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офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, керівника відділу 

аритмій серця Національного наукового центра «Інститут кардіології ім. 

академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» 

Сичова Олега Сергійовича на дисертаційну роботу Витриховського Андрія 

Ігоровича «Варіабельність та турбулентність серцевого ритму в діагностиці, 

лікуванні та профілактиці ускладнень в осіб із високим та дуже високим 

серцево-судинним ризиком», подану до офіційного захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія 

 

Актуальність дослідження. Актуальність роботи не викликає сумніву. 

Боротьба з раптовою смертю є одним із найважливіших завдань сучасної системи 

охорони здоров’я. Важливість цієї проблеми обумовлена втратами для 

суспільства. Світова медична статистика демонструє, що раптова серцева смерть 

(РСС) щорічно забирає приблизно 5 млн. людських життів. За даними 

федерального комітету США, за рік РСС забирає життя 450 тис. жителям США 

(300 тис. у Європі) або 1 випадок на хвилину. Ця патологія забирає більше 

людських життів, ніж інсульт, онкопатологія легень, молочної залози і СНІДу 

разом узяті. В Україні ця цифра складає близько 27 тис. осіб на рік, але реальні 

цифри вищі в декілька раз. Серед усіх причин смерті 13 % складає раптова 

смерть, у структурі якої 88 % складає раптова серцева смерть. У 40 % пацієнтів 

РСС виникає вдома, у 80 % - вона є незасвідченою чи уві сні. Коли йдеться про 

причини, то у 80 % причина РСС це ішемічна хвороба серця, 15 % - 

кардіоміопатії, 5 % - інші причини. 

Основна складність у боротьбі з раптовою серцевою смертю полягає в тому, 

що врятувати  пацієнтів, у яких мала місце раптова серцева смерть, вдається дуже 

рідко: у США цей показник складає біля 5 %, а у світі в середньому менше 1 %. 

Причин таких невдач багато, головною з них є то, що надання допомоги 

(реанімаційні заходи) повинні бути зроблені протягом декількох хвилин, оскільки 

в подальшому ефект від лікування знижується. При цьому слід урахувати, що 
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приблизно у 80 % випадків раптова серцева смерть настає за відсутності свідків, а 

якщо такі і є, то в них, як правило, немає необхідних засобів чи навичок 

реанімації. Враховуючи вищевказане стає зрозумілим, що основний шлях для 

зменшення втрат від раптової серцевої смерті - первинна профілактика. 

Дослідження показали, що протягом більш ніж 3-х річного періоду спостереження 

за пацієнтами , яким імплантація кардіовертера-дефібрилятора була проведена в 

якості первинної профілактики раптової серцевої смерті, частота адекватного 

шоку при первинній профілактиці протягом трьохрічного періоду спостереження 

склала 17 %. У випадку імплантації кардіовертера-дефібрилятора, із метою 

попередження раптової серцевої смерті, із 9 лише 1 з них дійсно врятує людське 

життя, а 8 кардіовертерів так ніколи і не спрацюють. У 60-80 % випадків при 

первинній профілактиці раптової серцевої смерті кардіовертери імплантуються 

без достатніх на це показів. Крім того, необхідно врахувати і той факт, що 

імплантація є технічно важкою і відповідно обмежена кількість центрів, де 

можуть бути проведені такі втручання, що життя пацієнта після встановлення 

кардіовертера ускладнюється деякими незручностями та  симптомами у відповідь 

на звичайні прояви життєвої активності, відчуттями болю при шоці, випадками 

нанесення шоку помилково, відчуттям залежності від правильної роботи прилада 

та розуміння пацієнтом у періодичності заміни кардіовертера і головне - 

пам’ятати, що кардіовертер-дефібрилятор не попереджує розвиток аритмій. У 

зв’язку з цим проблема прогнозування раптової серцевої смерті набуває 

першочергове значення. Таким чином, існуючі сьогодні критерії відбору для 

первинної профілактики раптової серцевої смерті недостатньо ефективні і існує 

негайна потреба у додаткових критеріях визначення маркерів раптової смерті у 

цих пацієнтів. 

Все вище зазначене обумовило актуальність проведеного дослідження.  

Зв’язок наукового дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. Представлена дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-

дослідних робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

і є фрагментом дослідження на тему: «Розробка методів відновного лікування та 



 3 

реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику» – (№ держреєстрації 

0112U003690), в якій автор роботи приймав участь у виконанні. 

