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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Шведа Миколи 

Івановича на дисертаційну роботу Дронь Любові Анатоліївни 
«Оптимізація фармакотерапії артеріальної гіпертензії у хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень донатором оксиду азоту», 
подану до офіційного захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  «Внутрішні хвороби»

1. Актуальність теми. Актуальність дисертаційного дослідження Дронь 

Любові Анатоліївни визначається тим, що формування сучасних негативних 

медико-демографічних тенденцій в Україні та світі відбувається за рахунок 

серцево-судинних захворювань та патології дихальної системи, які істотно 

впливають на основні показники здоров'я: захворюваність, смертність,

інвалідність, тривалість та якість життя населення. За останні роки частка 

померлих від хвороб системи кровообігу поступово зростала і досягла в 2017 

році -  68%. Перші місця в структурі смертності традиційно займають ішемічна 

та гіпертонічна хвороби (Коваленко В.М. і співав., 2018; Townsed N., 2015; Karr 

S., 2017). Так, наявність артеріальної гіпертензії (АГ) в 40-річному віці 

вкорочує тривалість життя цієї людини на 14 років (Горбась і співав., 2010- 

2012; Weber М.А.,2014), а ігнорування антигіпертензнвною терапією збільшує 

смертність в 2 рази і частоту розвитку ускладнень в 10 разів (Lopez-Jimenez F. 

et all., 2014). Одночасно, захворюваність на ХОЗЛ займає 5 місце серед 

неінфекційних хвороб, а смертність від неї займає 4 місце серед причин смерті 

в загальній популяції, в Україні цей показник становить понад 25 тисяч/рік. 

Особливо небезпечним із точки зору прогресування по етапах серцево- 

судинного континууму Браунвальда і швидшого розвитку інвалідності та смерті 

є приєднання коморбідної патології, тобто, поєднання артеріальної гіпертензії з 

хронічними бронхообструктивними захворюваннями (Ю.І.Фещенко, 2010-2017; 

А.Н.Беловол и соавт., 2013; В.К.Гаврисюк 2014; Н.В.Чернюк, 2014; 

С.І.Треумова, 2015; N.Galie et al., 2009-2015). Поєднання цих патологій 

відзначається у 35-40% (а за даними окремих авторів -  у понад 76%) і
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приводить до посилення (взаємообтяження) спільних патогенетичних 

механізмів -  підвищення AT в обох колах кровообігу, ураження міокарда лівого 

і правого шлуночків, суттєво посилюються метаболічні порушення за рахунок 

хронічної гіпоксемії та гіпоксії, розвивається дисфункція ендотелію судин, що 

обмежує і погіршує вибір як бронхолітичного, так і антигіпертензивного 

препарату для адекватного контролю клінічної ситуації (В.А.Капустник і 

співав., 2012-2016; А.Н.Корж, 2010; Л.Ф.Конопльова і співав., 2014-2017). Так, 

у рекомендаціях 2013 року із ведення хворого на артеріальну гіпертензію 

підкреслюється, що хворі із коморбідною патологією відносяться до групи 

пацієнтів високого та дуже високого ризику.

Тому вивчення дисертантом гемодинамічних та метаболічних аспектів, а 

саме особливостей структурно-функціональних змін лівого і правого шлуночків 

в залежності від вираженості загальної та легеневої гіпертензії, порушень 

дихальної функції легень, розладів ендотеліальної функції судин та показників 

системної запальної відповіді на обтяження клінічного перебігу хвороби за 

поєднаного перебігу АГ з ХОЗЛ і доповнення програм терапії вказаної 

патології донатором оксиду азоту є своєчасним та актуальним. На теперішній 

час, саме вивчення впливу метаболічних факторів ризику та можливість їх 

медикаментозної корекції є однією із умов впровадження нових 

профілактичних стратегій.

2. Зв'язок теми дисертації з галузевими науковими програмами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної НДР кафедри клінічної 

фармакології та фармакотерапії Івано-Франківського національного медичного 

університету на тему «Патогенетичне обґрунтування диференційованого 

лікування хворих на ІХС з артеріальною гіпертензією з метою профілактики 

прогресування серцевої недостатності” (№ держреєстрації 0 1 14U004272). 

