
ВІДГУК

офіційного опонента доктора медичних наук, професора Дзюблика 
Олександра Ярославовича на дисертаційну роботу Герича Петра 
Романовича “Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна 
хвороба серця: патогенез кардіо-респіраторної патології та
диференційовані підходи до вибору терапії”, подану на здобуття 
наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  
внутрішні хвороби

Актуальність теми дисертації

На сучасному етапі в структурі провідних недуг людини чинне місце 
займає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Воно 
представляє серйозну загрозу здоров’ю населенню, оскільки, за даними ВООЗ, 
в найближчі роки прогнозується суттєве підвищення рівнів захворюваності та 
смертності від цієї патології у всіх регіонах світу, що пов’язано зі 
збереженням впливу факторів ризику, старінням популяції та прогресуючим 
ростом коморбідності.

Загальновизнано, що ХОЗЛ є мультисистемною хворобою, яка 
супроводжується багатьма супутніми захворюваннями й станами. Останні 
впливають на тяжкість і особливості перебігу ХОЗЛ, сприяючи посиленню 
клінічних симптомів, збільшенню кількості загострень та госпіталізацій 
пацієнтів, погіршенню їх якості життя та підвищенню ризику смерті.

Вкрай загрозливими та потенційно небезпечними системними ефектами 
ХОЗЛ є кардіоваскулярна патологія, серед якої важливе місце займає ішемічна 
хвороба серця (ІХС). Поєднання даних захворювань може призводити до 
багатьох ускладнень, в тому числі появі артеріальної чи легеневої гіпертензії з 
подальшим ушкодженням ендотелію судин та розвитком ендотеліальної 
дисфункції. При цьому ризик смерті від серцево-судинних захворювань у 
пацієнтів із ХОЗЛ підвищується в 2-3 рази і складає приблизно 50 % від 
загальної кількості смертельних випадків.

На сьогоднішній день коморбідності ХОЗЛ приділяється значна увага як 
вітчизняними, так і закордонними фахівцями. Попередніми дослідженнями 
встановлено ряд важливих механізмів поєднаного перебігу ХОЗЛ і ІХС: зміна 
реологічних властивостей крові у вигляді підвищення в’язкості, що 
призводить до порушення легеневої та серцевої мікроциркуляції; погіршення 
стану вентиляційної функції дихання, гемодинаміки, гіпоксемія та тканинна 
гіпоксемія; обмеження фракції серцевого викиду та погіршення ішемії 
міокарда обох шлуночків, що призводить до прогресування коронарної та 
легеневої недостатності. В той же час залишається багато невирішених питань 
не тільки в розумінні патогенезу ХОЗЛ із супутньою стабільною ішемічною 
хворобою серця (СІХС), але й у їх діагностиці та виборі стратегії терапії цієї 
категорії хворих.

Усе вищезазначене визначає актуальність дисертаційної роботи П. Р. 
Герича, виконання якої спрямоване на вирішення важливої проблеми сучасної 
терапії - оптимізацію діагностики та підвищення ефективності лікування
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хворих на ХОЗЛ III ступеня важкості бронхообструкції за поєднання зі 
стабільною ішемічною хворобою серця І-ІІ ФК.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної планової науково- 
дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та 
алергології ім. акад. Є.М. Нейка Івано-Франківського національного 
медичного університету (2013-2018 pp.) «Клініко-імунологічні аспекти 
перебігу основних захворювань внутрішніх органів та їх корекція», (№ 
державної реєстрації 011411002040). Дисертант є співвиконавцем фрагментів 
роботи.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження

Вперше за результатами комплексного клініко-функціонального та 
імуно-біохімічного досліджень вивчені особливості формування, розвитку та 
перебігу ХОЗЛ в поєднані з СІХС та визначено механізми взаємообтяження.

Встановлено, що для цієї поєднаної кардіо-респіраторної патології 
характерною є більш висока частота загострення ХОЗЛ та розвиток 
нестабільного перебігу ІХС. Доведено, що при коморбідності ХОЗЛ і СІХС 
погіршуються всі респіраторні симптоми та ФЗД, а ХОЗЛ модифікує 
клінічний перебіг СІХС ССН I—II ФК, що супроводжується у 61,1 % випадках 
атиповим перебігом стенокардії, у 21,0 % пацієнтів формуванням безбольової 
ішемії міокарда та на 12,0 % збільшенням частоти розвитку хронічним 
легеневим серцем (ХЛС).

