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«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 Л 1 -  кардіологія

Актуальність дослідження. Актуальність роботи не викликає сумніву 

Популяційні дослідження демонструють:

• У світі від серцево-судинних захворювань (ССЗ) помирає 17 млн осіб, із них 

25% -  від раптової серцевої смерті (РСС). Ризик РСС вищий у чоловіків (3:1) 

і зростає з віком у зв’язку зі значним поширенням ішемічної хвороби серця 

(ІХС). Число випадків РСС становить 1,40 на 100 000 населення в рік у жінок 

та 6,68 -  у чоловіків. Число випадків РСС серед молодих осіб становить 0,46- 

3,7 на 100 000 населення в рік (1100-9000 смертей в Європі і 800-6200 

смертей у США щорічно).

• У пацієнтів, які раніше перенесли гострий коронарний синдром (ГКС), 

Ймовірність РСС становить 5% на рік, з фракцією викиду лівого шлуночка 

(ФВ ЛІН) <35% та /або серцевою недостатністю (СН) -  20%, у пацієнтів з 

групи високого ризику після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) -  понад 

30%, після успішної реанімації -  25%.

• 80% позалікарняних випадків раптової смерті виникають вдома, близько 20% 

-  на вулиці або в громадських місцях. Половина хворих на ІХС помирають 

раптово в результаті гострих фатальних аритмій, насамперед це шлуночкові 

тахікардії та фібриляції шлуночків. Відомо, що взагалі 0,3% людей мають 

вроджену схильність до раптової смерті.

У багатьох випадках РСС є першим, але водночас фатальним проявом 

захворювання ССС, і тому основним напрямком досліджень останніх років у
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світовій кардіології є пошук маркерів ризику і шляхів ефективної профілактики 

РСС. Однак, до цього часу предиктори виникнення небезпечних для життя 

порушень ритму та РСС не розробленні. Також відсутні чіткі критерії оцінки 

ризику виникнення життєво-небезпечних аритмій (ЖНА) та РСС, спровокованих 

модифікованими (куріння, метаболічний синдром, артеріальна гіпертензія) та не 

модифікованими факторами ризику ССЗ. Все вище зазначене спонукало 

дисертанта розробити та впровадити концепцію профілактики та лікування 

фатальних ускладнень у популяції осіб із високим і дуже високим серцево- 

судинним ризиком на підставі оцінки стану варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму.

З в ’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 

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

0112U003690). Автор дисертації був одним із співвиконавців дослідження.

Наукова новизна та найбільш істотні наукові результати, що 

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

дисертант запропонував нове рішення наукової проблеми сучасної кардіології - 

концепцію 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.

На основі проведених досліджень дисертант вперше:

-  обґрунтував погляд на появу та прогресування шлуночкових аритмій, як 

неоднорідну групу патологічних станів, процеси становлення й 

прогресування яких визначаються характером основного захворювання і 

відрізняються окремими ланками патогенетичних механізмів та станом 

вегетативної нервової системи.
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-  виявив особливості варіабельності серцевого ритму (ВСР) та 

турбулентності серцевого ритму (TCP) та їхнє прогностичне значення та 

наслідки у діагностиці, лікуванні і профілактиці ускладнень в осіб із 

високим та дуже високим ССР, та осіб із постінфарктним кардіосклерозом.

-  проаналізував особливості ВСР та TCP 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 (AT) та 

морфологічних особливостей серця на основі даних ехокардіографії 

(ЕхоКГ) осіб із супутньою TCP.

-  розробив та впровадив клініко-діагностичний алгоритм ведення хворих із 

високим та дуже високим ССР на основі сформованої концепції значення 

ВСР та TCP у такого контингенту хворих. Запропонував основні показники 

ВСР та TCP (параметри акселерації (То) і децелерації (Ts) синусового 

циклу), коефіцієнт уповільнення серцевого ритму (DC) у прогнозуванні 

виникнення ЖНА та РСС, що дозволяє диференціювати різні ступені 

напруги регуляторних систем людського організму

-  на підставі оцінки стану ВСР та TCP, величини коефіцієнта сповільнення 

серцевого ритму - deceleration capacity (DC) та довжини інтервалу Q-T 

створив шкалу ризику виникнення та прогресування ЖНА та РСС у хворих 

із високим та дуже високим ССР та у хворих на ССЗ -  шкалу 

прогнозування раптової серцевої смерті

Практичне значення  отриманих результатів полягає у тому, що для 

практичних лікарів сформовано комплекс необхідних діагностичних обстежень, 

які дають змогу практичному лікарю визначити причину та попередити 

виникнення ЖНА. Запропоновано спосіб раннього виявлення ЖНА, шляхом 

проведення дослідження ВСР та TCP на амбулаторно-поліклінічному етапі, що в
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умовах переходу на обслуговування за принципом сімейної медицини 