Наукова новизна та найбільш істотні наукові результати, що 

містяться в дисертації. Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що 

дисертантом запропонована концепція профілактики та лікування фатальних 

ускладнень серцевого ритму в популяції осіб із високим і дуже високим серцево-

судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму, електричної нестабільності міокарда, прогресування 

шлуночкових аритмій, виникнення фібриляції шлуночків та раптової серцевої 

смерті, що є новим рішенням наукової проблеми сучасної кардіології. 

 На основі проведених досліджень дисертант вперше визначив: 

− особливості показників варіабельності ритму серця (ВРС) та турбулентності 

ритму серця (ТРС) та їхнє значення для діагностики, лікування, 

прогнозування і профілактики ускладнень в осіб із високим та дуже 

високим ССР, та у осіб із постінфарктним кардіосклерозом, в порівнянні зі 

здоровими особами. 

− проаналізував особливості ВРС та ТРС у практично здорових осіб, осіб із 

високим та дуже високим ССР і осіб із постінфарктним кардіосклерозом  та 

встановив, що ключовим механізмом становлення і прогресування життєво-

небезпечних аритмій у такого контингенту пацієнтів є дисбаланс зазначених 

механізмів із порушенням співвідношення між симпатичними й 

парасимпатичними впливами. 

− вивчив особливості добового профілю артеріального тиску (АТ) та 

морфологічних особливостей серця на основі даних ехокардіографії 

(ЕхоКГ) осіб із супутньою ТРС.  

− автором був особисто розроблений та впроваджений алгоритм ведення 

хворих із високим та дуже високим ССР на основі дослідження значення їх 

показників ВРС та ТРС, та створив зручну для використання шкалу 

прогнозування ризику раптової серцевої смерті. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що для 
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практичної охорони здоров’я окреслено комплекс діагностичних обстежень, для 

визначення та попередження виникнення ЖНА. Запропоновано спосіб раннього 

виявлення ЖНА, шляхом проведення дослідження ВРС та ТРС на амбулаторному 

етапі, що важливо для ланок сімейної медицини. Визначена роль основних 

неінвазивних методів дослідження для діагностики ЖНА на ранньому етапі. 

Доведена необхідність визначення характеру та стану вегетативної нервової 

системи при призначенні бісопрололу та фосфокреатину у обстежених хворих. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота виконана на достатньому 

клінічному матеріалі, обстежено 4214 пацієнтів, котрим було проведено 

Холтерівське добове моніторування серцевого ритму, та рандомізовано для 

сліпого дослідження 465 пацієнтів для встановлення ролі ВРС і 260 пацієнтів для 

дослідження ТРС як прогностичних факторів РСС. Пацієнти були поділені на 4 

групи: 1-а – 235 пацієнтів з ІХС (кардіосклероз постінфарктний), але без супутніх 

факторів ризику виникнення ССЗ, таких, як: куріння, метаболічний синдром, АГ; 

2-а група – 154 людей з дуже високим ССР за шкалою SCORE (курці); 3-а група – 

187 хворих з високим ССР за шкалою SCORE (особи із АГ); 4-а група 149– 

практично здорові особи, які склали контрольну групу. Також за призначеним 

лікуванням було сформовано дві підгрупи по 35 осіб у кожній – одна підгрупа 

отримувала бета-селективний адреноблокатор бісопролол, інша комбінацію 

бісопролол та фосфокреатин. 

Автором використані сучасні методи діагностики - 24-годинне 

моніторування АТ та добове дослідження ВРС та ТРС, вимірювання АТ, ЕхоКГ, 

лабораторні дослідження крові і сечі. Дослідження тривало до 7 років і пацієнти 

впродовж цього часу здійснювали візити до дослідника. 

Діагноз «ІХС» та «АГ» виставлявся, згідно з вимогами та рекомендаціями 

Українського товариства кардіологів та Європейського товариства кардіологів 

(2018 рік). Верифікація факторів ризику ССЗ проводилася згідно з Європейськими 

рекомендаціями щодо профілактики ССЗ із застосуванням Європейської шкали 
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SCORE і відповідно до рекомендацій Європейської та Української Асоціацій 

кардіологів (2018). 

Усі дані роботи були опрацюванні за допомогою пакета сучасних 

прикладних і статистичних програм STATISTICA 10. 

На підставі проведених досліджень автором сформульовані 8 висновків і 6 

практичних рекомендацій. Вони, є достатньо аргументованими та доведеними і 

ґрунтуються на матеріалі власних досліджень дисертанта. 

