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офіційного опонента 

доктора медичних наук, професора ДУТКИ  Романа Ярославовича  

на дисертацію СИНЬКО Уляни Володимирівни на тему: «Особливості 

комплексної терапії хворих на хронічні обструктивні захворювання  

легень, що поєднуються з ішемічною хворобою серця», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.01.02 -  внутрішні хвороби.

1. Актуальність геми дослідження та її  зв’язок з науковими 

проблемами.

Актуальність проблеми хронічного обструктивного захворювання 

легень (X03J1) зумовлена тим, що істотно збільшується захворюваність, 

поширеність та летальність унаслідок ХОЗЛ. X 03JI діагностують у 8-22% 

людей старших 40 років, переважно у чоловіків. Згідно із прогнозами ВООЗ 

до 2020 року ХОЗЛ посяде п ’яте, а до 2030 року -  четверте місце серед 

основних причин смертності у світі.

В свою чергу, ішемічна хвороба серця (ІХС) є основною причиною 

захворюваності в світі, а в Україні поширеність ІХС складає 24%, в тому 

числі серед осіб працездатного віку -  близько 10%.

Слід відмітити, що комбінація ХОЗЛ та ІХС, які щодня зустрічаються у 

практиці практичного лікаря, мають спільні фактори ризику та патогенетичні 

механізми, а клінічні прояви даних захворювань часто маскують одне одного, 

спричиняючи помилки в діагностиці і, відповідно, у лікуванні. За даними 

деяких досліджень, зниження ОФВ1 на кожні 10% супроводжувало 

зростання серцево-судинної летальності на 28%, а ризик нефатальних форм 

ІХС -  на 20%.

Крім того, поєднання ХОЗЛ та ІХС призводить до взаємообтяження 

перебігу обох патологій, що значно погіршує прогноз, сприяє більш ранній 

інвалідизації та смерті хворих.



Також слід відмітити, що терапевтичні можливості при поєднаному 

перебігу ХОЗЛ та ІХС недостатні, оскільки лікування однієї недуги може 

погіршити перебіг іншої і навпаки.

З урахуванням вище зазначеного можна вважати, що дане дисертаційне 

дослідження є своєчасним та актуальним.

2. З в ’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково- 

дослідних робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет»: внутрішньої медицини №2 та медсестринства на тему: 

“Розробка методів відновного лікування та реабілітації хворих високого 

серцево-судинного ризику» (№ держреєстрації 0 1 12U003690).

3. Наукова новизна отриманих результатів.

Щодо наукової новизни, то необхідно відзначити, що автором 

визначено особливості перебігу ХОЗЛ та ІХС, а саме -  формування 

бронхітичного фенотипу ХОЗЛ, вищі рівні артеріального тиску, переважання 

III ФК стабільної стенокардії напруги, виражений бронхообструктивний 

синдром та синдром легеневої гіпертензії, формування гіпертрофії правого 

шлуночка.

Доповнено наукові дані щодо особливостей порушення як клітинного 

(зниження кількості субпопуляцій CD3+, CD4+, СО20+-лімфоцитів і

зростанням CD8+ Т-клігин та депресії природніх кілерів CD16+ N K -клітин 

на тлі активації апоптозу (CD95+), так і гуморального імунітету (зростання 

концентрації Ig G та зниження Ig М).

Уперше встановлено, що у пацієнтів із поєднанням ХОЗЛ та ІХС існує 

порушення і місцевого імунітету у вигляді зниження концентрації лізоциму 

крові та бронхоальвеолярного секрету, а корекція його відбувається під 

впливом проведеного лікування.

Доповнено наукові дані щодо розвитку дисліпідемії у пацієнтів із 

поєднаною патологією, а саме ІІБ типу за Фредріксоном.



На основі нових наукових даних розроблена концепція 

диференційованого лікування хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ІХС, яка 

полягає у призначенні хлорофіліпту для корекції бронхообструктивного та 

інфекційного синдрому при бронхітичному фенотипі ХОЗЛ, а також 

поєднання його з ехінацеєю для підсилення антибактеріального ефекту, а при 

емфізематозному фенотипі перевагу слід надати ехінацеї для профілактики 

синдрому легеневої гіпертензії, а хлорофіліпт використовувати при 

інфекційному загостренні ХОЗЛ.

4. Теоретичне значення результатів дослідження

Автором проведено поглиблене дослідження патогенетичних механізмів 

взаємного обтяження ХОЗЛ та ІХС. На підставі проведених досліджень 

розроблено алгоритми диференційованого лікування хворих на ХОЗЛ у 

поєднанні з ІХС залежно від встановлених закономірностей перебігу 

коморбідної патології.

Ці дані є істотним доповненням до відомостей літератури стосовно 

механізмів патогенезу та особливостей лікування поєднання ХОЗЛ та ІХС.

5. Практичне значення отриманих результатів.

Розроблено та впроваджено в практику спосіб оцінки важкості перебігу 

та ступеня імунних порушень у пацієнтів із ХОЗЛ та ІХС на основі 

визначення функціональних змін з боку серцево-судинної та дихальної 

систем, ліпідів крові, клітинного та гуморального імунітету та лізоциму 

крові.

Уперше розроблено схему лікування на основі стандартної терапії для 

ХОЗЛ та ІХС з приєднанням настоянки ехінацеї та хлорофіліпту, при чому 

відмічається додатковий медичний та економічний ефект (Патент України на 

корисну модель №98899 Україна, МГІК (2015.01), А61В 5/0205 (2006.01) А61К 

36/00 Спосіб лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 

у поєднанні з ішемічною хворобою серця // У.В. Синько, I.II. Вакалюк -  №  u 

2014 12881. Заявл.01.12.2014. Чинний з 12.05.2015. Заявник і власник патенту: 

Д. -  Бюл. №9).



Указану схему лікування слід призначати диференційовано, залежно 

від показників функції зовнішнього дихання та гемодинамічних змін, 

імунологічних показників.

Результати дисертаційного дослідження У.В. Синько характеризуються 

високою вірогідністю, науковою новизною та практичною значимістю. 

Основні положення роботи доповідались та обговорювались на 4 наукових 

форумах, у тому числі 3 -  міжнародних.

Впровадження результатів дослідження здійснено у практику медичних 

установ Івано-Франківська, а також Харкова, Сум та у педагогічний процес 

вищих навчальних закладів України.

6. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Результати дослідження У.В. СИНЬКО базуються на достатньому 

клінічному матеріалі -  автором обстежено 120 хворих на ХОЗЛ у поєднанні з 

ІХС та по ЗО пацієнтів із ХОЗЛ та ІХС відповідно. Групу референтних 

показників склали 16 здорових людей без серцево-судинної та бронхо- 

легеневої патології.

Дослідження проведені на високому сучасному методичному та 

технічному рівні, їх інформативність і вірогідність не викликають сумнівів. 

Зокрема, крім загальноклінічних методів дослідження автором використано 

комп’ютерну спірографію; фібробронхоскопію; проведено визначення 

ліпідного спектру крові; показників клітинного (субпопуляцій лімфоцитів 

периферичної крові: загальних (CD3+)% Т-лімфоцитів, (CD4+)% Т-хелперів, 

(CD8+)% Т-супресорів, (CD16+)% NK-клітин, (CD20+)% В-лімфоцитів, 

(CD95+)% маркера апоптозу) та гуморального (імуноглобулінів A, G, М) 

імунітету, а також визначення рівня лізоциму в сироватці крові та 

бронхоальвеолярному вмісті.

Наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором за 

допомогою методів описової статистики, парного і множинного кореляційно- 

регресійного аналізу, показників відношення шансів



позитивного/негативного результату (Odds ratio -  OR) та 95% довірчого 

інтервалу (95% СІ)., що забезпечує їх обгрунтованість і вірогідність.

Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті й 

завданням, а висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням 

отриманих результатів.

7. Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

За матеріалами дисертації опубліковано 12 друкованих праць, у тому 

числі: 6 статей у фахових наукових виданнях України (із них -  З 

одноосібних, 1 стаття в іноземному електронному виданні), 5 - у  матеріалах 

наукових конгресів, з ’їздів та конференцій . Отримані результати захищені 

державним Патентом України на корисну модель. В опублікованих працях 

автором достатньо повно висвітлені питання, поставлені в дисертаційній 

роботі.

Автореферат написано відповідно до чинних вимог, зміст повністю 

відображає матеріали дисертації.

8. Оцінка змісту дисертації та її завершеності.

Оцінюючи зміст, слід зазначити, що дисертація легко читається та 

сприймається, викладення основних результатів дослідження є послідовним 

та логічним. Дисертація викладена державною мовою на 120 сторінках 

основного тексту та скла/дається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, двох розділів результатів дослідження, аналізу та 

узагальнення їх, висновків і практичних рекомендацій), списку використаних 

літературних джерел.

У вступі автор наводить дані щодо актуальності проблеми коморбідної 

патології, епідеміології та етіології ХОЗЛ та ІХС. Водночас, автор звертає 

увагу на спільні етіологічні та патогенетичні механізми, а також особливості 

медикаментозної корекції симптомів обох захворювань.



Дисертант зазначає, що дисертаційне дослідження виконане в рамках 

НДР ініціативної тематики ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет».

Добре обґрунтовані мета і завдання дослідження, наведено предмет 

дослідження. Висновки і практичні рекомендації отримані завдяки сучасним, 

добре апробованим у клінічних умовах методам дослідження.

У вступі наведено наукову новизну та практичне значення дисертації. 

Результати роботи достатньо впроваджені в практику конкретних медичних 

установ України та в навчальний процес навчальних закладів України.

Особистий внесок здобувана у виконанні даної науковій праці повністю 

відповідає вимогам Положення ДАК України щодо присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук.

Основні положення роботи обговорювалися на науково-практичних 

конференціях, у тому числі і з міжнародною участю.

Кількість публікацій відповідає вимогам щодо присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук.

В огляді літератури наведені сучасні дані про патогенез, клініку, 

діагностику та лікування коморбідної патології ХОЗЛ та ІХС. Причому 

здобувач не обмежується лише констатацією фактів, а вступає в наукову 

дискусію, висловлює власну точку зору, чітко висвітлює ще невивчені або 

мало вивчені аспекти даної проблеми та необхідність їх подальшого 

вивчення.

Важливо, що автор розглядає дискусійні моменти застосування 

стандартної терапії ХОЗЛ та ІХС за умови їх поєднання.

На підставі аналізу літератури дисертант робить висновок про те, що 

подальші дослідження необхідно спрямувати на пошук нових лікувальних 

технологій для контролю ХОЗЛ та ІХС.

У розділі “Матеріал та методи дослідження” автор детально 

представляє клінічну характеристику обстежених хворих, методики 

розподілу хворих за групами та методики їх лікування. Автор використав



крім загальноклінічних методів дослідження, такі сучасні методи як 

ехокардіографію і доплер-ехокардіографію, комп’ютерну спірографію, 

сучасні імунологічні методи обстеження. Статистична обробка результатів 

дослідження проведена із використанням методів описової статистики, 

кореляційного аналізу, оцінки шансів позитивного/негативного результату.

У двох розділах власних досліджень здобувач грунтовно викладає 

отримані результати. Дисертантом визначено основні патогенетичні 

механізми перебігу ХОЗЛ у поєднанні зі стабільною ІХС (СІХС) стабільною 

стенокардією напруження (ССН), детально описана клінічна характеристика 

хворих як з ХОЗЛ та СІХС ССН, так і з ізольованою патологією, вивчено 

структурно-функціональний стан серцево-судинної та бронхолегеневої 

систем, описано особливості імунної системи та ліпідного обміну.

Далі у розділі 4 автор вивчає вплив запропонованої схеми терапії на 

динаміку клінічних ознак захворювання, параметрів центральної та 

кардіальної гемодинаміки, рівня систолічного тиску в легеневій артерії, 

показників функції зовнішнього дихання та лабораторних досліджень.

Крім того, вивчаються особливості змін клітинного, гуморального 

імунітету, а також лізоциму крові та бронхоальвеолярного секрету та 

показників фагоцитозу. Слід відмітити, що результати розділу 4 захищені 

Патентом України на корисну модель.

У розділі “Аналіз і узагальнення результатів дослідження” здобувач 

детально аналізує отримані ним результати, порівнюючи їх при цьому з 

даними інших клінічних досліджень, виконаних за кордоном та в Україні, 

висловлюється власна точка зору автора з цих питань.

За одержаними результатами дослідження здобувач формулює 

обгрунтовані висновки та дає практичні рекомендації, які повністю 

випливають із суті роботи. Цінність висновків полягає у важливості з точки 

зору особливостей лікування хворих з коморбідною патологією після 

стаціонарного етапу лікування.



Практичні рекомендації конкретні та можуть бути імгілементовані в 

медичну практику обласних, міських та районних лікувально- 

профілактичних установ.

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення.

Дисертація оформлена згідно вимог щодо кандидатських дисертацій. До 

висновків дисертації та практичних рекомендацій принципових зауважень 

немає. Автореферат написаний у відповідності із змістом дисертаційної 

роботи і відображає її суть. У ньому викладені основні положення і висновки 

дисертації.

Зауваження.

1. У роботі зустрічаються окремі орфографічні та стилістичні помилки, 

які не зменшують цінність роботи.

2. Слід більш детально охарактеризувати критерії фенотипу ХОЗЛ у 

кожній підгрупі хворих.

Разом з позитивною в цілому оцінкою дисертації до її автора (Синько 

Уляни Володимирівни), є наступні запитання:

1. Яка доказова база терапевтичної ефективності настоянки ехінацеї та 

хлорофіліпту у хворих на неускладнений ХОЗЛ та при поєднанні з 

СІХС ССН за даними інших клінічних досліджень ? ;

2. Який механізм впливу комплексного лікування із включенням 

настоянки ехінацеї та хлорофіліпту на рівень систолічного тиску в 

легеневій артерії при ХОЗЛ у сполученні з СІХС ССН ?

3. Чи впливала наявність певного фенотипу ХОЗЛ на перебіг 

коморбідної патології (ХОЗЛ та СІХС ССН)?

Разом з тим, наведені зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку виконаної Синько Уляною Володимирівною роботи. Дисертантом 

вибрана актуальна проблема, використані сучасні методи наукового пошуку, 

отримані конкретні пріоритетні та інноваційні результати, досягнута мета 

роботи, повністю виконані сформульовані завдання.



10. Висновки.

Наукова праця У.В. СИНЬКО на тему «Особливості комплексної терапії 

хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, що поєднуються з 

ішемічною хворобою серця», представленої на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби, 

виконана в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

при керівництві доктора медичних наук, професора кафедри внутрішньої 

медицини №2 та медсестринства В.Н. СЕРЕДЮ КА є закінченим самостійним 

науковим дослідженням з новими науковими даними.

В дисертаційному дослідженні У.В. СИНЬКО встановлено нові клінічні 

та патогенетичні особливості перебігу поєднаної патології ХОЗЛ та СІХС 

ССН і на цій основі розроблено алгоритм лікування таких хворих, що є 

новим вирішенням актуальної проблеми внутрішньої медицини.

Отже, дана наукова робота за актуальністю обраної теми, обсягом, 

науково-методичним рівнем, науковою новизною і практичним значенням 

повністю відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 

19.08.2015 р. і №  1159 від 30.12.2015 р.) та відповідних статей Закону 

України «Про освіту» щодо кандидатських дисертацій, а дисертант 

заслуговує присвоєння йому наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

пропедевтики внутрішньої медицини №  1 доктор медичних, професор

Завідувач кафедри
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