забезпечить ефективну профілактичну роботу на амбулаторно-поліклінічному 

етапі. Розроблені покази до призначення основних неінвазивних методів 

діагностики ЖНА. Запропонована схема ранньої діагностики ЖНА, використання 

якої дозволяє знизити ризик появи життєво-небезпечних аритмій. Обґрунтовано 

необхідність диференційованого підходу до призначення бісопрололу та 

фосфокреатину для хворих із ризиком виникнення ЖНА, залежно від характеру 

та стану вегетативної нервової системи.

Свідченням практичного значення є результати впровадження 

запропонованих методів діагностики і схем терапії у практичну діяльність 

закладів охорони здоров’я та позитивна оцінка запропонованого методу терапії.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації. Робота виконана на достатньому 

клінічному матеріалі, обстежено 4214 пацієнтів у віці від 35 до 85 років, котрим 

було проведено холтерівське добове моніторування серцевого ритму, з яких у 921 

пацієнта було виявлено TCP. Із цієї загальної кількості осіб було вибрано для 

проведення рандомізованого сліпого дослідження 465 пацієнтів (287 чоловіків і 

178 жінок) для встановлення ролі ВСР у серцево-судинному континуумі і 260 

пацієнтів (162 чоловіка і 98 жінок) для дослідження ролі TCP у прогресуванні і 

формуванні РСС у серцево-судинному континуумі. Середній вік пацієнтів складав 

(63,3 ± 9,11) років. Пацієнти були поділені на 4 групи: 1-а - пацієнти з ІХС 

(кардіосклероз постінфарктний), без супутніх факторів ризику виникнення ССЗ, 

таких, як: куріння, метаболічний синдром, АГ (235 осіб); 2-а група - особи з дуже 

високим ССР за шкалою SCORE (курці) (154 осіб); 3-а група -  пацієнти з 

високим ССР за шкалою SCORE (особи із АГ). (187 осіб); 4-а контрольна група -  

практично здорові особи (149 осіб). Також за обраним підходом до лікування було 

сформовано дві підгрупи по 35 осіб у кожній -  одна підгрупа отримувала 

селективний бета-адреноблокатор бісопролол, інша комбінацію бісопролол та 

фосфокреатин.
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За даними анамнезу детально визначалися фактори ризику розвитку ССЗ у 

пацієнта. На першому етапі проводились 24-годинне моніторування AT та добове 

дослідження ВСР та TCP, вимірювання AT, ЕхоКГ, забір проб крові і сечі для 

проведення лабораторних досліджень.. Під час другого (через 1 місяць) та 

третього етапів (довготривало, упродовж 7 років) роботи проводився контроль за 

станом серцево-судинної системи, повторне дослідження ВСР та TCP.

Діагноз «ішемічна хвороба серця» та «артеріальна гіпертензія» 

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 SCORE і відповідно до 

рекомендацій Європейської та Української Асоціацій кардіологів (2018)

Усі дані роботи були опрацюванні за допомогою пакета прикладних і 

статистичних програм STATISTICA 10.

На підставі проведених досліджень автором сформульовані 8 висновків і 6 

практичних рекомендацій. Усі вони ґрунтуються на матеріалі власних досліджень 

дисертанта, є достатньо аргументованими та доведеними.

У роботі дотриманні принципи Гельсінської декларації прав людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину, положення і накази 

МОЗ України, правила біоетики.

Дисертант володіє теоретичними знаннями і практичними досвідом 

наукової і лікувальної роботи, 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, 

отримані результати наукового дослідження впроваджені 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
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«Вінницький регіональний ліку вал ьно-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 відповідними актами впровадження. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрі внутрішньої медицини №2 

та медсестринства, кафедрі терапії та сімейної медицини факультету 

післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університету», у відділенні ішемічної хвороби серця ДУ «Національний Інститут 

імені академіка Малої Л.Т.» 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.
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Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертаційна робота 

побудована за загальноприйнятим, традиційним для клінічних робіт планом, 

викладена літературною українською мовою на 415 сторінках друкованого тексту, 

з яких 303 сторінки займає 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.