Дисертантка є виконавцем фрагменту роботи.

3. Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні положення
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дисертації базуються на вивченні достатньої кількості матеріалу - обстежено 140 

хворих на АГ II стадії, 2-3 ступенів важкості та 20 практично здорових осіб 

контрольної групи, репрезентативних за віком та статтю. Відповідно до 

поставлених завдань усі хворі рандомізовані на 4 репрезентативні групи в 

залежності від наявності чи відсутності коморбідного стану і характеру лікування.

Основну групу склали 82 хворих на АГ, поєднану з X03J1 III ступеня 

бронхообструкції С і D груп у фазі ремісії з ЛН II ступеня, поділених на 2 групи в 

залежності від лікування: підгрупа А отримували базову терапію АГ та ХОЗЛ 

(п=40) і підгрупа Б -  яким до базової терапії включали L-аргінін (п=42).

Контрольну групу склали 58 хворих на ізольовану АГ II стадії, 2-3 ступеня, які 

також були розподілені на 2 підгрупи: А -  27 хворих, які отримували базову 

терапію, і підгрупа Б -  3 1 хворий, які додатково отримували L-аргінін.

За кількістю, віком, статтю обстежені пацієнти в групах цілком порівнянні, що 

дозволило отримати коректні статистичні дані. Для вирішення поставлених 

завдань автором застосовано комплекс інструментальних та лабораторних 

методів, які відповідають меті і задачам дослідження. Разом з рутинними 

використані сучасні інформативні методи дослідження: добове моніторування 

AT, сонографічне дослідження структурно-функціонального стану серця з 

допплер-ехокардіографією, комп’ютерна спірографія, ультразвукове дослідження 

судин з пробою реактивної гіперемії та гострим медикаментозним тестом, 

імуноферментне визначення ендотеліну, передсердного натрій-уретичного 

пептиду та цитокінів в плазмі крові. Лабораторні та інструментальні дослідження 

виконано за сучасними технологіями, здійснено комплексну порівняльну оцінку 

даних. Використані методики широко використовуються в дослідженнях, 

відповідають поставленим завданням, відображають сучасний методичний рівень 

дослідження. Здобувачем опрацьовано 230 джерел літератури, глибина наукового 

пошуку 5-10 років. Автор провела статистичну обробку матеріалу на сучасному 

рівні з використанням програми Microsoft Office Excel 2010 та ’’Statistica 6.0” .
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Таким чином, сучасний методичний рівень роботи, репрезентативність 

вибірки, висока інформативність використаних методів дослідження та 

адекватність статистичного аналізу дозволяють вважати результати дослідження, 

наукові положення, висновки і рекомендації достовірними і науково 

обгрунтованими.

4. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. На основі 

проведених досліджень Дронь JI.A. формулює важливі положення про 

особливості клінічного перебігу та лабораторно-інструментальних проявів 

артеріальної гіпертензії у хворих, в яких вона поєднується з X03JI.

Автором уперше комплексно досліджено зміни основних визначальних 

чинників та патогенетичні механізми формування взаємного обтяжливого впливу 

АГ на перебіг X03J1 та навпаки.

Показано наявність активації факторів системної запальної відповіді, навіть в 

період ремісії X03J1 і їх негативний вплив на функцію ендотелію і стан 

гемодинаміки в обох колах кровообігу та структурно-функціональні зміни в обох 

шлуночках серця у даних коморбідних хворих.

Дисертантом вперше встановлено предикторне значення середньо- 

систолічного тиску в легеневій артерії для оцінки перебігу АГ, стану зовнішнього 

дихання та якості життя пацієнтів.

Автор вперше патогенетично обгрунтувала доцільність використання L -  

аргініну, як донатора оксиду азоту, що потенціює вазо- та кардіопротекторні 

ефекти комплексної патогенетичної терапії у хворих на АГ, поєднану з X03J1.

