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Актуальність теми дисертації і зв'язок з планами відповідних 
галузей. Незважаючи на можливості сучасної кардіології у сфері 
профілактики, діагностики і лікування медикаментозне й інтервенційне -  
кількість нових випадків інфарктів міокарда і смертність від усіх форм 
ішемічної хвороби серця не зменшуються. Особливо насторожує 
захворюваність на ІХС людей працездатного віку і цілком молодих людей 
підчас фізичних навантажень. Заслуговує на увагу і коморбідність 
захворювань: виникнення ІХС на формі існуючої патології, яка, безумовно, 
змінює і морфологічно судини, й обмінні процеси в міокарді, що в цілому 
“спотворює» класичні ознаки відомої й описаної раніше ІХС.

Тому роботу, присвячену вивченню особливостей перебігу, 
діагностичних аспектів і тактики ведення хворих на стабільну ішемічну 
хворобу серця й гострий коронарний синдром з і без елевації сегмента 8Т у 
чоловіків з недиференційованою дисплазією сполучної тканини з метою 
профілактики тяжких їх ускладнень, слід вважати актуальною, незважаючи 
на вже існуючі ефективні підходи до лікування пацієнтів з різними формами 
ІХС.

Дисертаційна робота Черних Марії Олександрівни є складовою 
частиною планової НДР Вінницького національного медичного університету 
імені М. Пирогова «Закономірності формування серцево-судинних уражень 
у хворих на антифосфоліпідний синдром та диференційовані підходи до їх 
фармакологічної корекції (державний реєстраційний номер 0 1 13Ш00670).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, визначаються достатнім 
об’ємом клінічного матеріалу -  210 хворими чоловічої статі з верифікованою 
ІХС, використанням сучасних клінічних, інструментальних, біохімічних 
методів дослідження, складних і чутливих, анкетуванням пацієнтів для



виявлення стигм недиференційованої дисплазії сполучної тканини на основі 
їх міжнародних критеріїв.

Автор провела своє дослідження, комплексно вивчивши у чоловіків, 
хворих на ІХС з ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини, 
особливості перебігу ІХС, і встановила предиктори несприятливого перебігу 
її саме у когорти осіб з поєднанням двох таких патологій .

Дисертант обґрунтувала на підставі обстеження пацієнтів з 
урахуванням особливостей перебігу різних форм захворювання на фоні 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини прогностичні критерії 
ускладненого перебігу ІХС -  маркери фенотипового і вісцерального рівнів 
дисплазії сполучної тканини, ненормальні рівні альдостерону сироватки 
крові, II тип діастолічної дисфункції лівого шлуночка.

Ступінь обгрунтованості наукових положень дисертації визначений 
чітко поставленими і вирішеними завданнями, аналізом отриманих 
результатів та логічністю висновків.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 
зумовлена застосуванням адекватних методів статистичної обробки 
одержаних результатів.

Черних М.О. своїм дослідженням довела, що синдром 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини може виступати одним з 
патогенетичних чинників ІХС, оскільки в основі обох патологій лежить 
патологія колагену. Це веде у хворих з такою поєднаною патологією до 
розвитку ускладнень інфаркту міокарда в гострому і не тільки періоді його 
перебігу (постінфарктні аневризми, порушення ритму й провідності, II тип 
діастолічної дисфункції лівого шлуночка, зниження його скоротливої 
здатності), до тривалої стабільної ішемічної хвороби серця задовго до появи 
гострого коронарного синдрому (висновки 2 і 3).

На підставі коронароангіографій, проведених пацієнтам з гострим 
коронарним синдромом, що виник на тлі недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини, автор показала можливість аномалій розвитку (ектопії) 
вінцевих артерій, їх патологічну звивистість, гемодинамічні локальні стенози 
поза інфарктними зонами у хворих з дизембріогенезом сполучної тканини, 
що погіршує васкуляризацію міокарда і дестабілізує в свою чергу вінцевий 
кровоток (висновок 4). Особливістю даної дисертаційної роботи є 
встановлення факту виникнення ІХС у пацієнтів даної когорти без суттєвих 
порушень ліпідного обміну (висновок 5), зі змінами рівнів альдостерону у 
сироватці крові (висновок 6).

Найбільше значення має висновок 7, в якому чітко виписані 
прогностично несприятливі критерії перебігу ІХС у пацієнтів з маркерами



фенотипового і вісцерального рівнів недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини, що дасть можливість звернути увагу кардіологів на ранню 
діагностику і вибір лікарської тактики при некритичних клінічних проявах 
ІХС.

Новизна роботи полягає в тому, що автор на підставі проведеного 
аналізу анамнестичних і клінічних даних, показників центральної і 
периферичної гемодинаміки, біохімічних маркерів пацієнтів з гострим 
коронарним синдромом і стабільною ішемічною хворобою серця, поєднаних 
з недиференційованою дисгілазією сполучної тканини, представила критерії 
можливого несприятливого перебігу ІХС, що ведуть до швидкого розвитку 
серцевої недостатності за діастолічним типом чи формування 
постінфарктних аневризм лівого шлуночка. Автором з ’ясовано характер 
уражень коронарних артерій при даній поєднаній патології -  вроджені їх 
аномалії, гемодинамічно незначущі локальні стенози поза інфарктними 
зонами.