У вступі обґрунтована необхідність проведення даного дослідження, 

визначена актуальність обраної теми, сформульована мета та завдання, показана 

їх практична спрямованість.

В огляді літератури подається детальний аналітичний огляд наукової 

літератури за темою дисертації, який складається із трьох підрозділів. У першому 

підрозділі розкрито медичні та медико-соціальні аспекти серцево-судинних 

захворювань. Дисертант акцентував увагу на основних факторах, шо визначають 

вплив на ризик розвитку ССЗ. Також розкрив особливості серцевої патології 

залежно від віку та статті. У другому підрозділі розкрита проблема РСС як 

кінцевої точки серцево-судинного континууму в сучасній кардіології. Боротьба з 

РСС є одним з найважливіших завдань сучасної охорони здоров’я. Значну увагу 

дисертант приділив ролі первинної профілактики РСС. У третьому підрозділі 

розкриті методи діагностики ризик-стратифікованих маркерів РСС: 

варіабельність та турбулентність серцевого ритму. Дана прогностична оцінка 

інтервалу Q-T при холтерівському моніторуванні варіабельності серцевого ритму. 

Аналізуючи дані літератури, дисертант не тільки наводить результати, отримані 

іншими авторами, але й глибоко аналізує і узагальнює опрацьований матеріал. 

Ретельний аналіз даних літератури дав можливість визначити вклад автора у 

дослідження цієї важливої проблеми, а також намітити шляхи реалізації 

поставленої мети. Глибокий аналіз багатьох літературних джерел свідчить про
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високу ерудицію автора, вміння критично оцінювати та узагальнювати існуючі 

дані.

Другий розділ дисертації „Матеріал і методи дослідження” дає чітке 

уявлення про особливості дослідження пацієнтів з ІХС (постінфарктним 

кардіосклерозом) та осіб дуже та високим серцево-судинним ризиком. Пацієнти 

були поділені на 4 групи та визначено 3 етапи спостереження: 1) відбір пацієнтів, 

ретельний збір анамнезу та анкетування хворих, розподіл пацієнтів на групи, 

дослідження ВСР та TCP, 24-годинне моніторування AT, біохімічне дослідження 

крові, визначення Са, Mg в крові, створення шкали прогнозування виникнення 

ЖНА; 2) через 1 місяць повторне обстеження; 3) довготривале спостереження, до 

7 років. Крім того, в цьому розділі наведені численні моделі оцінки сумарного 

серцево-судинного ризику (Фрамінгемська шкала, математична модель PROCAM, 

європейська модель SCORE) та дана характеристика методу дослідження ВСР, 

TCP, методам реєстрації артеріального тиску, ехокардіографії. Вірогідно 

найбільшою цінністю цього розділу є запропонована та описана дисертантом 

разом з науковцями Національного Аерокосмічного Університету ім. М.Є. 

Жуковського (Харківський авіаційний інститут) шкала прогнозування раптової 

смерті (шкала ГІРС). В нашій країні лікарі терапевтичного профілю надзвичайно 

рідко використовують різні шкали для визначення ризику, що суттєво впливає на 

ефективність запобігання виникнення хворіб та їх ускладнень. Дисертант показав 

у своїй роботі приклад ефективного використання шкал для стратифікації ризику 

РСС.

Статистична обробка результатів дослідження проводилась за допомогою 

пакета прикладних і статистичних програм STATISTICA, що робить висновки 

роботи науково-обґрунтованими та достовірними.

У третьому розділі «Особливості результатів біохімічних та 

інструментальних методів дослідження у осіб з факторами ризику виникнення 

серцево-судинних захворювань та супутнім явищем турбулентності серцевого 

ритму» проведено аналіз розповсюдженості шлуночкової екстрасистолії (І І ТЕ) в 

осіб з різними факторами ризику ССЗ за допомогою методу холтерівського



моніторування. Дисертант у цьому розділі показав, що найвищий рівень ТІ IF. та 

TCP було зафіксовано серед пацієнтів з дуже високим серцево-судинним ризиком 

(44,8%), що було на 37% більше ніж у контрольній групі. Найнижчий рівень ПІК 

був виявлений в осіб з постінфарктним кардіосклерозом (30,34%). Проведений 

аналіз розподілу градації TCP, щодо небезпеки виникнення ЖНА виявив, що 

найвищий відсоток осіб із суттєво нижчими показниками акселерації та 

децелерації TCP були в осіб з високим кардіоваскулярним ризиком (62,32%), а в 

осіб з дуже високим серцево-судинним ризиком цей відсоток був найнижчим 

(13,04%). За 7 років померло в групі дуже високого ризику з 260 -  7 пацієнтів, і 

у всіх був підвищений рівень акселерації та децелерації серцевого ритму. Також в 

цьому розділі встановлено, що у осіб з TCP немає якоїсь особливості в рівні 

сечовини, креатиніну, білка, білірубіну, ACT, AJIT, а-амілази та показників 

ліпідного ліпідного обміну. Достовірної різниці в показниках ехокардіоскопїї осіб 

з постінфарктним кардіосклерозом і факторами ризику за системою SCORE не 

було встановлено. Однак, було виявлено, що в осіб із TCP у порівнянні з 

особами без TCP спостерігається систолічне потовщення міжшлуночкової 

перетинки лівого шлуночку, зокрема в осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком на 51,0% (р<0,001) та в осіб із перенесеним інфарктом міокарда на 

21,3% (р<0,01). Виявлення цих особливостей надзвичайно важливо в клінічної 

практиці, оскільки дозволяє вчасно профілактувати РСС у даної категорії 

пацієнтів. Автор було встановлено, що в осіб із дуже високим серцево-судинним 

ризиком відмічається достовірне зниження концентрації загального кальцію в 

плазмі крові і підвищення магнію, в порівнянні з практично здоровими особами.

Четвертий розділ «Характеристика варіабельності та турбулентності 

серцевого ритму в осіб з факторами ризику розвитку серцево-судинних подій та 

хворих на ішемічну хворобу серця» Проведена порівняльна характеристика 

показників ВСР осіб з високим, дуже високим серцево-судинним ризиком за 

шкалою SCORE та у пацієнтів з ІХС (постінфарктний кардіосклероз) без 

супутнього та супутнім явищем TCP. Дисертант встановив, що у пацієнтів на ІХС 

(постінфарктним кардіосклерозом) та явищем TCP характерна
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гіперпарасимпатикотонія в активний період доби та наростання стрес індексу в 

пасивний період доби на 54,0% (р<0,01). В осіб із дуже високим серцево- 

судинним ризиком упродовж усієї доби достовірно вищим є стрес індекс на 

57,3%, (р<0,01). В осіб із високим серцево-судинним ризиком вища активність 

парасимпатичної ланки регуляції в активний період доби на 77,0% (р<0,01) та 

величина параметра акселерації турбулентності серцевого ритму на 88,0% 

(р<0,01). На мою думку, недоліком цього розділу є перебільшення кількості 

наведених показників. До того ж, кореляційні зв’язки між деякими показниками 

логічно не сприймаються та не дозволяють чітко і ясно зрозуміти суть 

висвітлених питань.

Вважаю, що дані п ’ятого розділу «Клініко-патогенетична характеристика 

перебігу ішемічної хвороби серця (кардіосклероз постінфарктний) з супутнім 

явищем турбулентності серцевого ритму на фоні лікування бета-адреноблокатора 

(бісопролол) та фосфокреатином» можуть бути широко використані у 

повсякденній клінічній практиці. У даному розділі встановлено, що застосування 

на фоні стандартної схеми лікування ІХС ускладненої порушенням серцевого 

ритму по типу шлуночкової екстрасистолії фосфокреатину дозволяє у 54,5% 

хворих досягнути повної редукції ектопізму і достовірно знизити градацію 

шлуночкової екстрасистолії. У пацієнтів із ІХС застосування бісопролола 

достовірно підвищує індекс стресогенності у 2 рази в день і у 1,5 рази вночі та 

початок турбулентності серцевого ритму у 2 рази упродовж усієї доби.

Поєднане застосування бісопрололу та фософокреатину достовірно знижує 

активність симпатичної ланки на 36,3%, підвищує активність парасимпатичної 

ланки на 35,5% і антифібриляторний захист організму, знижує початок TCP на 

22,2%, призводить до підвищення показника сповільнення серцевого ритму на 

24,6%..

