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офіційного опонента доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» Федіва 

Олександра Івановича, на дисертаційну роботу Салижин Тетяни Іванівни на 

тему «Оптимізація лікування серцевої недостатності у хворих на хронічну 

хворобу нирок V стадії, кореговану програмним гемодіалізом, з урахуванням 

основних патогенетичних шляхів її виникнення», яка представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю -  14.01.02 -  

внутрішні хвороби в спеціалізовану вчену раду Д 20.601.01 при ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» МОЗ України

Акт уальніст ь т еми дисертації. Хронічна хвороба нирок (ХХН) є однією 

з найбільш поширених патологій в усьому світі і посідає провідне місце як у 

структурі причин тимчасової або стійкої втрати працездатності, так і загальної 

смертності. Понад 2 млн населення у всьому світі отримують лікування з 

використанням методів нирково-замісної терапії (НЗТ), проте це лише 10% 

пацієнтів, які потребують такого лікування. Поширеність серцево-судинних 

ускладнень, серед яких провідне місце займає хронічна серцева недостатність 

(ХСН), у пацієнтів із ХХН досягає більше 63%, у той час як розвиток даних 

ускладнень у хворих без ХХН становить лише 5,8%.

Після початку діалізного лікування ризик смертності від серцево-судинних 

подій підвищується у 10-20 раз у порівнянні із репрезентативною групою без 

ХХН. Це обумовлено розвитком дисліпідемії, анемії, гіперфосфатемії, а також 

приєднанням нових, специфічних для даної групи хворих факторів, зокрема, 

наявність артеріовенозної фістули і зв’язане з нею збільшення об’ємного 

навантаження на серце, хронічний запальний стрес, обумовлений контактом 

крові з чужерідними матеріалами, гіпергомоцистеїнемія, розлади метаболізму в 

ішемізованому міокарді. Варто зазначити, що ознаки ХСН мають більше 

третини пацієнтів із ХХН V стадії, а розвиток даної патології de novo



спостерігається у 30% пацієнтів. Тому гостро постає завдання ранньої 

діагностики, прогнозування, перебігу ХСН у пацієнтів із ХХН V стадії, які 

отримують лікування гемодіалізом (ГД). Для реалізації вищезазначених завдань 

необхідне визначення унікальних біомаркерів. Згідно з останніми 

рекомендаціями, з метою первинної діагностики ХСН, а також оцінки 

найближчого та віддаленого прогнозу, використовують визначення мозкового 

натрійуретичного пептиду в сироватці крові. Проте існують суперечливі дані 

щодо доцільності використання даного маркера у пацієнтів із термінальною 

ХХН. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку нових біологічних маркерів.

Вагомою проблемою ХСН на нинішньому етапі є необхідність вироблення 

ефективного, адекватного лікування, яке здатне запобігти її виникненню і 

прогресуванню даного захворювання як у загальній популяції, так і в пацієнтів 

із ХХН V стадії, які потребують НЗТ. Однак, незважаючи на успіхи сучасної 

медикаментозної терапії, прогноз хворих із ХСН за останні два десятиріччя 

суттєво не змінився. Ризик серцево-судинних подій значно вищий у пацієнтів, 

які потребують гемодіалізу, оскільки під час даної процедури наступають 

швидкі та істотні зміни водно-електролітного складу організму і наростає 

гіпоксемія. Все це обумовлює необхідність поглибленого вивчення зазначеної 

патології та пошуку нових патогенетично обґрунтованих підходів до лікування 

ХСН у пацієнтів, які потребують гемодіалізу, включаючи препарати, які 

покращують метаболічні процеси в міокарді, зменшують його потребу в кисні 

та покращують стан ендотелію судин.

Враховуючи все перераховане, слід вважати дисертаційну роботу 

Салижин Т.І. актуальною, своєчасною і перспективною.

Зв'язок т еми дисерт ації з держ авними чи галузевими науковими  

програмами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет і є фрагментом 

комплексної науково-дослідницької роботи кафедри внутрішньої медицини 

№1, клінічної імунології та алергології імені академіка Є.М. Нейка на тему: 

«Клініко-імунологічні аспекти перебігу основних захворювань внутрішніх



органів та їх корекція» з державним номером реєстрації 0 1 14U002040.

Н аукова новизна дослідж ення. Розроблено новий напрямок діагностики 

та диференційованого лікування ХСН у пацієнтів із збереженою та втраченою 

функцією нирок. Запропоновано визначення рівня тканинного інгібітора 

матриксних м етал о протеїн а з -1 із метою ранньої діагностики та попередження 

подальшого прогресування хронічної серцевої недостатності. Встановлено 

залежність концентрації рівня тканинного інгібі гора матриксних 

металопротеїназ-1 у сироватки крові від типу ремоделювання міокарда.