Уперше в літературі установлена кількість та визначені маркери 
(фенотипові й вісцеральні), асоційовані з ІХС.

Дисертантом на підставі проведеного дослідження відображені клінічні 
особливості перебігу ІХС на тлі недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини -  формування постінфарктних аневризм лівого шлуночка, більша 
частота аритмічного синдрому, тривалий ішемічний коронарний синдром до 
появи гострої коронарної ситуації.

М.Черних установила особливості центральної гемодинаміки у 
пацієнтів з гострим інфарктом міокарда -  розвиток псевдонормалізації 
кровотоку по лівому шлуночку та зниження його скоротливої здатності. 
Важливим у дисертації є визначена автором діагностична цінність рівня 
альдостерону сироватки крові: надлишки його сприяють розвитку
діастолічної дисфункції шлуночка після інфаркту міокарда, а рівень нижче 
норми -  формуванню постінфарктних аневризм.

Головним практичним значенням виконаного дослідження є приверння 
уваги до такої когорти пацієнтів зі стигмами, що характеризують більший чи 
менший ступінь недиференційованого ураження сполучної тканини, у котрих 
на певному етапі життя розвинулось ураження коронарних судин і 
появились ознаки ІХС, з рекомендацією комплексного обстеження -  
визначенням ознак дизембріогенезу, кількості альдостерону сироватки крові, 
що прогностично визначає перебіг ІХС і дозволяє удосконалити первинну 
профілактику ІХС взагалі й гострого інфаркту міокарда зокрема та 
профілактику ускладненого перебігу даної патології.



Основна інтерпретація отриманих результатів представлена в розділах 
дисертації, що відображають наукову і практичну цінність рецензованої 
роботи. Все це ґрунтується на аналізі обстеження 210 чоловіків, хворих на 
різні форми ІХС, з котрих половина, крім ІХС, мала більшу чи меншу 
кількість фенотипових і вісцеральних стигм дизембріогенезу.

Дослідження проведені на високому методичному і технічному рівні. їх 
інформативність і достовірність не викликають сумнівів. Робота виконана з 
використанням великої кількості інструментальних, біохімічних та 
інвазивних методик.

Значимість результатів для науки і практики. Унаслідок проведених 
досліджень дисертантом обґрунтовано високий відсоток ускладнень 
перебігу С)-інфаркту міокарда з/без елевації сегмента 8Т, типова клініка 
стабільної ішемічної хвороби у пацієнтів з недиференційованою дисплазією 
сполучної тканини у порівнянні з контрольною групою чоловіків без стигм 
дизембріогенезу. Крім того, уточнені дані щодо кількості фенотипових і 
вісцеральних маркерів дисплазії, асоційованих з ІХС, установлено характер 
аномалій коронарних артерій у даної когорти пацієнтів, що пояснює 
атиповість і тривалість больового синдрому у чоловіків зі стабільною 
ішемічною хворобою серця.

Запропонована концептуальна схема механізму розвитку та прогнозу 
ускладнень (^-інфаркту міокарда на тлі недиференційованої дисплазії 
сполучної тканини в залежності від рівня альдостерону дозволяє визначати 
тактику для подальшого ведення таких хворих з метою вторинної 
профілактики ускладнень ІХС.

Наведені в дисертації рекомендації можуть бути широко застосовані в 
практичній медицині. Результати досліджень впроваджені в клінічну 
практику кардіологічних, ревматологічних і терапевтичних відділень 
Вінницької та Львівської областей і використовуються в навчальному 
процесі й науковій роботі Вінницького НМУ ім. І. Горбачевського, 
Львівського НМУ ім. Данила Галицького.

Оцінка змісту роботи, її  завершеність, зауваження. Дисертація 
складається зі вступу, огляду літератури, списку матеріалів та методів 
дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 
результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної 
літератури і додатків. Робота викладена на 138 сторінках машинопису. 
Список використаних літературних джерел складає 215 робіт, з них 144 - 
кирилицею.

Робота написана за традиційною схемою, доброю професійною 
українською мовою, достатньо проілюстрована, містить багато таблиць.



У вступі аргументована актуальність роботи, сформульовані мета і 
завдання дослідження, узагальнені основні завдання, вказані наукова новизна 
та практичне значення роботи.

Огляд літератури читається легко, висвітлює сучасні погляди на 
етіологію, патогенез і фактори розвитку ІХС в осіб різних вікових груп та в 
залежності від тендерної приналежності, епідеміологію і маркери 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини й її взаємозв'язок у 
виникненні ускладнень ІХС.

