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офіційного опонента доктора медичних наук, професора Федіва Олександра 

Івановича на дисертаційну роботу Герича Петра Романовича “Хронічне 

обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: патогенез 

поєднаної кардіо-респіраторної патології та диференційовані підходи до 

вибору терапії ”, подану на здобуття наукового ступеня доктора медичних 

наук за спеціальністю 14.01.02 -  «Внутрішні хвороби» до спеціалізованої 

вченої ради Д 20.601.01 при ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет” МОЗ України

Актуальність теми дисертації. Дисертаційна робота Герича П.Р. 

присвячена одній з актуальних проблем сучасної внутрішньої медицини, а саме 

розробці концепції формування коморбідності хронічного обструктивного 

захворювання легень (X03JI) III ступеня важкості за поєднання зі стабільною 

ішемічною хворобою серця (СІХС) І-ІІ ФК і підвищення ефективності 

лікування поєднаної кардіо-респіраторної патології шляхом диференційованого 

призначення комбінації препаратів рофлуміласту та кверцетину (корвітину) як 

на тлі базової терапії.

Аналіз наукової літератури свідчить, що захворюваність і смертність від 

X03JI підвищуються. Поширеність X03JI становить майже 9-10% серед 

пацієнтів віком 40 років і старше, і більше ніж 20% серед хворих старше за 70 

років, а серед курців (> 20 пачок сигарет на рік) досягла 31%. За прогнозами 

експертів, до 2020 р. ХОЗЛ стане третьою за важливістю причиною смертності 

у світі.

ХОЗЛ може супроводжуватися депресією, дисфункцією скелетної 

мускулатури, хворобами серця і судин, органів травлення та ін.. За 

епідеміологічними даними, 96% хворих на ХОЗЛ у віці 45 років і старше мають 

не менше одного супутнього захворювання, що негативно впливає на перебіг 

ХОЗЛ (підвищення ризику гострих тяжких загострень, збільшення 

госпіталізацій і підвищення смертності), а також потребує відповідної корекції 

лікування.



Як відомо, ХОЗЛ характеризується стійким обмеженням швидкості 

повітряного потоку, яке зазвичай прогресує і пов’язане з підвищеною 

хронічною запальною реакцією в дихальних шляхах і легенях у відповідь на 

шкідливі частинки або гази. Встановлено, що наявність поєднання ХОЗЛ і ІХС 

здатне суттєво змінити клінічну картину, перебіг і наслідки кожного з них. 

Важливою є діагностика обидвох супутніх захворювань на ранній стадії з 

метою оптимізації контролю за функціональною діяльністю дихальної та 

серцево-судинної систем у цієї категорії пацієнтів. Отже, на сьогодні 

поглиблюється розуміння важливості коморбідності ХОЗЛ і СІХС, однак у 

міжнародних і національних рекомендаціях цьому приділяється недостатня 

увага.

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається також 

необхідністю удосконалення медикаментозного лікування загострень ХОЗЛ, 

контролю за його перебігом та профілактики виникнення гострих серцевих 

подій при поєднанні ХОЗЛ із СІХС. Відомо, що терапія ХОЗЛ III ступеня 

важкості полягає у застосуванні (Зг-агоністів, антихолінергічних засобів та 

інгаляційних кортикостероїдів. Для лікування хворих на СІХС оптимальним є 

призначення |3-адреноблокаторів, інгібіторів ангіотензин-перетворюючого 

ферменту або блокаторів рецепторів ангіотензину II, антитромботичної терапії, 

та статинів. Однак за призначення зазначеної терапії не завжди можна досягти 

бажаного результату, що спонукає до розробки удосконаленої стратегії 

лікування загострення ХОЗЛ важкого перебігу при поєднанні із СІХС.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології імені 

академіка НАМН України Є.М. Нейка ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет. Дисертант є співвиконавцем фрагментів 

роботи.
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження. У

дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове рішення 

наукової проблеми сучасної внутрішньої медицини, що полягає у підвищенні 

ефективності лікування загострення ХОЗЛ III ступеня важкості, груп С, D, 

поєднаного із СІХС, на підставі розробки імунозапальної концепції 

несприятливого перебігу зазначеної коморбідності та патогенетично 

обґрунтованого підходу у виборі лікувальної стратегії шляхом застосування 

комбінації рофлуміласту та кверцетину (корвітину) як складових комплексної 

медикаментозної терапії з метою зменшення кількості загострень ХОЗЛ і 

покращення метаболічних процесів у міокарді.

