 

таблиці, що містяться в розділі власних результатів, є досить обширними та 

переповненими цифровим матеріалом, що дещо ускладнює їх сприйняття.

Як побажання хочу відмітити, що матеріали дисертаційної роботи 

дозволяють оформити кілька патентів на корисну модель.

Вказані зауваження не є суттєвими і ніякою мірою не зменшують 

наукової значимості дисертаційної роботи.

Разом з тим хотілося б почути відповіді на деякі запитання, котрі 

виникли в процесі знайомства з дисертацією.

1. Що, на Ваш у думку, має лежати в основі вибору лікувальної тактики у 

пацієнтів з фібриляцією передсердь згідно отриманих Вами результатів?



2. Яким чином Ви можете пояснити покращення якості життя пацієнтів з 

фібриляцією передсердь на тлі використання омега-3-поліненасичених 

жирних кислот?

В И С Н О В О К

Дисертаційна робота Офорі Ішмаель Ніі на тему: «Особливості 

формування та лікування фібриляції передсердь в залежності від 

гемодинамічних, клінічних та електрокардіографічних феноменів», що 

виконана в Державному Вищому Навчальному Закладі «Івано-Франківський 

національний медичний університет», під керівництвом д.мед.н., професора 

І.П. Вакалюка за фахом 14.01.11 (кардіологія), є завершеною працею, яка 

актуальна за змістом, реалізована на високому методичному рівні, 

відрізняється науковою новизною і практичною значимістю. У роботі 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

конкретне наукове завдання -  яке полягає у вивченні особливостей 

клінічного перебігу фібриляції передсердь та огітимізації лікування даного 

порушення ритму, залежно від клініко-гемодинамічних особливостей.

Таким чином, за актуальністю, науковим та методичним підходом, 

об’ємом досліджень та їх аргументованістю; науковою новизною та 

практичним значенням робота Офорі Ішмаель Ніі відповідає пункту п.11 

“Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника” , затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами) щодо 

кандидатських дисертацій, а його автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб 
ВДНЗ Украй

Іл ащ ук  Т.О .
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