Клінічна характеристика хворих подана за традиційною схемою -  
обґрунтування вибору о б ’єкта дослідження, розподіл хворих за наявністю чи 
відсутністю фенотипових і вісцеральних маркерів дисплазії, за наявністю чи 
відсутністю гострого інфаркту міокарда, зі стабільною ішемічною хворобою 
серця з чи без постінфарктного кардіосклерозу. У цьому ж розділі подані всі 
методики обстеження хворих, дизайн дослідження, а також методи 
статистичного аналізу.

У розділах власних досліджень детально аналізуються особливості 
перебігу й аспекти прогнозу гострого С)-інфаркту міокарда й стабільної 
ішемічної хвороби серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної 
тканини -  клінічні особливості перебігу й ускладнень тієї чи іншої форми 
ІХС, прогностична значущість фенотипових й вісцеральних маркерів 
дисплазії сполучної тканини, особливості внутрішньо-серцевої гемодинаміки 
і коронарографічні дані у залежності від рівня альдостерону в сироватці 
крові, показники ліпідного профілю крові.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор дає 
обґрунтовані пояснення отриманих даних, зсилаючись на літературні. Зміст 
розділу свідчить про знання дисертантом проблеми, що вивчається.

Важливим у роботі є розуміння зв'язку порушень закладки 
колагенових волокон в організмі й аномалії розвитку вінцевих артерій серця 
з клінічною картиною гострих і хронічних форм ІХС, впливу кількісного 
вмісту альдостерону в сироватці крові на характер ускладнень гострого С>- 
інфаркту міокарда, встановлення предикторів несприятливого перебігу ІХС 
на підставі виявлення маркерів дизембріогенезу на початку захворювання і 
можливість, знаючи це, створити профілактику важких ускладнень ІХС.

Висновки, приведені після кожного розділу і при кінці дисертації, 
обгрунтовують вірогідність результатів, є чіткими й інформативними.

Основні положення дисертації відображені у 18 наукових працях, 
доповідались на ряді науково-практичних конференцій. Зміст автореферату 
відповідає основним положенням дисертації.



Отже, рецензована робота заслуговує позитивної оцінки. Зауважень і 
претензій до її оформлення не маю.

У ході дискусії хотілось би від автора довідатись:
1. Своїм дослідженням Ви довели, що синдром недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини може виступати одним з патогенетичних 
чинників ІХС, оскільки в основі обох патологій лежить патологія колагену. 
Тоді чи можна заперечити етіопатогенетичну роль атеросклерозу вінцевих 
артерій серця у розвитку ІХС у пацієнтів з синдромом недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини ?

2. Загальновідомо, що аритмії супроводжують ІХС в силу розвитку 
електричної нестабільності міокарда при ішемії чи рубцевих змінах. З іншої 
сторони, недиференційована дисплазія сполучної тканини (пролапс 
мітрального клапана, аномальні хорди лівого шлуночка) теж 
характеризуються аритмічним синдромом. Як Ви вважаєте, який 
патогенетичний механізм виниклих аритмій у Ваших пацієнтів ? Чи не 
додаються тут ще гемодинамічні впливи? Чому Ви не вивчали кількісний 
вміст йонів магнію, який має пряме відношення як до колагеноутворення, так 
і до аритмічного синдрому ?

3. Роль альдостерону в патогенезі фіброзування, неспецифічного 
запалення, апоптозу міокардіоцитів і їх некрозу уже доведена. Вами 
установлено кількаразове підвищення вмісту його в сироватці крові у 
пацієнтів з гострим інфарктом міокарда і дизембріогенезом сполучної 
тканини. Якою має бути тактика кардіолога, крім спостереження, яке Ви 
рекомендуєте, при встановленні ненормального рівня альдостерону в 
сироватці крові (> 160 пг/мл і < 10 пг/мл) у кожному випадку гострого 
коронарного синдрому?

Висновок. У зв’язку з вище вказаним вважаю, що дисертація Черних 
Марії Олександрівни «Ішемічна хвороба серця на тлі недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини: особливості перебігу, аспекти діагностики та 
прогнозу», представлена до захисту на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, є завершеною науковою працею, містить 
обгрунтовані результати, суттєві для розвитку кардіології. Це дозволяє 
вважати дисертаційну роботу Черних М.О. як таку, що за актуальністю, 
об’ємом, методичним рівнем проведених досліджень, науковою новизною 
отриманих результатів, їх практичною значимістю повністю відповідає 
вимогам затвердженої Кабінетом Міністрів України Постанови №567 від 24 
липня 2013 року «Порядок присудження наукових ступенів» (із змінами, 
внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №  656 від 19 серпня 
2015 року і №  1159 від ЗО грудня 2015 року) до кандидатських дисертацій, а



п автор заслуговує наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.11-кардіологія.

Офіційний опонент 
доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри клінічної 
фармакології і фармакотерапії 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» МОЗ України X Купновицька І.Г.
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