Вивчення особливостей формування та розвитку цієї поєднаної кардіо- 

респіраторної патології дозволило встановити більшу частоту загострень ХОЗЛ 

та дестабілізацію перебігу СІХС стабільної стенокардії напруження I—II ФК (у 

45,7% хворих), що супроводжувалось погіршенням респіраторних симптомів та 

функції зовнішнього дихання (ФЗД), атиповим перебігом стенокардії (у 61,1% 

випадків), формуванням безбольової ішемії міокарда (у 21,0 % пацієнтів) та 

збільшенням частоти розвитку хронічного легеневого серця (у 12,0 % хворих), 

погіршенням варіабельності ритму серця та життєво небезпечними 

порушеннями ритму серця (у 64,5 % випадків).

Отримано нові відомості про стан специфічної клітинної ланки імунітету 

та макрофагально-моноцитарної системи в бронхоальвеолярній лаважній рідині 

та крові при ХОЗЛ III ступеня важкості за поєднання зі СІХС ССН І-ІІ ФК. 

Встановлено, що при їх спільному перебігу розвивається більш виражений 

дисбаланс в імунній системі з розвитком комбінованого імунодефіциту 

(клітинного, фагоцитарного, інтерлейкін-залежного) та активацією автоімунних 

механізмів.

Уперше продемонстровано вплив системного запалення на розвиток 

коморбідності ХОЗЛ і СІХС ССН І-ІІ ФК. У вказаної категорії хворих 

встановлено наявність первинного Т-клітинного імунодефіцитного стану



хелперного типу за відносним гіперцитотоксичним/регуляторним варіантом, 

активацію субпопуляцій В-лімфоцитів (CD150+(inO3+) у периферичній крові, 

збільшення експресії маркерів апоптозу на лімфоцитах за визначенням 

CD95+(Fas/APO-I) маркерів.

Доповнено наукові дані про те, що у хворих на ХОЗЛ III ступеня 

важкості у фазі загострення при поєднанні із СІХС І-ІІ ФК імунологічна 

недостатність з найбільшою ймовірністю зумовлена порушеннями 

функціональної активності В-клітинної ланки лімфоцитарної кооперації. 

Виявлена асоціація порушень клітинної та гуморальної ланок імунітету з 

клінічною симптоматикою, інтенсивністю запальної відповіді та атерогенезу, а 

також зі структурно-функціональними змінами органів дихання та серцево- 

судинної системи.

Важливим є встановлення підвищення продукції кардіотрофіну-1 (нового 

прогностичного маркера серцевої недостатності) у хворих на ХОЗЛ III ступеня 

важкості груп С і D при поєднанні з СІХС ССН I—II ФК та можливості 

прогнозування частоти загострення ХОЗЛ за такої коморбідності з урахуванням 

макрофагально-моноцитарної ланки імунітету та рівня С-реактивного білка та 

сь-макроглобуліну.

Уточнено наукові дані про розвиток ендотеліальної дисфункції з 

наростанням частоти патологічних варіантів реакції плечової артерії на 

ендотелійзалежні та ендотелійнезалежні стимули, про порушення ліпідного 

профілю крові у хворих із зазначеною поєднаною кардіо-респіраторною 

патологією, що можуть бути причиною зростання кардіоваскулярного ризику і 

прогресування хронічної серцевої недостатності.

Доведено, що поєднаний перебіг ХОЗЛ та СІХС ССН I—II ФК частіше 

супроводжується гіпертрофією лівого та правого шлуночків і ремоделюванням 

міокарда з розвитком діастолічної дисфункції обох шлуночків серця переважно 

за типом сповільненої релаксації.
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Встановлено можливість прогнозування розвитку дестабілізації перебігу 

СІХС ССН І-ІІ ФК при поєднаній патології шляхом оцінки розроблених 

автором критеріїв.