На основі отриманих даних було вирішене важливе завдання практичної 

медицини -  удосконалити методику і підвищити ефективність лікування хворих із 

коморбідною патологією (АГ та ХОЗЛ) шляхом корекції L-аргініном 

гемодинамічних та метаболічних розладів, які є несприятливими прогностичними 

чинниками кардіоваскулярного ризику в таких пацієнтів.

5. Практичне значення отриманих результатів. Розроблено, апробовано та 

впроваджено в клінічну практику новий спосіб патогенетично обґрунтованої



5

фармакотерапії артеріальної гіпертензії обох кіл кровообігу у хворих на АГ в 

поєднанні з ХОЗЛ, що покращує добовий профіль AT і бронхіальну прохідність, 

оптимізує структурно-функціональні параметри серця і судин, а в кінцевому 

результаті підвищує якість життя. Отримані результати поглиблюють знання про 

особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих, в яких АГ поєднується з 

ХОЗЛ, що й обґрунтовує доцільність застосування у таких коморбідних пацієнтів 

комбінованої терапії базисними антигіпертензивними та бронхолітичними 

засобами з включенням L-аргініну (оригінальна авторська методика лікування 

викладена в інформаційному листі №292-215 від 03.07.2015). Обгрунтовано 

включення L-аргініну до програми лікування хворих на АГ в поєднанні з ХОЗЛ 

шляхом п ’ятиденного парентерального краплинного введення з переходом на 

тривале протягом 3 місяців ентеральне введення, що сприяло зниженню тиску в 

легеневій артерії, поліпшенню діастолічної функції серця, функціонального стану 

ендотелію судин.

Свідченням практичного значення роботи є результати впровадження 

запропонованих методів діагностики та лікування даної коморбідної патології в 

практичну діяльність лікувально-профілактичних закладів та навчальний процес і 

наукову роботу на профільних кафедрах вищих медичних навчальних закладів 

Івано-Франківської, Харківської, Львівської, Буковинської, Тернопільської та 

Сумської областей.

6. Рекомендації щодо використання результатів дослідження. Висновки і 

практичні рекомендації дисертації можуть бути використані у роботі 

кардіологічних, пульмонологічних та терапевтичних закладів усіх рівнів. Автору 

розробки доцільно підготовити методичні рекомендації, що сприятиме 

поширенню досвіду та підвищенню ефективності лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з ХОЗЛ в усіх регіонах України.

7. Обсяг та структура роботи, оцінка змісту дисертації та її завершеність. 

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 224 сторінках 

комп’ютерного тексту (з них власне текст дисертації складає 174 сторінки).
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Структура дисертаційного дослідження традиційна та складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів власних 

досліджень, викладених у двох розділах, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків і практичних рекомендацій, списку використаних джерел 

літератури та додатків. Роботу ілюстровано 37 таблицями та 13 рисунками. 

Список літератури включає 230 наукових праць, з яких 124 кирилицею та 106 

латиною. У кінці кожного розділу результатів власних досліджень наведені 

публікації автора, які відображають наявність представленого дисертаційного 

матеріалу в опублікованих роботах.

Анот ація дисерт ації викладена на 16 сторінках і відображає основні 

наукові напрямки дослідження та їх зміст.

Вступ дисертації викладено на 7 сторінках, у ньому автор обгрунтовує 

актуальність роботи, акцентує увагу на зв’язку роботи з науковими програмами, 

планами та темами, вірно формулює мету і завдання дослідження, вказує наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів, особистий внесок, 

апробацію результатів дисертації, кількість публікацій, обсяг і структуру роботи. 

Мета сформульована чітко, відповідає спеціальності «внутрішні хвороби». 

Завдання дослідження розкривають мету, послідовно побудовані та стосуються 

широкого кола проблем. Результати виконаної роботи широко впроваджені в 

клінічну та навчальну практику, а також обговорені на наукових форумах.

Огляд літ ерат ури  складається з 4 частин, які відображають основні 

напрямки досліджень з проблеми, що вивчається. Цей розділ написаний 

грунтовно, з глибоким розумінням як теоретичних, так і практичних питань, 

обізнаністю проблем практичної медицини, із характеристикою відповідних 

тенденцій вивчення патогенезу та розробок з лікування артеріальної гіпертензії 

та хронічного обструктивного захворювання легень.