Вперше при коморбідності ХОЗЛ і СІХС ССН I—II ФК встановлена 
висока частота несприятливого перебігу СІХС ССН I—II ФК, що проявляється 
у 45,7 % хворих розвитком загрози дестабілізації перебігу, погіршенням 
варіабельності ритму серця та у 64,5 % випадків життєво небезпечними 
порушеннями ритму серця.

На підставі проведеного дослідження автором отримано нові дані про 
стан клітинної та гуморальної ланок імунітету, макрофагально-моноцитарної 
та цитокінової систем при поєднанні ХОЗЛ і СІХС ССН I—II ФК. Встановлено, 
що при їх поєднаному перебігу розвивається більш глибокий дисбаланс в 
імунній системі з розвитком комбінованого імунодефіциту (фагоцитарного, 
специфічного клітинного та гуморального). Виявлено активацію 
мікробіоцидної активності та кисеньнезалежних функцій нейтрофілів і 
моноцитів у сироватці крові та в бронхоальвеолярній лаважній рідині з 
подальшим виснаженням адаптаційних резервів неспецифічної ланки 
клітинного імунітету за показниками кислої фосфатази, катіонних білків і 
НСТ-тесту у хворих на ХОЗЛ у фазі загострення та при загрозі дестабілізації 
перебігу СІХС ССН І-ІІ ФК.
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Вперше продемонстровано вплив системного запалення на розвиток 
коморбідності ХОЗЛ і СІХС ССН І-ІІ ФК. У вказаної категорії пацієнтів 
встановлено наявність первинного Т-клітинного імунодефіцитного стану 
хелперного типу за відносним гіперцитотоксичним/регуляторним варіантом, 
активацію субпопуляцій В-лімфоцитів (CD150+(E103+) у периферичній крові, 
збільшення експресії маркерів апоптозу на лімфоцитах за визначенням 
CD95+(Fas/APO-I) маркерів.

Доповнено наукові дані про те, що у хворих на ХОЗЛ III ступеня 
важкості у фазі загострення при поєднанні з СІХС І-ІІ ФК імунологічна 
недостатність з найбільшою ймовірністю зумовлена порушеннями 
функціональної активності В-клітинної ланки лімфоцитарної кооперації.

Визначено, що порушення клітинної та гуморальної ланок імунітету та 
зміни рівнів кардіотрофіну-1 асоціюються з виразністю запальної відповіді, 
клінічної симптоматики, атерогенезу та структурно-функціональними змінами 
зі сторони бронхо-легеневого комплексу та серцево-судинної системи. 
Доведено, що у хворих на ХОЗЛ III ступеня важкості груп С і D при поєднанні 
з СІХС ССН І-ІІ ФК наступає підвищення продукції кардіотрофіну-1.

Установлено можливість прогнозування частоти загострення ХОЗЛ при 
поєднаному перебігу з СІХС І-ІІ ФК шляхом оцінки макрофагально- 
моноцитарної ланки імунітету та рівня біологічних маркерів запалення (С-РБ і 
аг-макроглобуліну).

Уточнено наукові дані про зміни функціонального стану ендотеліальної 
функції при загостренні ХОЗЛ важкого перебігу, асоційованого зі СІХС ССН 
І-ІІ ФК, які проявлялися наростанням частоти патологічних варіантів реакції 
ПА на ендотелійзалежні та ендотелійнезалежні стимули. Отримані дані 
дозволяють стверджувати, що розвиток ендотеліальної дисфункції може бути 
причиною розвитку коморбідності ХОЗЛ і СІХС і кардіоваскулярного ризику, 
а також більш швидкого прогресування хронічної серцевої недостатності. 
Підвищені рівні ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності, зниження 
вмісту ліпопротеїнів високої щільності, високі показники коефіцієнту 
атерогенності крові та окремі параметри функції ендотелію можуть виступати 
діагностичними маркерами поєднаного перебігу ХОЗЛ і СІХС ССН І-ІІ ФК.

