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Актуальність дослідження зумовлена значною поширеністю ішемічної 

хвороби серця (ІХС), яка на сьогодні є однією з найскладніших проблем 

кардіології. Захворюваність на ІХС дорослого населення складає близько 20%. 

Щороку в світі від цього захворювання помирає більш ніж 7 млн. осіб, у тому 

числі майже 2 млн. жителів Європи. Високий ризик смерті супроводжує гострі 

коронарні події, зокрема інфаркт міокарда (ІМ). Щорічно в Україні гострий ІМ 

виникає майже у 50 тис. пацієнтів і помирає кожний п’ятий із них.

Серед причин такої, без перебільшення, катастрофічної ситуації, що 

склалася в Україні, найважливішою є якість наданої пацієнту допомоги. Якщо 

в більшості країн Європи основою стратегії ведення пацієнта з гострим 

коронарним синдромом (ГКС) є мінімізація можливих затримок у наданні 

допомоги та пріоритетність реперфузійної терапії зі стентуванням коронарних 

артерій, то в Україні, на жаль, пацієнт із ГКС здебільшого потрапляє у 

стаціонар поза рамками рекомендованого терміну реперфузії, а якщо й 

доставляється вчасно, то можливість проведення реперфузії -  черезшкірного 

коронарного втручання (ЧКВ) чи тромболізису в багатьох випадках відсутня 

або не реалізується належним чином.

Особливу проблему складає гострий інфаркт міокарда з елевацією 

сегмента ST, зумовлений тотальною коронарною оклюзією. За відсутності 

відновлення кровообігу виникає некроз значної частини міокарда, що на 

сьогоднішній день в Україні відбувається в більшості пацієнтів.

Втрата великої маси міокарда погіршує скоротливу здатність лівого 

шлуночка (ДНІ) і супроводжується зростанням ризику появи госпітальних



ускладнень. Утворення значного за розмірами післяінфарктного рубця змінює 

структуру ЛШ і знижує його функціональну здатність. У частини хворих 

формується аневризма, сприяючи розвитку важкої хронічної серцевої 

недостатності (ХСН) і значно погіршуючи прогноз пацієнта. Приблизно 

половина пацієнтів із маніфестною ХСН помирає впродовж 4 років, а 

смертність серед осіб із важкою ХСН складає 50% упродовж одного року.

Фактори ризику виникнення післяінфарктної аневризми лівого шлуночка 

(ПАЛШ), морфологічне та електрофізіологічне підґрунтя її формування та 

перебігу на сьогодні залишаються вивченими недостатньо, що робить 

проблему своєчасної діагностики та ефективного лікування таких пацієнтів 

надзвичайно важливою, а дослідження Окара Чінйєренва «Особливості 

діагностики, клініко-гемодинамічні характеристики та якість життя хворих із 

постінфарктними аневризмами лівого шлуночка» - сучасним та актуальним.

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

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 0112U003690). Здобувач є 

співвиконавцем розділу роботи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота Окара Чінйєренва 

«Особливості діагностики, клініко-гемодинамічні характеристики та якість 

життя хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка» базується на 

різноплановому обстеженні і лікуванні хворих із хронічною післяінфарктною 

аневризмою лівого шлуночка.

Робота виконувалась на базі клінічної лікарні ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» та Івано-Франківського 

обласного кардіологічного диспансеру впродовж 2011-2016 років. У 

дослідження, з врахуванням критеріїв включення та виключення, комплаєнсу 

пацієнта та підписання ним форми інформованої згоди на участь у



дослідженні, залучено 274 хворих, з яких 238 осіб -  з наявністю ГТАЛТІІ 

(дослідна група 1, п=134, лише фармакотерапія; дослідна група 2, п=56, 

фармакотерапія та ЧКВ; дослідна група 3, п=48, фармакотерапія та аорто- 

коронарне шунтування -  АКШ) та 36 -  з післяінфарктним кардіосклерозом 

(контрольна група, без аневризми ЛШ).