Теоретично обґрунтовано, розроблено та апробовано новий підхід до 

лікування хворих за коморбідності ХОЗЛ III ступеня важкості у фазі 

загострення та СІХС І-ІІ ФК із застосуванням комбінації рофлуміласту та 

кверцетину на тлі базової терапії ХОЗЛ і стандартної терапії СІХС із метою 

профілактики та лікування загострення ХОЗЛ і загрози дестабілізації перебігу 

стабільної стенокардії напруження та безбольової ішемії міокарда. Доведено, 

що включення зазначеної комбінації лікарських засобів до складу комплексної 

медикаментозної терапії при досліджуваній поєднаній кардіо-респіраторній 

патології скорочує термін стаціонарного лікування, а їх тривале застосування 

на амбулаторно-поліклінічному етапі (протягом одного року) сприяє істотному 

зниженню показників системного запалення, призупиняє процеси серцево- 

судинного ремоделювання забезпечує належний контроль за симптомами 

захворювання, підвищує толерантність хворих до фізичного навантаження, 

зменшує частоту загострень ХОЗЛ та підвищує якість життя хворих.

Теоретичне значення результатів дослідження. Проведено аналіз 

літератури та теоретично узагальнена проблема коморбідності при ХОЗЛ, 

оцінено ступінь патологічного впливу коморбідності СІХС при ХОЗЛ на 

перебіг і наслідки захворювання.

Автором установлено, що наявність поєднання ХОЗЛ і СІХС суттєво 

змінює клінічну картину перебігу і наслідки кожного із асоційованих 

захворювань. На фоні ХОЗЛ, частіше ніж в середньому в популяції, 

трапляються безбольові форми ішемії міокарда. При поєднанні ХОЗЛ і СІХС 

збільшується частота реєстрації серцевих аритмій і підвищується ризик 

розвитку порушень ритму високих градацій. При поєднанні ХОЗЛ із СІХС ССН 

І-ІІ ФК зростає важкість аритмій, а також порушення провідності (блокада
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ніжок пучка Гіса і АВ-блокади). Наявність фібриляції передсердь автором 

розцінені як предиктори загрози дестабілізації перебігу СІХС ССН I—II ФК.

Дисертантом в повній мірі доведено, що посилення локального запалення 

в бронхах, легеневій паренхімі і судинах призводить до прогресування ХОЗЛ, 

розвитку атеросклерозу і серцевої патології у хворих при коморбідності СІХС. 

Одними із маркерів системної запальної реакції є білки гострої фази запалення. 

Дослідженнями доведено, що підвищення вмісту С-реактивного білка та аг- 

макроглобуліну в крові є несприятливим прогностичним фактором розвитку 

серцево-судинної патології і кардіоваскулярного ризику. Ці показники можуть 

бути використані як сурогатні маркери дисфункції ендотелію при 

коморбідності ХОЗЛ і СІХС, які супроводжуються системним запаленням. 

Наявність вираженого локального та системного запалення на тлі підвищеного 

рівня кардіотрофіну-1 у крові, ендотеліальної дисфункції та ремоделювання 

лівих і правих відділів серця склали основу запропонованої автором концепції 

формування, розвитку та перебігу коморбідності ХОЗЛ і СІХС.

Важливим висновком роботи є положення про те, що структурно- 

функціональні зміни серця при поєднанні ХОЗЛ і СІХС переважно спрямовані 

в бік гіпертрофії правого шлуночка, концентричного ремоделювання лівого 

шлуночка, розвитку діастолічної дисфункції лівого і правого шлуночків за І 

типом і супроводжуються зростанням частоти розвитку діастолічної дисфункції 

обох шлуночків за «псевдонормальним» і рестриктивним типами.

Обґрунтовано необхідність та розроблено алгоритм раціонального 

призначення препаратів рофлуміласту та кверцетину (корвітину), застосування 

яких при ХОЗЛ у поєднанні із СІХС на тлі комплексної терапії сприяє 

поліпшенню клінічного перебігу даної патології, суттєвому зниженню 

активності системного запалення, позитивно впливає на функцію зовнішнього 

дихання, структурно-функціональний стан серця, легеневу гемодинаміку, а 

також істотно підвищує толерантність хворих до фізичного навантаження.

6



Практичне значення і впровадження результатів дослідження.

