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Актуальність теми. Хронічна серцева недостатність (ХСН) складає 20-50% у 
структурі смертності внаслідок серцево-судинних захворювань упродовж 5 років з 
моменту появи клінічних ознак цього синдрому. За класифікацією серцевої 
недостатності (СН), запропонованою АСС/АНА, клінічні симптоми її виявляються 
на стадії С [відомо, що ця класифікація виділяє 4 стадії СН- A,B,C,D]. Є й ще одна 
сучасна класифікація СН- італійських авторів (P.Severino із співавт., 2017)
- HLM, в якій «Н» вказує на ураження серця (систолічну і діастолічну функції, 
об’єми ЛШ, структурне ураження і ремоделювання ЛШ, бівентрикулярну 
дисфункцію), «L»- на залучення легень(гемодинамічні і клінічні ознаки застою в 
малому колі кровообігу), а «М»- на порушення функції периферійних органів 
(нирок, печінки, мозку, органів кровотворення). Це означає, що ранні стадії 
класифікації АСС/АНА і класифікації HLM симптомокомплекса «ХСН» є 
безсимптомними. Разом з тим на ранніх стадіях СН якість життя залежить від 
вираженості симптомів основного захворювання (ІХС, АГ, кардіоміопатії, 
міокардити тощо), на тлі якого поступово розвивається цей синдром. Власне тому 
увагу дисертанта привернуло питання оцінки якості життя (ЯЖ) як індикатора 
розвитку СН. З іншого боку ЯЖ- залежить й від впливу фармакотерапії, спрямованої 
на протидію розвитку і прогресування СН.
Серед засобів фармакотерапії ХСН чільне місце як відомо займають 
діуретики/салюретики. Останні мають різні локації впливу на процеси обміну води, 
натрію, калію та інших макро-, мікроелементів. В реальній клінічній практиці 
широко поширеними сечогінними засобами є петльові діуретики, серед яких 
сьогодні найбільш ефективним для тривалого вжитку є торасемід. Блокуючи 
реабсорбцію N a+ на рівні петлі Генле торасемід сприяє виведенню Na+ , води і, на 
жаль, К f з організму. При цьому, дисертант пропонує декілька варіантів



діуретичної- (Na+- уретичної) терапії торасемідом: щоденний прийом торасеміду 
негайного вивільнення (ЩТ ТНВ); інтермітуючий режим терапії торасемідом 
негайного вивільнення(ТТ ТНВ), [через 1-2 дні або 2-3 дні підряд з наступною 
перервою на 1-2 дні]; щоденна терапія торасемідом модифікованого вивільнення 
(ЩТ ТМВ). В той же час, до цих пір не вирішеним є питання ефективності різних 
варіантів підтримуючої діуретичної терапії. Власне все зазначене вище й стало 
підґрунтям для планування даної дисертації.
Метою роботи була оптимізація лікування пацієнтів із ХСН на підставі вивчення 
паралелей між рівнем ЯЖ і різними клініко-інструментальними показниками, а 
також порівняння клінічної ефективності та впливу на показники ЯЖ різних 
варіантів діуретичної терапії торасемідом.
Для досягнення зазначеної мети автор; поставила перед собою 4 конкретні, реальні 
для виконання завдання:

- виділити рівні(варіанти) порушення ЯЖ;
- оцінити функціонування серця, нирок, нейрогуморального та електролітно- 

метаболічного статусів залежно від рівня (варіанту) ЯЖ;
- визначити основні клініко-інструментальні предиктори та силу їх впливу на 

зниження рівня ЯЖ;
- порівняти клінічну ефективність та вплив на ЯЖ різних варіантів 

підтримувальної діуретичної терапії торасемідом.
Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань окрім клініко- 
анамнестичного моніторингу, аналізу опитальників MOS SF-36, MLHFQ та 
візуально-аналогової шкали (ВАШ), дисертант застосувала низку лабораторних та 
інструментальних методик. Серед перших - це визначення плазмових рівнів NT-pro 
BNP, креатиніну, сечової кислоти, глюкози, N a+, К +, атерогенних (загальний 
холестерин, ЛПНГ, ЛПДНГ, триацилгліцерини) та антиатерогенних (ЛПВГ) 
ліпопротеїнів, білка сечі (протеїнурія). Зазначені методи доповнені 
інструментальними дослідженнями (ЕКГ, трансторакальна ЕхоКГ, проба з 6-ти 
хвилинним ходінням) тощо.
Наукова новизна виконаної дисертації насамперед в тому, що дисертант уперше 
виділив різні рівні (варіанти) ЯЖ: відносно низький (ВН), відносно задовільний 
(ВЗ) та відносно високий (ВВ). Відтак, автор довела наявність асоціативного зв’язку 
рівня ЯЖ за опитувальниками, зокрема, величини фізичної компоненти здоров’я 
(ФКЗ) та психічної компоненти здоров'я (ПКЗ) зі змінами показників 6-ти 
хвилинного тесту, характеру структурно-функціональних розладів діяльності серця, 
рівня NT-pro BNP та ШКФ.
Дисертант Савіцька Ю.В. впевнено довела перевагу щоденної діуретичної терапії 
торасемідом [незалежно від форми його вивільнення -  негайного чи



модифікованого], перевагу ІЦТ ТМВ над IT ТНВ за величиною ікдекса 
комфортності та ЩТ ТНВ стосовно нефропротективної дії та змін параметрів ЯЖ. 
Слід звернути увагу й на практичну значимість роботи, адже в дисертації 
обґрунтована необхідність визначення ЯЖ у пацієнтів із СН, встановлена перевага 
опитувальників MLHFQ і MOS SF-36 над іншими подібними регістрами, 
встановлені критерії відносно високих, задовільних і низьких рівнів ЯЖ.

Важливою для практики є рекомендація щодо ведення пацієнтів з різними 
рівнями ЯЖ. Зокрема пацієнтів з низьким рівнем ЯЖ дисертант рекомендує вести як 
осіб із підвищеним ризиком несприятливих серцево-судинних подій. Таким хворим 
автор рекомендує підтримувальну діуретичну терапію торасемідом модифікованого 
вивільнення. В разі ж відносно задовільного рівня ЯЖ рекомендується щоденна 
терапія торасемідом негайного вивільнення.

Отримані результати автор впровадила у лікувальну практику Хмельницького 
кардіологічного диспансеру, Хмельницької міської лікарні, Вінницької обласної 
клінічної лікарні імені М.І.Пирогова та Вінницького регіонального центру серцево- 
судинної патології. Впроваджені результати даного дослідження і в навчальний 
процес Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, 
зокрема на кафедрах терапії з курсом загальної практики-сімейної медицини та 
внутрішньої медицини № 3.
Апробація результатів дисертації С авіцько ї Ю .В. проводилася на:

- терапевтичній конференції молодих вчених ВНМУ імені М.І.Пирогова 
(Вінниця, 2017);

- всеукраїнській науково-практичній конференції «Стандарти діагностики та 
лікування в клініці внутрішніх хвороб» (Вінниця, 2017);

- XXI міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Вінниця, 
2017);

- четвертому світовому конгресі з гострої серцевої недостатності (Париж, 2017);
- міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний вимір медичної 

науки та практики» ( Дніпро, 2017);
- міжнародній науково-практичній конференції «Вплив науково-технічного 

прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення» (Київ, 
2017);

- XX ювілейній науково-практичній конференції «Стандарти діагностики та 
лікування внутрішніх захворювань з урахуванням рекомендацій доказової 
медицини» (Вінниця, 2017).

Дисертація Савіцької Ю.В. за структурою повністю відповідає вимогам ДАК
МОН України і складається зі вступ}', розділів огляду літератури (3 підрозділи),
характеристики контингенту обстежених хворих та застосованих методів



дослідження і статистичного аналізу, 5 розділів власних досліджень, розділу 
аналізу і узагальнення отриманих результатів, висновків практичних 
рекомендацій, списку використаних джерел літератури, в який включено 118 
робіт вітчизняних авторів і 61 роботу зарубіжних дослідників (всього 179 робіт), 
закінчується дисертація 10 додатками (А-И).
За темою дисертації лікарем Савіцькою Ю.В. опубліковано 16 робіт, в числі 
яких 9 - у  фахових виданнях України, 1 стаття у виданні, включеному до 
наукометричної бази SCOPE, 7- у вигляді тез у матеріалах різних наукових 
форумів. Фахові видання, в яких опубліковані матеріали дисертації 
Савіцької Ю.В.:
- Серце і судини , 2016; 4: 66-71.
- Кардиология: от науки к практике, 2016; 5-6 : 45-53.
- Кардиология: от науки к практике, 2016; 4 :69-81.
- Кардиология: от науки к практике, 2017; 4 : 7-19.
- Львівський клінічний вісник, 2016; 2-3: 63-70.
- Буковинський медичний вісник, 2016; 20(4) : 166-170.
- Клінічна та експериментальна патологія, 2016; 15(3): 83-88.
- Лікарська справа, 2016; 7-8 : 53-58.
- Український кардіологічний журнал, 2017; 1: 59-63.
- European journal Heart Failure (intemet),2017: 585.
Характеристика розділів дисертації
Розділ 1. Огляд літератури  представлений трьома підрозділами.
В підрозділі 1.1 представлена інформація щодо якості життя як невід’ємної 
складової комплексної оцінки стану пацієнтів із ХСН.
В підрозділі 1.2 дається оцінка значення основних прекурсорів та предикторів 
перебігу ХСН.
В підрозділі 1.3 наводиться детальна характеристика діуретичної терапії ХСН.
В підрозділі 1. представлена характеристика різних опитувальників та анкет, які 
використовуються для оцінки ЯЖ пацієнтів. При цьому автор приходить до 
висновку, що жодний з них (опитувальників) до сих пір не використовувався в 
якості індикатора перебігу ХСН, не визначались різні градації ЯЖ (ВН, ВЗ, ВВ), 
не оцінювався вплив окремих клініко-інструментальних предикторів 
(прекурсорів) на ЯЖ. Оцінюючи різні предиктори ХСН автор фокусує свою увагу 
на таких як тривалість ішемічного анамнезу, фібриляція передсердь, величини 
ІММЛШ, фракція викиду ЛШ, CAT, ДАТ, ПАТ, NT-pro BNP, ШКФ. 
Проаналізувавши дані літератури щодо діуретичної терапії ХСН автор відмітила, 
що кращим серед петльових діуретинів є торасемід, який має переваги над 
фурасемідом за профілем безпеки при тривалій підтримувальній діуретичній



терапії (гіпокалійемія, системний емболізм, м ’язова слабість тощо). Однак в 
літературі відсутнє порівняння ефективності різних варіантів підтримувальної 
діуретичної терапії. Увесь розділ займає 18 сторінок.
В розділі 2 подана клінічна характеристика обстежених хворих та методів їх 
дослідження.
Критеріями включення автор вважала :
- наявність СН стадії D за критеріями АСС/АНА (стадія > II А за

В.Х.Василенком- М.Д.Стражеском), ІІ-ІІІ ФК ХСН за вимогами NYHA, стадія
D за критерієми АСС/АНА або стадії 1 -2 класифікації HLM;

- ішемічну етіологію ХСН; 
вік < 75 років;

- відсутність протипоказань до діуретичної терапії;
- наявність інформованої згоди пацієнта на участь в дослідженні.

Обстежено 113 хворих із ХСН, в т.ч. 32 жінок (30%) і 81чоловіка (70%).
У 85 хворих ( 75,2%) в анамнезі була стабільна ІХС (стабільна стенокардія 
ІІ-ІІІ ФК за класифікацією канадського кардіологічного товариства); інфаркт 
міокарда спостерігався у 48 хворих (42,5%). У 80 пацієнтів (70,8%) ФВ ЛШ була в 
межах 40-49% (проміжна або середня), а у 33 (29,2%) < 40% (знижена). У більшості 
хворих (80,5%) верифікована АГ, а у 28,3% (32 пацієнта)- ФП. Майже у половини 
(49,6%) спостерігалося абдомінальне ожиріння та відносно низька ЯЖ. Таким був 
«портрет» тематичного хворого в дисертації Савіцької Ю.В.
Базова терапія досліджуваних хворих включала ІАПФ (47,8%), БРА II (31,9%), БАБ 
(72,6%), АМР (53,1%), АСК (92,9%), варфарин (7,8%,8), статини (58,4%), 
метаболітотропні засоби (41,6%). Торасемід приймали усі 113 хворих, які були 
рандомізовані у 3 групи: пацієнти, які отримували щоденну діуретичну терапію 
ТНВ, ТМВ, та пацієнти, що отримували IT ТНВ.
Методами дослідження слугували : загально-клінічний моніторинг, анкетування за 
опитувальниками MOS SF-36(36 запитань,8 субшкал), MLHFQ (21 запитання), з 
оцінюванням за 6-ти бальною шкалою Р.Лікерта (1932) та ВАШ.
Плазмовий рівень NT-pro BNP визначали імуноферментним методом, креатиніну- 
фотоелектроколориметричним способом, ШКФ -  розрахунковим способом за 
рівнем креатиніну крові; крім того визначалися рівні сечової кислоти, електролітів 
Ю  Na+(кількісним колориметричним методом). Проводилася також оцінка 
ліпідограми, 6-ти хвилинного тесту, ЕКГ, ЕхоКГ. Статистичну обробку результатів 
дисертант проводила з допомогою системи «STATISTICA 7.0» (США) з 
обчисленням критеріїв t Стюдента, Краскела-Уолісса, ANOVA Median test for all 
groups, кореляційного аналізу Кендалла, test for Dependent Samples.



Розділ 3 присвячений оцінці параметрів фізичного функціонування та 
інструментально- лабораторних показників залежно від рівня ЯЖ  пацієнтів із ХСН. 
Розділ добре ілюстрований, містить 28 рисунків, 9 узагальнюючих таблиць, 
закінчується лаконічним резюме і переліком 8 статей за темою розділу.
Звертає на себе висока якість чорно-білих рисунків 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 
3.19, 3.21, 3.23, 3.25, 3.26.
Розділ 4. «Означений як незалежні предиктори рівня інтегральних показників ЯЖ 
пацієнтів із ХСН». В даному розділі наведені достовірні результати, на підставі яких 
встановлені пре- диктори, які визначають ЯЖ пацієнтів із ХСН. Ними є : наявність 
постійної ФП, тривалість ішемічного анамнезу, величини ІММ ЛШ, рівня NT-pro 
BNP, значення ФК NYHA, ФВ ЛШ, ШКФ, CAT , ДАТ, ПАТ, Вем-проби. Цей 
матеріал опублікований у часописі «Кардиология: от науки к практике», 2016;5-6: 
45-53.
Розділ 5 стосується клінічної ефективності різних варіантів підтримувальної 
діуретичної терапії та впливу на лабораторно-інструментальні параметри і якість 
життя різних варіантів діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із ХСН. 
Представлені результати дослідження ефективності торасеміду в групах, що 
отримували IT ТНВ(38 хворих, 33,6%), ЩТ ТНВ (37 хворих, 32,8%) і ЩТ ТМВ (38 
хворих, 33,6%). Добові дози торасеміду негайного вивільнення (ТНВ) складали 
10-60 мг в 1-й групі, 10-40 мг у другій групі і в такій же дозі (10-40 мг) у третій групі 
(ТМВ). При цьому з ’ясувалося, що ефективність щоденної діуретичної терапії 
торасемідом не залежить від форми його вивільнення (р< 0,01). При цьому слід 
зауважити, що жоден з варіантів діуретичної терапії не мав переваг за показником 
зниження ФК стенокардії. В той же час щоденна діуретична терапія торасемідом 
[незалежно від форми вивільнення -ТНВ, ТМВ] сприяла поліпшенню нейро
гуморального статусу за показниками NT-pro BNP.
Пріоритетність результатів даного розділу захищена 5 публікаціями.
Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» займає 14 сторінок, на 
яких поетапно обговорені найбільш важливі висновки та рекомендації. Розділ 
містить велику кількість співставлень своїх результатів з даними інших дослідників. 
Такий стиль аналізу та узагальнення вказує на високий теоретичний рівень 
обізнаності автора з проблемою, вміння вести дискусію, робити узагальнення. 
Висновки і практичні рекомендації випливають з 3-5 розділів власних досліджень, 
вони співставимі із завданнями роботи і в цілому, вказують на досягнення мети 
дослідження та повноцінне вирішення завдань даного дослідження.
Недоліки, упущення та побажання.
Прорецензована робота Савіцької Ю.В. не містить результатів, які не відповідали б 
меті та завданням дисертації або суттєво негативно впливали б на загалом



позитивну оцінку виконаного дослідження. Разом з тим, по ходу тексту є упущення, 
граматичні та стилістичні помилки, рисунки 3.28, 3.3, 4.2, 5.1 тощо. В ході дискусії 
хотілося б почути відповіді на наступні запитання:

1. Яким чином результати проведеного дослідження будуть імплементовані в 
реальну клінічну практику в Україні ?

2. Чи планується захист авторських прав на розроблені рекомендації та 
встановлені висновки що випливають з отриманих результатів ?

3. В чому полягає механізм дії торасеміду модифікованого вивільнення при 
зниженні клубочкової фільтрації та низькій якості життя?

4. Чи доцільна підтримувальна діуретична терапія торасемідом негайного або 
модифікованого вивільнення на ранніх стадій ЯЖ ХСН, наприклад стадій С,
В чи А за критеріями АСС/АНА?

Заключення
Кандидатська дисертація лікаря Савіцької Ю лії Володимирівни на 

тему«Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану хворих та обгрунтування 
оптимального варіанту діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною 
серцевою недостатністю» є закінченим, самостійно виконаним дослідженням, в 
якому отримані результати, що мають велике соціально-економічне значення і є 
новим напрямком в реальній клінічній практиці та амбулаторного лікування на етапі 
первинної медико-санітарної допомоги. Наукова праця Савіцької Ю.В. відповідає 
вимогам п.11 «Положення про порядок присудження наукового ступеня» щодо 
кандидатських дисертацій, затвердженого Постановою Кабінета Міністрів України 
№567 від 24.07.2013 року зі змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України 
№656 від 19.08.2015 року .

Дисертант Савіцька Ю.В. є відомим в Україні фахівцем, 
висококваліфікованим лікарем-кардіологом з добре розвинутим клінічним 
мисленням і широким діапазоном знань в галузі кардіології, повністю заслуговує 
наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 -
кардіологія.
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