Отримано нові та підтверджено попередні наукові дані щодо впливу 

даного маркера на розвиток ендотеліальної дисфункції та зміни геометрії серця. 

Установлено, що підвищення рівня даного маркера в сироватці крові є 

незалежним гіредиктором погіршення прогнозу в пацієнтів на хронічну серцеву 

недостатність незалежно від функції нирок. Уперше на основі проведеного 

кореляційного аналізу доведено роль хронічного запалення в розвитку 

ендотеліальної дисфункції та хронічної серцевої недостатності в діаліз- 

залежних хворих за показниками рівня фактора некрозу пухлин-альфа га С- 

реактивного білка. Встановлено прямий кореляційний зв’язок між рівнями 

даних маркерів та рівнем ендотеліну-1.

Доведено переваги 48-годинного моніторування артеріального тиску у 

порівнянні з 24-годинним у хворих на ХСН на тлі ХХН V стадії, що дозволяє 

вірогідніше оцінити показники варіабельності артеріального тиску та частоту 

серцевих скорочень.

Уперше відзначено залежність рівня N-кінцевого фрагменту мозкового 

натрійурегичного пептиду (NT-proBMP) у сироватці крові від варіабельності 

артеріального тиску та встановлено додатній зв’язок середньої сили між 

показником індексу маси міокарда та концентрацією даного біологічного 

маркера.

Уперше доведена доцільність фармакотерапевтичної корекції 

патогенетичних механізмів ХСН у пацієнтів, які потребують 1ПТ, із 

застосуванням фозиноприлу і мельдонію дигідрату.



П ракт ичне значення одерж аних результат ів.

Установлено, що додавання до базової терапії мельдонію дигідрату 

покращує перебіг ХСН незалежно від функції нирок і тому має бути 

пріоритетним напрямком лікування. Доведено ефективність і безпечність 

фозиногірилу у складі базової терапії для хворих, які потребують НЗТ.

Обґрунтована доцільність визначення у хворих з даною коморбідною 

патологією рівня кальцію, фосфору, біомаркерів запалення, ендотеліальної 

дисфункції та рівня NT-proBMP в якості критеріїв ранньої діагностики та 

прогресування хронічної серцевої недостатності.

Вперше розроблений диференційно-діагностичний алгоритм ведення 

хворих з ХХН V стадії із супутньою ХСН.

Вперше встановлено, що включення фозиноприлу та мельдонію дигідрату 

до комплексної терапії хворих на ХХН V стадії, корегованою гемодіалізом з 

супутньою серцевою недостатністю дозволяє підсилити фармакологічні ефекти 

базисної терапії, швидше досягти цільових значень артеріального тиску та 

уникнути подальшого прогресування ремоделювання серця, покращити стан 

ендотелію судин та позаклітинного матриксу, поліпшити якість життя та 

відтермінувати потребу в повторній госпіталізації.

Теоретичне значення результ ат ів дослідж ення. Отримані автором 

результати дослідження дозволили розширити уяву про особливості перебігу 

ХСН у хворих із ХХН V стадії, які потребують НЗТ методом гемодіалізу.

Отримала подальший розвиток проблема покращення діагностики ХС1І у 

пацієнтів, що потребують НЗТ.

Обґрунтована доцільність застосування і доведена ефективність 

фозиноприлу та мельдонію дигідрату у лікуванні хворих на ХСН та 

проаналізовано їх вплив на функцію ендотелію судин, хронічне запалення та 

систему позаклітинного матриксу.

П овнот а викладу мат еріалів дисерт ації в опублікованих працях. За 

матеріалами дисертації опубліковано 21 наукову працю, з них 4 статті у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному виданні (Індія) та
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11 тез доповідей у матеріалах конгресів, науково-практичних конференцій, 2 

інформаційних листи та 3 раціоналізаторських пропозиції.

Обсяг і ст рукт ура дисертації.

У  вст упі автор обґрунтовує актуальність теми дисертаційної роботи, 

формулює мету і завдання дослідження, описує новизну і практичне значення 

результатів дослідження. Показано зв'язок з науковими програмами 

університету та рівень апробації отриманих результатів. Всі підрозділи вступу 

оформленні згідно з вимогами.

Розділ перш ий  (огляд літератури) присвячений висвітленню механізмів 

розвитку та сучасних підходів до діагностики та лікування ХСН. Висвітлено 

взаємообтяжуючий вплив при поєднаному захворюванні. Показана роль 

біологічних маркерів фактору некрозу пухлин-а, С-реактивного білка, N- 

кінцевого фрагменту мозкового нагрійуретичного пептиду, ендотеліальної 

дисфункції у хворих на ХСН різного ґенезу. Важливе місце у огляді відведено 

необхідності пошуку нових підходів до лікування ХСН у хворих, які 

потребують НЗТ для попередження несприятливого прогнозу та розвитку 

ускладнень.