Дисертантом розроблені і впроваджені в практику діагностичні критерії 

поєднаного перебігу X03JI III ступеня важкості в період загострення 

захворюваггя за його поєднання зі СІХС ССН I—II ФК, з урахуванням 

інтенсивності локального та системного запалення, змін вентиляційної функції 

легень, особливостей структурної перебудови та функціональної здатності 

серця, показників ліпідного спектру крові, функціонального стану ендотелію 

(Патент на корисну модель № 70137 «Діагностика коморбідної ішемічної 

хвороби серця у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень» 

опубл. 25.05.2012; Бюл. №10).

Розроблено алгоритм ранньої діагностики несприятливих подій у хворих 

із підозрою на дестабілізацію перебігу СІХС ССН I—II ФК за наявності 

загострення ХОЗЛ III ступеня важкості (Патент на винахід № 95211 «Спосіб 

діагностики загрози дестабілізації перебігу ішемічної хвороби серця при 

розвитку фази загострення хронічного обструктивного захворюваня легень»; 

опубл. 11.07.2011; Бюл. №13).

Запропоновано патогенетично обґрунтований підхід до лікування хворих 

на ХОЗЛ III ступеня важкості при поєднанні з СІХС ССН І-ІІ ФК шляхом 

застосування комбінації рофлуміласту та кверцетину (Інформаційний лист про 

нововведення в сфері охорони здоров’я № 72-2013 «Оптимізація комплексного 

лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі 

загострення при поєднанні з ішемічною хворобою серця», підстава: рішення 

ПК «Терапія» протокол №63 від 24.12.2012 p.).

Результати дослідження дисертаційної роботи впроваджені у практику 

«Університетська клініка» ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», обласного клінічного кардіологічного диспансеру м. Івано- 

Франківська, обласного фтизіо-пульмонологічного диспансеру м. Івано- 

Франківська, терапевтичних і пульмонологічних відділень обласних і
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центральних районних лікарень і амбулаторно-поліклінічних закладів, що 

підтверджено відповідними актами про впровадження.

Матеріали дисертаційної роботи були висвітлені в доповідях та 

обговорювались на багатьох наукових і методичних форумах і науково- 

практичних конференціях.

Отримані дисертантом дані можуть стати підґрунтям до внесення змін у 

національні та регіональні протоколи щодо ведення хворих із коморбідністю 

ХОЗЛ і СІХС.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій.

Наукові положення, висновки, практичні рекомендації сформульовані 

автором, є обґрунтованими та вірогідними. Дисертаційна робота виконана на 

сучасному науково-методичному рівні та базується на достатній кількості 

одиниць спостереження. Завдяки запровадженню сучасних методів 

дослідження та коректному використанню методів статистичного опрацювання 

матеріалу (за допомогою t-критерію Стьюдента, критеріїв Вілкоксона-Манна- 

Уїтні, ^-критерію  та ср-критерію кутове перетворення Фішера) отримано 

достовірні результати і ряд нових наукових фактів, що дозволило автору 

обґрунтувати положення висновків та практичних рекомендацій щодо 

використання отриманих результатів дослідження.

Відповідність дисертації та автореферату за встановленими 

вимогами. Дисертація оформлена згідно з існуючими вимогами, що 

висуваються до докторських дисертацій, побудована за класичним стилем. 

Текст дисертації викладено українською мовою на 297 сторінках машинопису, 

складається зі змісту, списку умовних скорочень, вступу, 6 розділів (огляд 

літератури, матеріали та методи досліджень, 4 розділи власних досліджень), 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій. Покажчик літератури містить 428 джерел, у т. ч. 191 джерело
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іноземною мовою. Кожний розділ завершується узагальненням отриманих 

результатів, що значно покращує сприймання інформації.

У вступі чітко висвітлена актуальність проблеми, сформульована мета 

роботи, яка полягає у підвищенні якості діагностики та ефективності лікування 

ХОЗЛ III ступеня важкості груп С, D за поєднання із СІХС ССН І-ІІ ФК на 

основі комплексного клінічного аналізу та результатів досліджень. Наведені 9 

завдань дослідження, розв'язання яких спрямовано на досягнення мети роботи. 

Окреслені наукова новизна одержаних результатів, практичне значення роботи 

та обґрунтована доцільність проведення даного наукового дослідження.