Дисертанткою детально описано основні наукові концепції щодо патогенезу 

виникнення «пульмогенної» АГ, її взаємовідношення з ессенціальною АГ, 

можливості диференціальної діагностики цих патологічних станів, причини і
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механізми структурно-функціональних змін серця і судин у хворих з поєднанням 

АГ та ХОЗЛ. Особливо детально проаналізовано роль ендотеліальної дисфункції 

у виникненні АГ у хворих на ХОЗЛ та її значення у розвитку і прогресуванні 

коморбідної патології (і АГ, і ХОЗЛ) та можливості розвитку ускладнень хвороби. 

Відмічено труднощі у виборі та застосуванні комбінованої антигіпертензивної та 

бронхолітичної терапії при поєднанні АГ з бронхообструкцією. Проведений 

аналіз літератури вказує на складність досліджуваної проблеми та наявність 

багатьох невирішених проблем щодо прогнозування перебігу хвороби та вибору 

адекватної лікувальної тактики у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з 

ХОЗЛ і розвитком гемодинамічних та метаболічних порушень у вигляді загальної 

та легеневої гіпертензії, дихальної та серцевої недостатності, ендотеліальної 

дисфункції судин, гіпоксемії та гіпоксії, цитокінової дисфункції, що й визначило 

основний напрямок наукових досліджень автора.

Літературний огляд за своєю структурою аналогічний структурі дисертації, 

кожен його підрозділ відповідає окремому розділу власних досліджень і 

обґрунтовує необхідність проведення окремого фрагменту роботи. Розділ 

написаний грунтовно, використані сучасні англомовні літературні публікації. 

Глибина літературного пошуку, в основному, складає 5-8 років. Завершується 

даний коротким висновком щодо доцільності проведення даної роботи.

Д ругий розділ «матеріал і мет оди дослідж ення» (19 стор.) складається з 2 

підрозділів. Перший включає клінічну характеристику хворих та підходи до 

формування груп в залежності від коморбідності та способу лікування. В 2 

підрозділі описано використані сучасні методи дослідження, а саме клінічні, 

інструментальні та лабораторні (добове моніторування AT, сонографічне 

дослідження структурно-функціонального стану серця з допплер- 

ехокардіографією, комп'ютерна спірографія, ультразвукове дослідження судин з 

пробою реактивної гіперемії та гострим медикаментозним тестом, 

імуноферментне визначення ендотеліну, передсердного натрійуретичного 

пептиду та цитокінів в плазмі крові. Лабораторні та інструментальні дослідження



виконано за сучасними технологіями, зауважень немає. В кінці підрозділу також 

наведено методи статистичної обробки результатів та оцінка їх достовірності.

Обсяг клінічного матеріалу достатній, а використані методи дослідження є 

сучасними, інформативними та достатніми для вирішення поставлених завдань.

Розділ «Результ ат и власних дослідж ень» складається з 2 підрозділів та 

повністю відображає мету та завдання дослідження.

У розділ і 3 «Клініко-функціональні детермінант и перебігу ессенціальної 

арт еріальної гіперт ензії в поєднанні з ХОЗЛ» (32 стор) представлено 

результати дослідження клініко-патогенетичних взаємозв’язків між розвитком і 

прогресуванням АГ та ХОЗЛ, а також структурно-функціональні патологічні 

зміни серця і органів дихання, порушення ендотеліальної функції та роль 

метаболічних змін за наявності даної коморбідної патології. Дисертантом 

показано, що у хворих на ХОЗЛ критично високими були індекс куріння (32,2 

пачко/років) та його тривалість (понад 25 років), тоді як у хворих на ізольовану 

АГ ці показники становили відповідно 9,1 пачко/років і 12 років. Даний ФР 

виявився вагомим фактором патогенезу у хворих на АГ в поєднанні з ХОЗЛ. У 

коморбідних хворих спостерігали суттєво вищі рівні CAT і ДАТ (майже на 

20%), зростали індекси часу та площі для CAT і ДАТ, основним типом 

добового профілю AT у цих пацієнтів був «Non-dipper» (у 65%), зі стійким 

підвищенням AT в нічний час. Автор показала, що тривала бронхообструкція і 

легенева гіпертензія з гіпоксією та гіперкапнією є стресовим механізмом для 

організму і сприяє підвищенню AT та зміні добового профілю, що приводить 

до постійного гемодинамічного перевантаження, формування гіпертрофії та 

дисфункції обох шлуночків серця і сприяє розвитку ускладнень серцевої 

недостатності, порушень ритму і провідності. Встановлено, що особливістю 

геометричного ремоделювання у більшості хворих на АГ в поєднанні з ХОЗЛ (у 

понад 75%) є концентричне ремоделювання з діастолічною дисфункцією за 

псевдонормальним типом, тоді як для хворих з ізольованою АГ характерно 

ремоделювання за типом концентричної гіпертрофії з порушенням релаксації.
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Дисертанткою також досліджено стан ендотеліальної функції судин за 

допомогою проби Целермейєра-Соренсона та за рівнем у плазмі крові вмісту 

ендотеліну-1 і встановлено суттєві порушення судино-рухової функції 

ендотелію у хворих на АГ і ще більш виражені у хворих на АГ в поєднанні з 

ХОЗЛ. Важливо відмітити, що рівень ендотеліну-1 у хворих з ізольованою АГ 

зростав майже в 10 разів, а у коморбідних хворих з ХОЗЛ -  майже в 15 разів в 

порівнянні зі здоровими і тісно корелював з систолічним тиском в легеневій 

артерії (г=0,63-0,80). Про наявність активного системного запального синдрому 

у коморбідних пацієнтів навіть в період ремісії ХОЗЛ свідчили високі рівні 

прозапальних цитокінів (ІЛ-6 в 8,2 разів, ТНФ-а в 3,8 разів відносно 

референтної норми) та фібриногену в 1,5 разів.

В кінці розділу автор наводить резюме, яке відображає новизну 

дослідження. За результатами цих досліджень опубліковано 7 журнальних 

статей та зроблено 8 доповідей науково-практичних форумах.

Розділ 4 власних дослідж ень «П атогенет ичне обґрунтування  

диференційованого підходу до лікування хворих на ессенціальну АГ, що 

виникла на пиіі ХОЗЛ, L-аргініном» (36 стор) присвячено медикаментозній 

корекції виявлених порушень шляхом застосування комбінованої та 

послідовної метаболітотропної терапії із використанням препарату групи 

донатора оксиду азоту L-аргініну в окремих групах дослідження, що дало змогу 

оцінити особливості змін клінічного перебігу хвороби, параметрів 

гемодинаміки, зовнішнього дихання, активності системного запалення та 

маркерів ендотеліальної дисфункції у хворих як з ізольованим перебігом 

артеріальної гіпертензії, так і при коморбідному стані. Для встановлення 

фармакодинамічної ефективності і механізмів впливу препарату на організм 

автор провела гострий медикаментозний тест з L-аргініном і пробою 

Целермейєра-Соренсона, яким підтвердила виразний гіпотензивний вплив 

препарату при гіпертензії великого та малого кіл кровообігу шляхом корекції 

ендотеліальної дисфункції судин. Встановлено також, що запропонована
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комбінована антигіпертензивна та бронхолітична терапія з включенням L- 

аргініну сприяє більш швидкій і більш вираженій (майже в 2 рази) нормалізації 

клінічних проявів як АГ, так і бронхообструктивних змін за рахунок більш 

повної і фізіологічної нормалізації рівнів CAT, ДАТ та CTJIA і відповідного 

гемодинамічного розвантаження лівого і правого шлуночків. Важливо 

підкреслити, що така комплексна терапія протягом 3 місяців суттєво змінювала 

структурно-функціональні параметри серця коморбідних хворих, достовірно 

покращувала діастолічну функцію ПШ, а також знижувала середній тиск в 

легеневій артерії на 13%. Наведені позитивні зміни клінічного стану пацієнтів і 

показників серцево-судинної діяльності автор пов'язує з 

фармакотерапевтичними впливами L-аргініну і наводить при цьому незаперечні 

обгрунтування: достовірне зниження рівнів ендотеліну-1 та прозапальних 

інтерлейкінів у плазмі крові хворих під впливом лікування.

Виклад матеріалу в даному розділі завершується аналізом зміни якості 

життя пацієнтів під впливом запропонованих програм лікування. Встановлено, 

що через 3 місяці лікування L-аргініном показники ЯЖ значно покращились: на 

20% зріс показник фізичної активності, на 26% - показник життєвої активності, 

і в цілому показники загального стану здоров'я покращились на 31,6%.

Матеріали даного розділу опубліковані у 6 статтях, 8 тезах конференції та 1 

методичних рекомендаціях і 1 інформаційному листі.

У розділ і «Аналіз і узагальнення результ ат ів дослідж ення» (20 стор) 

автор підводить підсумок представлених в роботі результатів дослідження, 

детально і доказово пояснює найбільш важливі факти і положення. Слід 

підкреслити комплексний підхід до вивчення проблеми особливостей 

патогенезу, перебігу і лікування артеріальної гіпертензії в поєднанні з ХОЗЛ. У 

розділі лаконічно висвітлені результати дослідження та співставленні з даними 

літератури вітчизняних і закордонних авторів, показано пріоритетність власних 

наукових розробок, а також перспективність подальших досліджень. 

Отриманий позитивний клінічний результат дозволяє рекомендувати основні
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положення дисертації до впровадження в широку клінічну практику.

Висновки відображені в 8 положеннях, сформульовані на основі 

отриманих даних власних досліджень, відповідають меті та завданням 

дисертаційної роботи, є чіткими, мають наукову новизну, теоретичне й 

практичне значення. Доцільними є 5 практичних рекомендацій, які легко 

впровадити в практичну медицину.

Робота написана чіткою науково-літературною мовою, а оформлення 

дисертації та автореферату здійснено відповідно до вимог MOH України і не 

викликає зауважень.

8. Апробація результатів дисертаційного дослідження. Слід 

відзначити, що результати дисертаційної роботи апробовані у повному обсязі, 

оскільки доповідалися на 8 конференціях і форумах державного та 

міжнародного значення. За матеріалами дисертації автором опубліковано 16 

наукових праць, з яких 6 статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

України, з них 2 статті у закордонних виданнях, 2 статті у журналах, що 

входять до науково-метричних баз Index Copernicus, 2 статті у журналах з баз 

Science Index та Google Scholar, 1 інформаційний лист, 1 методичні 

рекомендації, 8 тез доповідей у матеріалах наукових конгресів.

З урахуванням завдань дослідження всі наведені в розділах матеріали 

дисертації висвітлені Дронь Л.А. в опублікованих наукових працях.

В авторефераті в достатньому об’ємі й чітко відтворені матеріали і 

положення дисертації, її актуальність, новизна, мета та завдання дослідження, 

обґрунтовано викладені висновки і практичні рекомендації. Автореферат 

повністю відображає суть, зміст і структуру дисертації та відповідає сучасним 

вимогам його оформлення.

9. Ці нність дисертації для науки і практики. Проведений дисертанткою 

аналіз результатів застосування комплексної антигіпертензивної та 

бронхолітичної терапії з включенням L-аргініну, а також врахування 

особливостей патогенезу та перебігу АГ при її поєднанні з ХОЗЛ розкриває
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широкі можливості ранньої діагностики і прогнозування ускладненого перебігу 

хвороби та вибору адекватної лікувальної тактики в хворих на АГ з 

коморбідною патологією. Поєднане застосування комбінованої 

антигіпертензивної та бронхолітичної терапії з включенням L-аргініну згідно 

запропонованої методики є патогенетично обґрунтованим раціональним 

способом лікування з метою досягнення клінічного ефекту та зменшення 

ускладнень при даній надзвичайно розповсюдженій і соціально небезпечній 

патології.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в клінічну практику 

обласних та міських клінічних лікарень Івано-Франківська, Чернівців, 

центральних районних лікарень Косова, Снятина, Богородчан, Рогатина та 

Долини, а також використовуються в навчальному процесі на кафедрах 

НМАПО ім. П.Л.Шупика, Івано-Франківського, Буковинського, Харківського, 

Сумського та Тернопільського медичних університетів.

10. Зауваження, пропозиції та недоліки щодо змісту і оформлення  

дисертації та автореферату. Загалом дисертаційна робота Дронь JI.A., що 

виконана в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ 

України (науковий керівник д.мед.н., проф. Купновицька І.Г.), розв’язує 

актуальне науково-практичне завдання сучасної клінічної медицини -  

удосконалення діагностики та покращення медикаментозного лікування хворих 

на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ХОЗЛ, розкриває широкі можливості 

ранньої діагностики і прогнозування ускладненого перебігу хвороби та вибору 

адекватної лікувальної тактики в хворих на АГ з коморбідною патологією. 

Отримані автором результати можна вважати суттєвим досягненням в 

розв'язанні конкретного клінічного завдання щодо своєчасної діагностики 

несприятливого перебігу захворювання з розвитком ускладнень та адекватного 

лікування АГ в поєднанні з ХОЗЛ. Тому, в цілому, зауважень до змісту та 

оформлення дисертаційної роботи Дронь Л.А. немає.
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Разом з тим, оскільки окремі її положення є дискусійними, що пов’язано з 

означенням дисертантом власної позиції щодо окремих досліджуваних 

проблем, то, на мою думку, варто зробити певні уточнення, зауваження та 

рекомендації з метою удосконалення подальших досліджень обумовленої 

проблематики:

1. На думку опонента доцільно було б подовжити терміни спостереження 

за сформованими Вами групами хворих на артеріальну гіпертензію в 

поєднанні з ХОЗЛ з метою отримання віддалених результатів 

ефективності лікування за запропонованою Вами оригінальною 

програмою терапії даного патологічного стану. Дану рекомендацію 

автор може використати в якості перспективи подальших наукових 

досліджень.

В рамках наукової дискусії хотілося б почути відповіді на наступні 

запитання:

1. Загальновизнано, що крім есенціальної АГ розрізняють симптоматичні 

гіпертензії, в тому числі «пульмогенні АГ». Як Ви диференціювали хворих з 

пульмогенною АГ, яке співвідношення цих видів АГ і чи включали пацієнтів з 

симптоматичними АГ в когорту досліджуваних?

2. У якого відсотка досліджуваних Вами пацієнтів під впливом 

запропонованої програми лікування досягнуто цільового рівня артеріального 

тиску у кожній з досліджуваних груп хворих, а також уточніть механізми 

впливу аргініну на позитивну динаміку показників системного запалення і 

цитокінового профілю?

3. Відомо, що одним із побічних ефектів інгібіторів АПФ є кашель (у 10% 

пацієнтів), а бета-адреноблокаторів -  бронхоспазм, тому уточніть, чи 

спостерігали Ви дані прояви лікування, як часто і чи не погіршували дані 

препарати бронхіальну прохідність у хворих на АГ в поєднанні з ХОЗЛ?



висновок
Аналіз змісту дисертації, автореферату та опублікованих праць Дронь Л.А. 

дає підстави для висновку про те, що її дисертаційна робота на тему: 

«Оптимізація фармакотерапії артеріальної гіпертензії у хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень донатором оксиду азоту»,

виконана під науковим керівництвом професора Купновицької І.Г., і 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби, є завершеним, цілісним і 

самостійним науковим дослідженням, що має наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення і вирішує актуальне завдання сучасної клінічної медицини, 

а саме підвищення ефективності діагностики та лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з хронічним обструктивним 

захворюванням легень шляхом корекції порушень структурно-функціонального 

стану серця і судин, системної запальної відповіді та ендотеліальної дисфункції 

комплексною терапією з включенням донатора оксиду азоту L-аргініну.

За актуальністю, рівнем досліджень, теоретичною і практичною цінністю, 

науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю висновків 

розглянута дисертаційна робота Дронь Л.А. повністю відповідає вимогам пп. 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 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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