Автором доведено, що при поєднаному перебігу ХОЗЛ та СІХС ССН I- 
II ФК частіше виявляються гіпертрофія лівого та правого шлуночків і 
ремоделювання міокарда. Встановлено, що при цій мікст-патології 
розвивається діастолічна дисфункція (ДД) ПШ і ЛШ, переважно за І типом 
(тип сповільненої релаксації). Збільшення рівнів кардіотрофіну-1 засвідчує 
розвиток гіпертрофії міокарда та ремоделювання відділів серця.

Теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано новий підхід до 
курації хворих при коморбідності ХОЗЛ III ступеня важкості у фазі 
загострення і СІХС І-ІІ ФК із залученням комбінації препаратів рофлуміласту 
та кверцетину.
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Теоретичне значення результатів дослідження

Автором отримані нові наукові дані щодо особливостей поширеності 
коморбідності ХОЗЛ і СІХС І-ІІ ССН ФК, яка з високим ступенем вірогідності 
погіршує клінічний перебіг, збільшує ризики виникнення несприятливих 
кардіальних подій та летальних наслідків при такому поєднанні хвороб.

Обґрунтовано необхідність та розроблено алгоритм раціонального 
призначення препаратів для лікування ХОЗЛ за поєднання зі СІХС з метою 
контролю ймовірних лікарських взаємодій (програмний додаток «Оптимізація 
вибору лікування хворого з коморбідністю»).

Доведено, що включення комбінації препаратів рофлуміласту та 
кверцетину (корвітину) до складу комплексної медикаментозної терапії при 
загостренні ХОЗЛ, поєднаного зі СІХС ССН І-ІІ ФК, на стаціонарному та на 
амбулаторно-поліклінічному етапах значно покращує перебіг вказаної 
патології, скорочує строки стаціонарного лікування, зменшує частоту 
загострень і підвищує якість життя.

Отримані дисертантом дані можуть стати підґрунтям до внесення 
корекції в національні га регіональні протоколи щодо проведення терапії 
хворим на поєднану кардіо-респіраторну патологію.

Практичне значення і впровадження результатів дослідження

Розроблено та впроваджено в практику нові методики діагностики та 
лікування хворих із поєднаною кардіо-респіраторною патологією: патент на 
корисну модель «Діагностика коморбідної стабільної ішемічної хвороби серця 
у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень», зареєстровано в 
Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.05.2012 р.; патент на 
винахід «Спосіб діагностики загрози дестабілізації перебігу стабільної 
ішемічної хвороби серця при розвитку фази загострення хронічного 
обструктивного захворювання легень», зареєстровано в Державному реєстрі 
патентів України на винаходи 11.07.2011 p.; інформаційний лист №72-2013. 
Підстава: рішення ПК «Терапія» (Протокол № 63 від 24.12.2012 р.) 
«Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне 
захворювання легень у фазі загострення при поєднанні з стабільною 
ішемічною хворобою серця».

Розроблено діагностичні критерії поєднаного перебігу ХОЗЛ ПІ ступеня 
важкості у фазі загострення за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК, які враховують 
виразність локального та системного запалення, зміни вентиляційної функції легень, 
особливості структурної перебудови та функціональної здатності серця, показники 
ліпідного спектру крові, ендотеліальної функції та ендотеліальних факторів крові.

Для оптимізації діагностики несприятливих подій у хворих із підозрою на 
дестабілізацію перебігу СІХС ССН І-П ФК при поєднаному перебігу з ХОЗЛ Ш 
ступеня важкості у фазу загострення розроблено алгоритм ранньої діагностики в 
умовах реальної клінічної практики.
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Запропоновано патогенетично обґрунтований підхід до лікування хворих на 
ХОЗЛ Ш ступеня важкості при поєднанні з СІХС ССН І-П ФК. Доведений 
позитивний вплив комбінації рофлуміласту та кверцетину на виразність локального 
та системного запалення, вентиляційну функцію легень, ендотеліальну функцію 
периферичних і коронарних артерій, на структурну побудову та функціональну 
здатність серця, на відтермінування першого загострення та підвищення якості 
життя.

Отримані результати дослідження дисертаційної роботи впроваджені у 
практику «Університетська клініка» ДВНЗ ІФНМУ, обласного клінічного 
кардіологічного диспансеру м. Івано-Франківська, обласного фтизіо- 
пульмонологічного диспансеру м. Івано-Франківська, терапевтичних і 
пульмонологічних відділень обласних і центральних районних лікарень і 
амбулаторно-поліклінічних закладів, що підтверджено відповідними актами 
про впровадження.

Матеріали дисертаційної роботи були висвітлені в доповідях та 
обговорювались на багатьох наукових і методичних форумах і науково- 
практичних конференціях.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, 

висновків і практичних рекомендацій

Наукові положення, висновки, практичні рекомендації сформульовані 
автором, є обґрунтованими та вірогідними. Дисертаційна робота виконана на 
сучасному науково-методичному рівні та базується на достатній кількості 
одиниць спостереження. Завдяки запровадженню сучасних методів 
дослідження та коректному використанню методів статистичного 
опрацювання матеріалу (за допомогою t-критерію Стьюдента, критеріїв 
Вілкоксона-Манна-Уїтні, ^-критерію та ф-критерію кутове перетворення 
Фішера) отримано достовірні результати і ряд нових наукових фактів, що 
дозволило автору обґрунтувати положення висновків та практичних 
рекомендацій щодо використання отриманих результатів дослідження.

Відповідність дисертації та автореферату за встановленими 

вимогами

Дисертація оформлена згідно існуючим вимогам, що пред'являються до 
докторських дисертацій, побудована за класичним стилем. Текст дисертації 
викладено українською мовою на 297 сторінках основного тексту, складається 
зі змісту, списку умовних скорочень, вступу, 7 розділів (огляд літератури, 
матеріали та методи досліджень, 4 розділи власних досліджень, аналізу та 
узагальнення результатів досліджень), висновків, практичних рекомендацій. 
Покажчик літератури містить 428 джерел, з яких 191 джерело іноземними 
мовами. Кожний розділ завершується узагальненням отриманих 
результатів, що значно покращує сприймання інформації.
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Вступ написаний змістовно. В ньому чітко висвітлена актуальність 
проблеми, що вивчається, сформульована мета роботи, яка спрямована на 
підвищення якості діагностики та лікування ХОЗЛ III ступеня важкості 
бронхообструкції за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК на основі комплексного 
клінічного аналізу та фармако-епідеміологічних і фармако-економічних даних. 
Подані 9 завдань дослідження, розв'язання яких спрямовані на вирішення мети 
роботи. Окреслені наукова новизна одержаних результатів, практичне 
значення роботи та обґрунтована доцільність проведення даного наукового 
дослідження.

Перший розділ «Огляд літератури» складається з 4 підрозділів. В 
першому підрозділі висвітлені основні питання щодо епідеміології та етіології 
ХОЗЛ, подані останні класифікаційні зміни та сучасні погляди на патогенез 
ХОЗЛ і загострення хвороби. Дисертантом у дискусійному варіанті 
представлені дані, які характеризують поняття поліморбідності та 
коморбідності. Основна увага звернута на висвітлення кардіоваскулярної 
патології у хворих на ХОЗЛ. Дисертантом у наступних підрозділах наведені 
дані щодо ролі імунозапальної активації та порушення метаболізму в розвитку 
і прогресії кардіоваскулярної патології у хворих на ХОЗЛ, наведені основні 
положення існуючої на сьогодні концепції формування ІХС на тлі ХОЗЛ. 
Детально поданий матеріал щодо дискусійних питань лікування хворих на 
ХОЗЛ і ІХС з врахуванням сучасних вітчизняних і світових рекомендацій.

Проведене дисертантом дослідження літературних джерел на глибину 10 
років демонструють обізнаність з проблеми, що вивчається.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» представлений 
загальний дизайн дослідження. Для визначення особливостей клінічного 
перебігу, лікування та наслідків у хворих на ХОЗЛ у фазі загострення 
проведено проспективне порівняльне дослідження 351 пацієнта, із них в 
стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних умовах -  відповідно 210 і 141 
хворий. Ґрунтовно описані методики, що були використані під час проведення 
дослідження. При цьому автором використані різноманітні методи 
обстеження, які включали стандарті діагностичні процедури згідно державних 
регламентуючих документів та спеціальні методи, які дали можливість 
всебічно оцінити особливості клінічного перебігу ХОЗЛ за поєднання зі СІХС 
ССН І-ІІ ФК, його близькі та віддалені наслідки. Об'єм досліджень є 
достатнім, методи обстеження цілком адекватні поставленим завданням, 
засоби статистичної обробки та математичного аналізу результатів досліджень 
відповідають задачам роботи та особливостям отриманого матеріалу.