У роздт і другому  представлені напрямок, обсяг та методики обстеження 

хворих, містяться дані про розподіл обстежених хворих на групи та їх 

характеристика. Верифікація діагнозу базувалася на даних анамнезу, 

результатах інструментальних та лабораторних обстежень, стійкості до 

фізичних навантажень за показниками тесту з 6-хвилинною ходою. Тут же 

приведені причини термінальної стадії ХХН, серед яких переважали 

гломерулярні ураження, полікистоз та аномалії розвитку нирок, діабетична 

нефропатія.

О б’єм клінічного матеріалу, необхідного для досягнення поставленої мети, 

є достатнім -  120 хворих на ХСН II А стадії за класифікацією Василенко- 

Стражеско, функціональний клас III (NYHA) із збереженою фракцією викиду 

лівого шлуночка. На першому етапі дослідження дисертантом всі хворі на ХСН 

були поділені на дві групи, залежно від функції нирок -  60 хворих із



збереженою функцією нирок, ХСН у яких розвинулась на фоні артеріальної 

гіпертензії та 60 пацієнтів із термінальною ХХН, яка корегована гемодіалізом 

та супутньою ХСН. На другому етапі дослідження в залежності від 

запропонованих автором схем лікування хворі були розділені наступним чином 

-  30 пацієнтів із першої групи отримували лікування базисною терапією 

(бісопролол, верошпірон, ацетилсаліцилова кислота, аторвастатин, фозиноприл, 

мононітросид, торасемід) та ЗО пацієнтів; яким до базисної терапії додавали 

мельдонію дигідрат у добовій дозі 500 мг. Пацієнти із ХХН V стадії були 

розділені на чотири підгрупи: 15 хворих, які отримували базову діалізну 

терапію, 15 пацієнтів окрім базової діалізної терапії отримували фозиноприл у 

дозі 10-20 мг на добу, 15 хворих отримували на фоні базисної терапії 

мельдонію дигідрат та 15 пацієнтів, яким з базисною терапією призначали 

комбінацію двох препаратів. Розподіл хворих на підгрупи в залежності від 

способу лікування проведений коректно, підгрупи містять однакову кількість 

пацієнтів, чітко виділені критерії оцінки ефективності терапії.

Дисертантом використовувалися клінічні методи, застосовувалися шкала 

оцінювання клінічного стану пацієнтів, електрокардіографія, ехокардіографія, 

добове моніторування артеріального тиску, 6-хвилинний тест ходьби. 

Визначали рівні фактору некрозу пухлин-а, С-реактивний білок, NT-proBMP, 

тканинного інгібітора матриксних металопротеїназ-1, ендотелін-1, електроліти. 

Методи дослідження описані чітко, лаконічно. У роботі використані сучасні 

статистичні методи. Зауважень до даного розділу не має.

Розділ т рет ій  складається із 10 підрозділів. Розділ присвячений 

результатам вивчення клінічно-патогенетичної характеристики перебігу ХСН у 

хворих із втраченою та збереженою функцією нирок. На підставі порівняльного 

аналізу встановлено, що клінічний перебіг ХСН у пацієнтів із ХХН V стадії 

ускладнюється наявністю у цих хворих анемії, гіперфосфатемії та зниженням 

нугріційного статусу. На фоні вищезазначених несприятливих чинників 

розвиваються структурні зміни серця, а зокрема концентрична та особливо 

ексцентрична гіпертрофія міокарда лівого шлуночка з достовірним



переважанням останньої у хворих із втраченою функцією нирок. Встановлено, 

що у пацієнтів із збереженою функцією нирок частіше розвивається ліастолічна 

дисфункція по типу порушення релаксації, у гой час як у хворих, які 

потребують НЗТ, практично з однаковою частотою діагностовано усі три 

варіанти діастолічної дисфункції.  У цьому розділі на основі порівняльного 

спостереження та кореляційного аналізу встановлено вагоме значення 

патологічних типів варіабельності артеріального тиску у розвитку гіпертрофії 

лівого шлуночка та ХСН. Доведено переваги проведення 48-годинного 

моніторування артеріального тиску у пацієнтів, які потребують НЗТ методом 

гемодіалізу. Встановлено, що підвищення вмісту тканинного і н гібітора 

матриксних металопротеїназ-1 понад 1200 нг/мл сприяло розвитку 

ексцентричного ремоделювання у хворих обох груп, а також, що підвищення 

рівня даного маркера є предиктором повторної госпіталізації з приводу 

серцево-судинних ускладнень у найближчі 18 місяців. Доведено, що рівень 

маркерів запалення є вищим у хворих на ХСН із втраченою функцією нирок, 

які потребують гемодіалізу. Аналогічні зміни властиві і показнику NT-proBMP, 

рівень якого корелює з товщиною міокарда та показником варіабельності 

систолічного тиску. Встановлено, що у хворих з ХСН на тлі ХХН V стадії 

значно знижені показники якості життя за фізичним та психічним 

компонентами.