Дослідження проведені на високому методичному та технічному рівні, 

їхня інформативність і вірогідність сумнівів не викликають. Використання 

таких сучасних методів обстеження як ехокардіографія (ЕхоКГ), добовий 

моніторинг (ДМ) ЕКГ з визначенням варіабельності серцевого ритму (ВСР), а 

також електрокардіографія, шестихвилинний тест ходьби, ретельний збір та 

аналіз анамнестичних даних, анкетування хворих дали змогу автору грунтовно 

вивчити клініко-патогенетичні особливості розвитку та прогресування ПАЛШ 

в обстежених пацієнтів.

Статистична обробка та аналіз одержаних результатів виконані за 

допомогою пакетів прикладних програм «Statistica v. 7.0» (StatSoft, USA) з 

використанням методів стандартної параметричної статистики, що, з 

врахуванням достатньої кількості обстежених пацієнтів, забезпечило 

обґрунтованість і вірогідність отриманих автором наукових положень, 

висновків і рекомендацій.

Достовірність первинного матеріалу перевірена на всіх етапах виконання 

роботи. Автором дотриманні принципи Гельсинської декларації прав людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину, положення і накази 

МОЗ України, правила біоетики.

Не викликає сумнівів наукова новизна представленої роботи. Автором 

вперше досліджено якість життя пацієнтів із ПАЛШ, залежно від лікувальної 

стратегії. Вперше з’ясовано зниження когнітивних здібностей та особливості 

виникнення судинної деменції у таких хворих. Автором обґрунтовано 

валідність різних факторів ризику та предикторів несприятливого перебігу 

ПАЛШ та встановлено, що реваскуляризація міокарда покращує якість життя 

пацієнтів та їх прогноз.



Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що 

автором на основі клініко-функціональних методів дослідження отримано нові 

дані про особливості виникнення та перебігу ПАЛШ із врахуванням стратегії 

ведення пацієнтів. Дисертантом зроблено вагомий внесок у шкалу оцінювання 

перебігу ПАЛШ та прогнозування ускладнень і переконливо обгрунтовано 

пріоритетне місце реваскуляризації міокарда в оптимізації лікування пацієнтів 

із ПАЛШ та вторинній профілактиці.

Загальна характеристика роботи. Дисертаційна робота оформлена 

згідно сучасних вимог (Наказ Міністерства освіти і науки України, 12.01.2017, 

№ 40), написана українською мовою та викладена на 143 сторінках основного 

тексту. Робота побудована в класичному для клінічних дисертацій стилі і 

складається з анотації, вступу, розділу з оглядом літератури, опису матеріалу 

та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку джерел літератури (47 кирилицею та 207 -  латиною) і додатків. 

Дисертацію ілюстровано 17 таблицями та 13 рисунками.

В анотації (українською та англійською мовами) представлено короткий 

виклад основного змісту дисертації із зазначенням наукової новизни та 

практичного значення результатів дослідження.

У Вступі визначена актуальність обраної теми, сформульовані мета та 

завдання дослідження, розкрита його наукова цінність та практична 

спрямованість, представлено особистий внесок дисертанта у виконану роботу, 

повноту відображення результатів дослідження у наукових працях та їх 

апробацію на медичних форумах.

Огляд сучасних закордонних і вітчизняних літературних джерел 

відображає актуальність вивчення проблеми серцево-судинних захворювань в 

Україні, зокрема ХСН на грунті перенесеного ІМ. Отримана автором 

інформація, викладена в цьому розділі, засвідчила необхідність більш 

глибокого вивчення шляхів оптимізації надання допомоги хворим із ПАЛШ, з 

урахуванням сучасних факторів ризику розвитку і прогресування



захворювання. Глибокий аналіз літературних джерел вказує на високу 

ерудицію автора, вміння критично оцінювати та узагальнювати досягнення 

медичної науки та практики.

У розділі з матеріалом та методами дослідження визначено структуру 

роботи, сформульовано програму, мету і завдання дослідження, відповідно до 

яких обґрунтовано комплекс методів дослідження та обсяг фактичного 

матеріалу. Розділ створює чітку уяву про особливості дослідження пацієнтів. 

Дисертантом детально описані всі етапи дослідження: відбір пацієнтів 

відповідно до критеріїв включення; ретельний збір анамнезу та анкетування 

хворих; розподіл пацієнтів на групи. В розділі детально описані методики 

проведених досліджень, які адекватно обрані автором для досягнення мети 

роботи.

Важливим в дисертації є Розділ 3 «Особливості формування та перебігу 

постінфарктних аневризм лівого шлуночка в залежності від гемодинамічних, 

клінічних та електрокардіографічних феноменів». Розділ великий за об’ємом, в 

ньому представлена детальна клінічна характеристика досліджуваних груп 

пацієнтів, залежно від наявності ПАЛШ та стратегії ведення. Дисертантом 

звернено увагу на дані анамнезу щодо особливостей попереднього перебігу 

захворювання, представлено та проаналізовано електрокардіографічні 

феномени, порушення ритму та провідності серця згідно результатів ДМ ЕКГ. 

Увагу автора привертають особливості ВСР, результати тесту 6-хвилинної 

ходьби, ЕхоКГ-дані. Дисертантом, згідно результатів анкетування, 

встановлено погіршення якості життя та зниження когнітивних функцій за 

наявності ПАЛШ. Автор проводить узагальнення отриманих результатів, 

виділяє нові патогенетичні аспекти розвитку ПАЛШ та робить висновок, що 

найгірший перебіг захворювання має місце за наявності медикаментозної 

тактики лікування, а реваскуляризація міокарда дає можливість значно 

покращити стан пацієнта.

У розділі 4 «Віддалені наслідки постінфарктних аневризм лівого 

шлуночка та оцінка прогностичних факторів їх виникнення» описано вплив



ПАЛШ на кінцеві етапи серцево-судинного континууму. Автором 

встановлено, що важкість перебігу ХСН за наявності ПАЛШ визначається 

віковою категорією та тендерною приналежністю пацієнтів, наявністю 

супутньої патології, зокрема цукрового діабету, а також особливостями 

лікувальної тактики (лише фармакотерапія чи реваскуляризація міокарда). 

Дисертантом проведена також оцінка прогностичних чинників виникнення 

ускладнень у пізній післяінфарктний період за наявності ПАЛШ, зокрема 

летальних наслідків.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» здобувач 

детально аналізує отримані ним результати, співставляє їх із даними інших 

клінічних досліджень, виконаних за кордоном та в Україні, висловлює власну 

точку зору з цих питань. На підставі ретельно виконаного огляду літератури 

автор аналізує особливості змін досліджуваних показників, установлює їх 

взаємозв’язки, науково обґрунтовує індивідуальне бачення тих суперечливих 

питань, які стосуються досліджуваної роботи. Характерною особливістю цього 

розділу є вміння здобувана вести наукову дискусію. Матеріал розділу 

викладений послідовно і логічно, що свідчить про наукову зрілість дисертанта.

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації достатньо 

аргументовані автором, ґрунтуються на достатньому за об’ємом клінічному 

матеріалі та інформативних методах дослідження, відповідають поставленій 

меті та завданням дослідження, повністю відображають отримані дисертантом 

результати і є доступними для їх практичної імплементації.

Внесок автора у виконання дослідження є визначальним. Автором 

самостійно проаналізована наукова література та патентна інформація, що 

стосується пацієнтів із ПАЛШ, обґрунтована актуальність і необхідність 

проведення дослідження. Спільно з науковим керівником визначено мету і 

завдання роботи, об’єм і методи дослідження. Автором самостійно здійснено 

підбір пацієнтів та сформовано групи хворих. Основним є внесок дисертанта у 

проведення клінічних та інструментальних методів дослідження, анкетування 

хворих. Здобувачем виконано самостійно статистичну обробку даних, їх



науковий аналіз, оформлення дисертації. Висновки і практичні рекомендації 

сформульовані спільно з науковим керівником. Провідною є участь автора в 

підготовці результатів дослідження до друку.