У роботі положення і накази МОЗ України, правила біоетики, дотриманні 

принципи Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права 

людини і біомедицину. 

Дисертант довів що володіє теоретичними знаннями і практичними 

досвідом наукової і лікувальної роботи, постійно приймав участь у науково-

практичних заходах, що дозволило чітко визначити проблему та аргументовано 

вибрати методи дослідження. 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів 

визначається впровадженням результатів дослідження у практику. Зокрема, в у 

лікувальний і діагностичний процес комунального закладу «Івано-Франківський 

обласний клінічний кардіологічний центр», кардіологічних та терапевтичних 

відділень, амбулаторно–поліклінічних закладів Івано-Франківської області, 

комунального закладу «Сумський обласний кардіологічний диспансер», 

комунальному закладі «Вінницький регіональний лікувально-діагностичний 

центр серцево-судинної патології», комунальному закладі «Лікарня швидкої 

допомоги м. Чернівці», навчально-науковому медичному комплексі 

«Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, 

комунальному закладі «Львівський обласний центр екстреної допомоги та 

медицини катастроф», комунальному закладі «Івано-Франківський обласний 

центр екстреної допомоги та медицини катастроф», що підтверджено офіційними 

актами впровадження. Теоретичні положення та практичні рекомендації 

дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, кафедрі терапії та сімейної 
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медицини факультету післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університету», у відділенні ішемічної хвороби серця ДУ 

«Національний Інститут імені академіка Л. Т. Малої» НАМН України, кафедри 

внутрішньої медицини № 3 Вінницького національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова. 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 

Результати дослідження можуть служити теоретичним підґрунтям для 

подальшого вдосконалення і терапії ІХС ускладненою порушеннями серцевого 

ритму. З метою прогнозування при обстежені хворих із турбулентністю серцевого 

ритму доцільно зважити на наявність паління, як фактор ризику виникнення 

серцево-судинних захворювань, що достовірно збільшує частоту появи 

політопного порушення серцевого ритму. 

Для практичних лікарів з метою стратифікації ризику виникнення та 

прогресування життєво-небезпечних аритмій та раптової серцевої смерті у хворих 

із високим та дуже високим серцево-судинним ризиком та хворих на серцево-

судинні захворювання рекомендовано використовувати шкалу прогнозування 

раптової серцевої смерті, запропоновану дисертантом. 

У базову терапію хворих із постінфарктним кардіосклерозом та супутньою 

шлуночковою ектопією різного ступеня градації та турбулентністю серцевого 

ритму слід використовувати бета-адреноблокатор бісопролол та фосфокреатин. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертаційна робота 

побудована згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 

року № 40 (зареєстровано в Мінюсті 3 лютого 2017 р. № 155/30023) і відповідає 

всіх вимог ВАК. Робота написана науковою українською мовою, і викладена на 

415 сторінках друкованого тексту, із яких 303 сторінки це основний текст, і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 

п’яти розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури 

(всього 369 найменувань, із яких 167 джерел іноземною мовою). Робота 

проілюстрована 68 таблицями та 10 рисунками. 
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У вступі дисертантом ґрунтовно розкрито необхідність проведення даного 

дослідження в світлі останніх світових медичних тенденцій, визначена 

актуальність обраної теми, чітко сформульована мета та завдання, показана їх 

практична цінність.  

Огляд літератури складається із трьох підрозділів. Дисертантом цілком 

логічно сформовано актуальність роботи і висвітлено результати багатоцентрових 

досліджень, як по темі роботи, так які носять дотичний характер до появи чи 

прогресуванню життєво-небезпечних аритмій. У першому підрозділі розкрито 

медичні та медико-соціальні аспекти серцево-судинних захворювань. Дисертант 

детально розкрив суть «серцево-судинного континууму», описаний 

Є. Браунвальдом, той весь ланцюг пов’язаних подій, починаючи від факторів 

ризику й закінчуючи ураженням органів-мішеней і розвитком важкої хронічної 

серцевої недостатності та летальним наслідком. У другому підрозділі розкрита 

проблема РСС як кінцевої точки серцево-судинного континууму в сучасній 

кардіології. Всі складності ранньої діагности РСС, та попередження 

прогресування станів, які приводять до неї. У третьому підрозділі розкриті методи 

діагностики ризик-стратифікованих маркерів РСС, як уже добре вивчених 

(електоркардіографія, ехокардіографія, девіація тривалості інтервала Q-T, 

моніторування артеріального тиску, тощо), так і нових - варіабельність та 

турбулентність серцевого ритму, коефіцієнти децелерації та акселерації серцевого 

ритму. Значну увагу дисертант приділив висвітленню кожного з них – їх переваги, 

так і недоліки, що дозволило автору намітити шляхи реалізації поставленої мети. 

Особливість викладення матеріалу  вказує про глибокий клінічний досвід автора, 

володіння клінічним мисленням та вміння критично оцінювати та узагальнювати 

існуючі дані. 

Другий розділ дисертації «Матеріал і методи дослідження» представлений 

чіткім розподілом обстежених осіб на групи в контексті серцево-судинного 

континууму, від практично здорових осіб, осіб з високим, дуже високим серцево-

судинним ризиком  і до осіб в яких уже відбулась серцево-судинна подія (інфаркт 

міокарда). Групи сформовано методично правильно згідно віку та гендерних 
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особливостей. Прогностично правильно побудований дизайн дослідження, де 

проводилось як короткотривале (1місяць), так і тривале (на протязі 7 років) 

спостереження за змінами регуляторної ланки осіб з наявною турбулентністю 

серцевого ритму та без нього. У цьому розділі наведені численні моделі оцінки 

сумарного серцево-судинного ризику (Фрамінгемська шкала, математична модель 

PROCAM,  європейська модель SCORE)  та дана досить детальна характеристика 

різних методів дослідження ВРС, ТРС, та клінічно обґрунтовано використання 

саме спектрального методу ВРС. Найбільшою цінністю цього розділу є те, що 

дисертантом не просто було встановлено просто числові значення параметрів ВРС 

та ТРС у обстежених осіб, але ним був проведений глибокий аналіз отриманих 

даних і на основі цього запропонована шкала прогнозування раптової смерті 

(шкала ПРС), яка не має аналогів як у вітчизняній кардіології, але й світовій. Слід 

відмітити, що створення даної шкали, це результат тісної співпраці дисертанта, як 

представника практичної медицини, так і науковців Національного 

Аерокосмічного Університету ім. М. Є. Жуковського (Харківський авіаційний 

інститут), які без сумніву є одними з світових лідерів в створенні ІТ-технологій в 

медицині.  

Статистична обробка результатів дослідження проводилась за допомогою 

пакета прикладних і статистичних програм STATISTICA, що робить висновки 

роботи науково-обґрунтованими та достовірними. 

У третьому розділі дисертантом висвітлено розповсюдженість 

турбулентності серцевого ритму в загальній популяції людей, серед осіб із 

факторами ризику та наявною патологією серцево-судинної системи. Те, що 

аналіз роботи ґрунтується на обстежені 4214 осіб, то можна стверджувати, що 

робота відповідає рівню популяційного дослідження. Дисертантом було 

встановлено, що найвищий рівень розповсюдження турбулентності серцевого 

ритму, а саме його неблагоприємного рівня, спостерігався серед осіб-курців, що 

було співставимо з рівнем  серед осіб із перенесеним гострим інфарктом міокарда. 

Базуючись на довготривалому спостереженні (до 7 років) за особами з супутньою 

ТРС, дисертантом було встановлено і передбачувальну чутливість методу ВРС та 
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ТРС, щодо прогнозування раптової серцевої смерті. Також в цьому розділі 

дисертант описав, що ізольована наявність у пацієнта ТРС не носить ні прямого, 

ні зворотнього кореляційного зв’язку, в рівні  сечовини, креатиніну, білка, 

білірубіну, АСТ, АЛТ, α-амілази та показників ліпідного обміну. Цікавою 

діагностичною знахідкою було, встановлення наявної гіпертрофії 

міжшлуночкової перетинки, та появою турбулентності серцевого ритму. Було 

виявлено, що в осіб із ТРС у порівнянні з особами без ТРС спостерігається 

систолічне потовщення міжшлуночкової перетинки лівого шлуночку. Виявлення 

цих особливостей надзвичайно важливо в клінічної практиці, оскільки дозволяє 

вчасно профілактувати РСС у даної категорії пацієнтів та вказує на те, що не 

тільки зниження фракції викиду лівого шлуночка, а й гіпертрофія 

міжшлуночкової перетинки може бути фактором ризику появи РСС. 

Четвертий розділ роботи присвячений суто аналізу показників 

варіабельності та турбулентності серцевого ритму. Автором було проведено 

досить ретельна характеристика спектральних показників ВРС, ТРС серед осіб 

обстежених груп, порівняння з практично здоровими особами, і порівняння між 

підгрупами (осіб з і без ТРС) у межах однієї і тієї ж групи. Зроблений 

порівняльний аналіз показників ВРС, ТРС осіб з факторами ризику і з наявною 

вже серцево-судинною патологією. І було встановлено, що загальною 

особливістю появи ТРС та зниження антифібриляторних властивостей  організму 

обстежених осіб – є гіпопарасимпатикотнія. 

П’ятий розділ дисертаційної роботи присвячений фармакологічному 

вирішенню  первинної профілактики появи раптової серцевої смерті. Автором до 

загально-прийнятої терапії шлуночкової аритмії (бета-адреноблокатор)  

запропоновано додати фосфокреатин. У даному розділі встановлено, що 

застосування на фоні стандартної схеми лікування ІХС ускладненої  порушенням 

серцевого ритму по типу шлуночкової екстрасистолії фосфокреатину дозволяє у 

більше половини хворих досягнути повної редукції ектопізму і достовірно 

знизити градацію шлуночкової екстрасистолії. Поєднане застосування 

бісопрололу та фософокреатину, на відміну від лише одного бісопролола, 
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призводить до більш фізіологічної нормалізації в регуляторній системі організму, 

а саме достовірно знижуючи активність симпатичної ланки на 36,3 %, і 

пропорційно підвищує активність парасимпатичної ланки вегетативної нервової 

системи. 

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» є підсумовуючим 

з посиланнями на данні літератури, що обґрунтовує наступні висновки і практичні 

рекомендації, та відображає суть роботи, без зауважень. 

Наукові положення висновків та практичних рекомендацій достатньо 

аргументовані, вони ґрунтуються на достатньому за об’ємом матеріалі та 

інформативних методах дослідження; відповідають поставленій меті і повністю 

відображають матеріал дисертаційної роботи. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.  За матеріалами дисертації опубліковано 35 праць, із них 24 статті 

(18 статей одноосібних, 5 – статей в іноземних журналах, 2 статті, які 

індексуються в бібліографічній та реферативній базі даних WEB OF SCIENCE, 

SciVerseScopus), 10 - у збірниках матеріалів і тез з’їздів, симпозіумів, 

конференцій, на основі даних наукової роботи отримано авторське право на твір 

«Шкала прогнозування раптової серцевої смерті (шкала ПРС) або Sudden Death 

Forecast scale (SDF scale)» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 76501, від 01.02.2018). 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. При 

рецензуванні дисертації мною не виявлено суттєвих недоліків. На мою думку 

важливо було б поєднати друге і четверте, та третє і п’яте завдання. Це не 

применшує загальну високу оцінку роботи. У порядку дискусії хотілося б почути 

відповіді пошукувача на деякі запитання: 

1. Чи вважаєте, що з метою прогнозування появи життєво-небезпечних аритмій 

цілком достатньо суто дослідження варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму, а інші вже добре вивчені методи – це минуле? 

2. На чому ґрунтувався Ваш вибір додати в схему лікування до бета-

адреноблокатора (бісопрололу) фосфокреатину, а не приміром езофосфіну? 



3. В своїй роботі Ви рекомендуєте з метою профілактики виникнення життєво- 

небезпечних станів у пацієнтів із ішемічною хворобою серця 

використовувати комбінацію бісопролол-фосфокреатин, а що Ви 

порекомендуєте особами з високим і дуже високим серцево-судинних 

ризиком виникнення серцево-судинних захворювань?

Дисертаційна робота Витриховського Андрія Ігоровича «Варіабельність та 

турбулентність серцевого ритму в діагностиці, лікуванні та профілактиці 

ускладнень в осіб із високим та дуже високим серцево-судинним ризиком», є 

завершеним, самостійно виконаним дослідженням. За актуальністю, об’ємом 

виконаного наукового дослідження, його науковою новизною та практичним 

значенням дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 «Положення 

про присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 року зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів № 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 (доктора філософії), 

а дисертант заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.11 - кардіологія.

Професор, доктор медичних наук, 
керівник відділу аритмій серця,
Національного наукового центра
«Інститут кардіології ім. акад. М.Д, Стражеска
Національної академії медичних наук України»

Підпис д-ра мед. наук, 

Зав. відділом кадри

30І^^Ь£$ідчую:

у ЛгШ- Турівна
v'J'PAH

О. С. Сичов

Ml

1 1