Третій розділ складається з 4 підрозділів. В ньому заданими 
анамнезу, клінічної симптоматики та лабораторно-інструментальними 
показниками чітко визначені основні чинники ризику та клінічне і 
прогностичне значення їх у виникненні коморбідності СІХС ССН І-ІІ ФК у 
хворих із загостренням ХОЗЛ в реальній клінічній практиці. Автором 
дисертаційної роботи визначено, що розвиток кардіо-респіраторної патології у 
пацієнтів на ХОЗЛ пов’язується з великою кількістю різних чинників,
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причому визначальним було їх поєднання. Із найбільш значимих чинників 
ризику були тютюнокуріння, старший та похилий вік, чоловіча стать, 
підвищений та знижений індекс маси тіла, більша кількість загострень і 
недотримання консенсусу лікування. Дані дослідження переконливо доводять 
високу частоту поєднання ХОЗЛ і СІХС ССН І-ІІ ФК, яка визначалась у 
44,77 % пацієнтів, а також, що чинники ризику виникнення ХОЗЛ і 
кардіоваскулярної патології є взаємноспецифічними, які здатні синергічно 
впливати на клінічні наслідки. В наступних підрозділах вивчені особливості 
функціонального стану респіраторної системи, зміни структурно- 
функціональних параметрів серця і внутрішньосерцевих гемодинамічних 
розладів та проведено моніторинг електрокардіографічних показників і 
варіабельності ритму серця у хворих із загостренням ХОЗЛ III ступеня 
тяжкості при ізольованому перебігу та за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК.

Автором стверджується, що виразне зменшення параметрів ФЗД у 
хворих на ХОЗЛ III ступеня тяжкості за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК 
засвідчує бронхообструкцію, що, ймовірно, є наслідком ремоделювання 
дихальних шляхів в результаті фіброзних змін в бронхах. За результатами 
дослідження ФЗД у хворих на ізольований перебіг ХОЗЛ встановлено ДН І ст. 
у 33 (28,45 %) пацієнтів та ДН II ст. -  у 21 (18,10 %) хворих. На відміну, у 
хворих із поєднаною КРП ДН II ст. визначали уже у 44 (46,80 %) хворих. 
Отже, поєднання ХОЗЛ III ст. важкості і СІХС ССН І-ІІ ФК поглиблює 
бронхіальну обструкцію, що призводить до ДН, а розвиток і прогресування 
СІХС ССН відбувається на тлі наростання ступеня важкості вентиляційних 
порушень.

Дисертантом стверджується, що загострення ХОЗЛ при поєднанні зі 
СІХС ССН І-ІІ ФК з високою вірогідністю призводить до порушення 
серцевого ритму, переважно до шлуночкових екстрасистолій, а наявність 
фібриляції передсердь можуть бути розцінені як предиктори загрози 
дестабілізації перебігу СІХС ССН І-ІІ ФК. Проведений аналіз ЕхоКГ і 
ДпЕхоКГ дослідження серця свідчить про розбіжності в структурно- 
функціональних характеристиках серця та центральної гемодинаміки залежно 
від особливостей перебігу ХОЗЛ III ст. важкості бронхообструкції та віку.

Четвертий розділ дисертації складається з 3 підрозділів і містить 
інформацію про стан специфічного клітинного імунітету та клітинні реакції в 
бронхоальвеолярній лаважній рідині й периферичній крові у пацієнтів із 
загостренням ХОЗЛ важкого ступеня за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК.