Дисертаційна робота написана грамотною українською мовою, із 

дотриманням наукового стилю викладу матеріалу.

Автореферат оформлений згідно відповідних вимог, його структура і 

зміст ідентичні основним положенням дисертації.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. Матеріали дисертації висвітлені у 9 наукових працях, із них 4 статті у 

наукових фахових виданнях України та 1 стаття в закордонному періодичному 

виданні, а також 4 тез у матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових 

конгресів, науково-практичних конференцій. У наукових працях відображено 

основні положення дисертаційної роботи.

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в лікувально-діагностичний процес Чернівецького 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру, Івано-Франківського 

обласного клінічного кардіологічного диспансеру, обласної клінічної лікарні 

м. Івано-Франківська, терапевтичного відділення Навчально-наукового 

медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків.

Матеріали дослідження використовуються в педагогічному процесі 

терапевтичних кафедр ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет».

Зауваження та побажання. Суттєвих зауважень до дисертаційної 

роботи Окара Чінйєренва не виникло. У роботі наявні окремі граматичні 

помилки та стилістичні неточності, але вони не впливають на сутність 

отриманих результатів та текстовий виклад матеріалів дослідження.

Вказані зауваження не зменшують наукової значимості дисертаційної 

роботи. Автором вибрана актуальна тема дослідження, використані сучасні 

методи наукового пошуку, отримані науково обґрунтовані результати. 

Дисертантом повністю виконані завдання дослідження і досягнута мета



роботи. Наукові положення рецензованої роботи, висновки та рекомендації 

мають як наукову, так і практичну цінність.

У порядку дискусії хотілося б почути відповіді дисертанта на деякі 

запитання:

1. Згідно результатів Ваших досліджень, когнітивні здібності в 

пацієнтів із післяінфарктним кардіосклерозом без формування 

ПАЛШ збережені, натомість особи з ПАЛШ демонструють їх 

суттєве зниження. При цьому Вами встановлено, що рівень 

когнітивних здібностей найнижчий (достовірно в порівнянні з 

контрольною групою) у пацієнтів, яким виконано АКШ. Чим 

можна обґрунтувати отриманий Вами результат?

2. У дисертаційній роботі Вами встановлено, що реваскуляризація 

міокарда здатна покращити близький і віддалений прогноз 

пацієнта з ПАЛШ. Що, на Вашу думку, зумовлює такий результат 

дослідження?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Окара Чінйєренва «Особливості діагностики, 

клініко-гемодинамічні характеристики та якість життя хворих з 

постінфарктними аневризмами лівого шлуночка», яка виконана в ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», є самостійним 

закінченим науковим дослідженням, що вирішує актуальну задачу сучасної 

кардіології, яка полягає у з ’ясуванні перебігу ішемічної хвороби серця, 

ускладненої інфарктом міокарда та аневризмою лівого шлуночка. Отримані 

результати дали можливість оптимізувати підходи до діагностично- 

лікувальної тактики ведення таких хворих.

За актуальністю, науковим та методичним підходом, об’ємом 

досліджень та їх аргументованістю, науковою новизною та практичним 

значенням робота Окара Чінйєренва повністю відповідає спеціальності 

14.01.11 -  кардіологія та вимогам п. п. 9, 11, 12 «Порядку присудження



наукових ступенів» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 р. № 567, зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 

656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.) щодо 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а дисертант 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія.

Офіційний опонент:
Д.мед.н., професор кафедри сімейної 

медицини ФПДО

Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького

Підпис д.мед.н., проф. Світлик Г.В. засвідчую:

Світлик Г.В.
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