У розділ і чет верт ому, який складається з 4 підрозділів та присвячений 

оцінці результатів комплексного лікування ХСН у залежності від стану функції 

нирок. Дисертанткою вперше встановлено переваги запропонованого способу 

лікування ХСН як для пацієнтів із збереженою функцією нирок так і у хворих із 

термінальною ХХН. Встановлено, що у підгрупах, в яких застосовувалися 

мельдонію дигідрат та комбінація двох препаратів, достовірно підвищувалась 

толерантність до фізичного навантаження у всіх пацієнтів, що проявлялось 

зростанням показника тесту з 6-хвилинною ходою. Також під впливом 

комбінованої терапії вдалося досягти цільових значень артеріального гиску у 

хворих обох груп. Додавання до базової терапії мельдонію дигідрату сприяло



нормалізації показника варіабельності як систолічного так і діастолічного 

тиску. Під впливом комплексної терапії вдалося зменшити відсоток хворих з 

концентричною та ексцентричною гіпертрофією лівого шлуночка в обох 

групах. Водночас відмічається тенденція до покращення показників, що 

характеризують прояви діастолічної дисфункції лівого шлуночка. Включення 

до базисної терапії мельдонію дигідрату сприяло зниженню показників, що 

відображають хронічний запальний процес, ендотеліальну дисфункцію та 

порушення інгібітора матриксної металопротеїнази. Все це сприяло зниженню 

повторної госпіталізації з приводу декомпенсації ХСН у найближчі 6 місяців 

після закінчення курсу лікування. Під впливом комбінованої терапії вдалося 

призупинити прогресування хронічної серцевої недостатності та покращити 

якість життя хворих. За результатами позитивного ефекту на динаміку 

клінічних, лабораторних, структурно-функціональних змін лівих відділів серця 

розроблений алгоритм лікувальної тактики при ХСН, що розвинулась у діаліз- 

залежних пацієнтів з термінальною стадією хронічної хвороби нирок.

В аналізі та узагальненні результ ат ів дослідж ення  дисертант дає 

глибоко обґрунтований аналіз проведених досліджень, вказує на перспективу 

подальших досліджень. Аналіз написаний добре, охоплює всі розділи 

дисертації.

Результати дисертаційної роботи відображені у 7 висновках , які є добре 

обґрунтовані, відповідають меті, завданням і змісту дисертації.

П ракт ичні реком ендації написані добре. У простій і доступній формі 

представлений чіткий діагностичний алгоритм диференційованого лікування 

хворих на ХСН у залежності від збереженої чи втраченої функції нирок.

Список використ аних дж ерел складений правильно, згідно із сучасними 

вимогами і стандартами, містить переважно нові літературні джерела.

У процесі рецензування дисертації, автореферату та наукових публікацій 

дисертанта принципових зауваж ень не виникло. Водночас слід відмітити, що в 

роботі є окремі стилістичні огріхи. У розділі «Огляд літератури» звертає на 

себе увагу надмірна деталізація окремих досить відомих клініцистам наукових



даних.

Окрім цього, в процесі ознайомлення з роботою виникло декілька 

запитань, які потребують пояснення:

1. У хворих на ХХН V стадії до лікування частіше діагностувався 

ексцентричний тип ремоделювання лівого шлуночка. Чим обумовлені такі 

зміни міокарда у даної категорії пацієнтів?

2. За результатами Вашої роботи було проведено довготривале 

спостереження за пацієнтами. Скільки пацієнтів померло і з яких причин за 

період спостереження?

3. Уточніть, будь-ласка, який відсоток діалізних пацієнтів мав прояви 

ХСН ще до початку гемодіалізу?

Висновок

Дисертаційна робота Салижин Тетяни Іванівни на тему «Оіггимізація 

лікування серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок V 

стадії, кореговану програмним гемодіалізом, з врахуванням основних 

патогенетичних шляхів її виникнення» відповідає спеціальності 14.01.02 - 

внутрішні хвороби, є самостійною, завершеною науковою працею, яка містить 

нові науково обгрунтовані та практично цінні результати, що були достатньо 

широко впроваджені в практику роботи багатьох лікувально-профілактичних 

закладів України.

Дисертаційна робота Салижин Тетяни Іванівни за обсягом проведених 

досліджень, актуальністю, методологічним рівнем, теоретичною та 

практичною значимістю результатів відповідає вимогам 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, №  1159 від 30.12.2015 та №567 від 

27.07.2016), щодо кандидатських дисертацій, а здобувач заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю