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» написаний 

послідовно і логічно, що свідчить про наукову та практичну зрілість дисертанта. 

В цьому розділі дисертант підсумовує результати проведеного дослідження, 

порівнює їх з даними інших дослідників, аналізує нові отримані дані.
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Оцінюючи позитивно цей розділ, слід відмітити, що він перебільшений в 

об’ємі та переобтяжений надмірною інформацією (наприклад, про роль факторів 

ризику серцево-судинних подій - паління, підвищення маси тіла краще було б 

описати в огляді літератури, також інші питання потребують суттєвого 

скорочення).

Наукові положення і висновки достатньо аргументовані, вони ґрунтуються 

на достатньому за об’ємом матеріалі та інформативних методах дослідження; 

відповідають поставленій меті і повністю відображають матеріал дисертаційної 

роботи. На мою думку, недоліком висновків є те, що вони не зовсім впорядковані 

відповідно до поставлених задач дослідження.

На мою думку, деякі пункти практичних рекомендацій для більшої 

ефективності використання у повсякденній практиці мають бути більш 

конкретними (наприклад, у 5 пункті вказано, що слід диференційовано 

використовувати бета-адреноблокатор бісопролол та фосфокреатин. Однак, слід 

навести конкретні клінічні ситуації переваги кожного з препаратів; крім того, не 

зовсім можна вважати 3 пункт практичною рекомендацією).

Автореферат оформлений згідно вимог до написання авторефератів. 

Структура і зміст автореферату ідентичні основним положенням дисертації. 

Наукові положення, висновки й рекомендації, написані в авторефераті 

Витриховського А. І. належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі 

дисертації. На мою думку, автореферат мав би бути представлений не лише 

текстовою частиною, а і наглядними таблицями чи рисунками. Тоді подана 

інформація в авторефераті сприймалась би суттєво краще.

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
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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, які би 

применшували загальну високу оцінку роботи. В основному зауваження мають 

рекомендаційний характер: вони викладені при аналізі розділів дисертації та не 

зменшують наукової і практичної значимості роботи.

У порядку дискусії хотілося б почути відповіді пошукувача на деякі 

запитання:

1. Згідно останніх даних доказової медицини серед антиаритмічних препаратів 

лише бета-адреноблокатори здатні знизити ризик РСС. Профілактичний 

ефект аміодарону та соталолу переконливо не доведений. Чому тоді у вашій 

роботі бета-блокатор бісопролол менш ефективний у профілактиці житєво- 

небезпечних аритмій ніж фосфокреатин ?

2. Найвищий рівень розповсюдження політопної екстрасистолії та TCP був 

зафіксований серед осіб із дуже високим кардіоваскулярним ризиком за 

шкалою SCORE і найнижчим -  в осіб із ІХС (постінфарктним 

кардіосклерозом). Перенесений інфаркт міокарда відносять до основних 

факторів ризику раптової смерті. Виникає запитання: які пацієнти з ІХС 

(постінфарктним кардіосклерозом) з функціональним класом стенокардії та 

серцевої недостатності були включені у дослідження?

3. Чи тільки у вашій роботі доведено про те, що саме паління, як фактор ризику 

виникнення серцево-судинних захворювань достовірно збільшує частоту 

появи політопних порушень серцевого ритму частіше за інші фактори ризику 

дисліпідемію, артеріальну гіпертензію, ожиріння, цукровий діабет, алкоголь?

4. Збільшення товщини стінки лівого шлуночка на 1 мм збільшує ризик 

смертельних ускладнень у 7 разів. Ви дослідили у своїй роботі лише одну 

ехокардіографічну ознаку гіпертрофії лівого шлуночка - потовщення стінки 

(см). В сучасних європейських рекомендаціях використовують інші 

показники, що вказують на гіпертрофію лівого шлуночка: 1) маса лівого
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шлуночка/площа поверхні тіла (г/м2; 2) відносна товщина стінки

(концентрична геометрія лівого шлуночка); 3) маса лівого шлуночка/зріст2,7

лівого шлуночка?

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- кардіолог.

Професор кафедри сімейної медицини

2 7 • •(г/м ' ). Чому ви не вивчали в своїй роботі більш сучасні ознаки гіпертрофії

факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького 

д. мед. наук, професор

Підпис д. мед. н., проф. Скибчика В. А. засвідчую:

медичного університету імені

Вчений секретар Львівського

Ягело С.П.
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