Автором виявлені порушення в кількісному субпопуляційному складі Т- 
лімфоцитів, які засвідчують, з одного боку, імунологічну недостатність, а з 
другого боку, вказують на активацію окремих представників специфічного 
імунітету у хворих із загостренням ХОЗЛ III ст. важкості при поєднанні з 
СІХС ССН І-ІІ ФК. Автор стверджує, що перебіг поєднаної кардіо- 
респіраторної патології супроводжується дефіцитом натуральних кілерів і В- 
лімфоцитів і збільшенням рівнів С08+-лімфоцитів, що призводить до 
розвитку первинного Т-клітинного імунодефіцитного стану хелперного типу
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за відносним гіперцитотоксичним/регуляторним варіантом, а також надмірне 
збільшення CD95+(Fas/APO-I)-aHTHreHy в периферичній крові свідчить про 
готовність лімфоцитів крові до апоптозу та може слугувати діагностичним 
критерієм поєднаної КРП. При дослідженні кількісного клітинного складу 
БАРЛ автором встановлено, що процес загострення ХОЗЛ III ст. важкості 
супроводжується зменшенням кількості AM і НГ та збільшенням кількості 
лімфоцитів БАЛР, а високий рівень вільнорадикальних процесів AM і НГ 
БАЛР вказує на збільшення кисеньзалежного метаболізму при загостренні 
ХОЗЛ. Водночас відзначено зменшення функціональної активності НГ 
периферичної крові за рівнями біоцидної та поглинальної функцій, що на 
думку автора, вказує на параліч системного імунітету у хворих на поєднану 
КРП. Зменшення загальної кількості лімфоцитів у периферичній крові (дані 
наведені за попередніми дослідженнями) супроводжується збільшенням їх 
рівнів у БАЛР, що може вказувати на їх нагромадження в бронхоасоційованій 
лімфоїдній тканині, в альвеолах, у дихальних шляхах, прилеглих тканинах і 
легеневих капілярах. Результати проведених досліджень вказують на більш 
важкий і несприятливий перебіг ХОЗЛ при поєднаній КРП.

П’ятий розділ дисертації складається з 4 підрозділів і присвячений 
особливостям системних проявів при формуванні, розвитку та перебігу 
коморбідності розглядаємих в роботі кардіо-респіраторних захворювань у 
досліджуваних хворих.

Отримані в дослідженні дані засвідчили наявність структурних змін 
периферичних артерій та порушення ендотеліальної регуляції судинного 
тонусу у хворих на ХОЗЛ при поєднанні з СІХС. Автор робить висновок що 
це пов’язано з факторами, які мають несприятливий влив на ендотелій 
периферичних і коронарних судин, зокрема, персистуюче локальне та 
системне запалення, посилене тютюнокуріння, органічні зміни в стінці артерій 
(дистрофія, склероз), тощо, які дозволяють стверджувати, що 
ендотелійзалежна вазодилатація, а також інші показники ліпідограми, які 
можуть вважатися ознаками коморбідності СІХС ССН у хворих на ХОЗЛ III 
ст. важкості бронхообструкції, а також кардіоваскулярного ризику назагал.

Слід відмітити проведений переконливий аналіз концентрації СТ-1, 
яким встановлено, що у хворих на ХОЗЛ у фазі загострення при поєднанні з 
СІХС його рівні були вірогідно вищими, ніж у пацієнтів на ізольований 
перебіг ХОЗЛ. Автором доведено наявні значні порушення в імунологічній 
реактивності організму системного характеру при цій комбінованій патології. 
Проведене дослідження показало, що при ХОЗЛ створюються сприятливі 
умови для формування коморбідності ХОЗЛ і СІХС. В основі її розвитку 
лежить комплекс патогенетичних механізмів, які діють безпосередньо на 
органи-мішені.

На особливу увагу заслуговує підрозділ, в якому визначені 
диференціально-діагностичні критерії коморбідності СІХС та наведений 
алгоритм діагностики загрози дестабілізації перебігу СІХС у хворих на ХОЗЛ 
III ступеня важкості у фазі загострення. Дотримання умов наведеного
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алгоритму дозволяє своєчасно розпізнати ускладнений перебіг СІХС і 
запобігти розвитку несприятливих кардіальних подій.

Динаміка досліджуваних клінічних, імуно-ферментних, біохімічних і 
інструментальних показників у хворих на ХОЗЛ III ступеня важкості 
бронхообструкції за поєднанням із СІХС під впливом комплексної терапії із 
використанням рофлуміласту та кверцетину наведена на 62 сторінках шостого 
розділу. Доведена висока ефективність запропонованої, запатентованої та 
застосованої дисертантом тактики та стратегії курації обстежених пацієнтів.

Відмічено, що після проведеного лікування якість життя хворих 
покращилась за шкалами, які відображають фізичне та психічне здоров'я.

Аналіз та обговорення результатів дослідження написаний в 
дискусійному стилі, що підсумовує основні результати дисертаційної роботи. 
Дисертантом узагальнюються питання, що висвітлюють актуальність і суть 
роботи, обґрунтовуються та пояснюються отримані результати, проводяться їх 
порівняння з даними інших дослідників.

Висновки і практичні рекомендації цілком відповідають поставленій 
меті і задачам роботи, логічно випливають із результатів проведених 
досліджень, містять цифровий матеріал та підтверджуються статистичними 
показниками.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих 

роботах та авторефераті

Результати дисертаційної роботи представлено у 48 наукових працях, 
серед яких 23 статті (5 одноосібних) у наукових фахових виданнях України, 
затверджених ВАК України, 4 статті в іноземних журналах (2 у електронних 
виданнях), 2 статті, що внесені до міжнародних наукометричних баз, 16 тез 
доповідей в матеріалах конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій. 
Отримано один патент України на винахід, один патент на корисну модель і 
видано один інформаційний лист.

Недоліки дисертації та автореферату щодо 

їх змісту та оформлення

Принципових зауважень до тексту та результатів дисертаційної роботи, 
а також автореферату немає. Мають місце деякі повтори тих положень, які 
вже аналізувалися в “огляді літератури". Ряд розділів дещо перевантажені 
цифровим матеріалом. Зустрічаються стилістично невдалі вислови та 
громіздкі речення, але вказані зауваження непринципові і не знижують 
загальної цінності роботи.

В плані дискусії пропоную дисертанту відповісти на наступні питання:
1. На основі яких показників Ви вивчали бальну оцінку симптомів?
2. Чи впливав препарат корвітин на показники зовнішнього дихання і 

який механізм цього впливу?
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3. Що можете сказати стосовно взаємодії препаратів, які були залучені 
до комплексної терапії з препаратами, що використовуються для базисного 
лікування ХОЗЛ і СІХС. Які побічні ефекти Ви спостерігали особисто? Що з 
приводу цього питання відомо з сучасних літературних джерел?

4. Як узгоджуються результати проведеного Вами дослідження із 
світовими тенденціями?

Рекомендації щодо використання результатів 

дисертаційної роботи у практиці

Матеріали докторської дисертації П.Р. Герича «Хронічне обструктивне 
захворювання легень і ішемічна хвороба серця: патогенез кардіо-респіраторної 
патології та диференційовані підходи до вибору терапії» можуть бути 
впроваджені в практичну роботу терапевтичних, пульмонологічних та 
кардіологічних відділень, а також і в практичну діяльність лікарів-терапевтів, 
лікарів загальної практики сімейної медицини на стаціонарному та 
амбулаторному етапах курації пацієнтів. Отримані автором новітні дані 
можуть також бути застосовані в педагогічному процесі при читанні лекцій і в 
проведенні практичних занять студентам вищих медичних навчальних 
закладів IV рівня акредитації.

Заключення

Дисертаційна робота Герича П. Р. «Хронічне обструктивне 
захворювання легень і ішемічна хвороба серця: патогенез кардіо-респіраторної 
патології та диференційовані підходи до вибору терапії» (науковий 
консультант -  доктор медичних наук, професор P. І. Яцишин), що виконана в 
ДВНЗ Івано-Франківському національному медичному університеті, є 
завершеним самостійним науковим дослідженням автора, в якому 
представлено теоретичне узагальнення та принципово нове вирішення 
актуальної проблеми сучасної внутрішньої медицини -  удосконалення 
діагностики коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень за 
поєднанням зі стабільною ішемічною хворобою серця стабільною 
стенокардією напруження І-ІІ ФК та підвищення ефективості лікування 
хворих на основі клінічного аналізу перебігу захворювань, фармако- 
епідеміологічних та фармакологічних даних.

Результати дисертаційної роботи мають суттєве науково-практичне 
значення. Основні результати досліджень відображені у статтях, кількість 
яких відповідає вимогам, що пред’являються до докторських дисертацій.

Робота відповідає профілю спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 та 
спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

За актуальністю теми, методичним рівнем та обсягом проведених 
досліджень, науковою новизною та практичною цінністю одержаних 
результатів дисертація відповідає вимогам пункту 10 «Порядку присудження
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наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 
від 24.07.2013 p., а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Офіційний опонент:
завідувач відділення технологій лікування 
неспецифічних захворювань легень 
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 
імені Ф. Г. Яновського НАМН України»,

20.01.2017 р.

доктор медичних наук, професор
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