Перший розділ «Огляд літератури» складається з 4 підрозділів, в 

першому з яких висвітлені сучасні аспекти епідеміології, етіології, патогенезу 

та класифікації ХОЗЛ. В другому підрозділі дисертантом обговорюються 

поняття поліморбідності та коморбідності з описанням перебігу 

кардіоваскулярної патології у хворих на ХОЗЛ, у т. ч. дискутується питання 

щодо частоти розвитку атеросклерозу коронарних артерій при ХОЗЛ. У 

наступних підрозділах наведені основні положення існуючої на сьогодні 

концепції формування ІХС на тлі ХОЗЛ, зокрема висвітлюються дані щодо 

ролі у розвитку зазначеної поєднаної патології імунозапальної активації та 

порушень метаболізму. Детально поданий матеріал щодо дискусійних питань 

лікування хворих на ХОЗЛ та ІХС з урахуванням сучасних вітчизняних і 

світових рекомендацій.

Проведене дисертантом дослідження літературних джерел за останні 10 

років демонструють глибоке розуміння ним проблеми, що вивчається. Зміст 

цього розділу відповідає характеру дисертаційного дослідження. Літературні 

дані у повному обсязі ілюструють актуальність теми дослідження, визначають 

коло невирішених питань та логічно обґрунтовують постановку мети і завдань 

даного дослідження.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» наводиться 

загальний дизайн дослідження. Для визначення особливостей клінічного



перебігу, лікування та наслідків у хворих на ХОЗЛ III ступеня тяжкості у фазі 

загострення проведено проспективне порівняльне дослідження 351 пацієнта 

(210 хворих у стаціонарі та 141 - в амбулаторно-поліклінічних умовах). 

Ґрунтовно описані методики, що були використані під час проведення 

дослідження. При цьому автором використані сучасні різноманітні методи 

обстеження, які включали стандарті діагностичні процедури згідно з 

державними регламентуючими документами та спеціальні методи, які дали 

можливість всебічно оцінити особливості клінічного перебігу ХОЗЛ за його 

поєднання із СІХС ССН І-ІІ ФК, його близькі та віддалені наслідки. Об'єм 

досліджень є достатнім, методи обстеження цілком адекватні поставленим 

завданням, засоби статистичної обробки та математичного аналізу результатів 

досліджень відповідають задачам роботи та особливостям отриманого 

матеріалу.

Третій розділ складається з 4 підрозділів. В першому підрозділі за 

даними анамнезу, клінічної симптоматики та лабораторно- 

інструментальними показниками дисертант дослідив основні чинники 

ризику виникнення СІХС ССН I—II ФК у хворих із загостренням ХОЗЛ III 

ступеня тяжкості (тютюнокуріння, старший та похилий вік, чоловіча стать, 

підвищений та знижений індекс маси тіла, більша кількість загострень і 

недотримання консенсусу лікування та ін.), їх клінічне і прогностичне 

значення. Дані дослідження переконливо доводять високу частоту 

поєднання ХОЗЛ і СІХС ССН I—II ФК, яка визначалась у 44,77 % пацієнтів, 

а також, що чинники ризику виникнення ХОЗЛ і кардіоваскулярної 

патології є взаємноспецифічними, які здатні синергічно впливати на клінічні 

наслідки.

В наступних підрозділах вивчені особливості функціонального стану 

респіраторної системи, структурно-функціональних параметрів серця і 

внутрішньосерцевих гемодинамічних розладів та проведено моніторинг 

електрокардіографічних показників і варіабельності ритму серця у хворих із



загостренням ХОЗЛ III ступеня тяжкості при ізольованому перебігу та за 

поєднання із СІХС ССН I—II ФК.

Автором стверджується, що істотне зменшення параметрів ФЗД у хворих 

на ХОЗЛ III ступеня тяжкості за поєднання із СІХС ССН I—II ФК засвідчує 

наявність бронхообструкції. За результатами дослідження ФЗД у хворих з 

ізольованим перебігом ХОЗЛ встановлено ДН І ст. у 28,45 % пацієнтів та ДН II 

ст. у 18,10 % хворих. За поєднаної кардіореспіраторної патології (КРП) ДН II 

ст. визначали у 46,80 % хворих. Отже, поєднання ХОЗЛ III ст. важкості і СІХС 

ССН I—II ФК поглиблює бронхіальну обструкцію, що призводить до дихальної 

недостатності, а розвиток і прогресування СІХС ССН відбувається на тлі 

наростання ступеня важкості вентиляційних порушень.

Дисертантом стверджується, що загострення ХОЗЛ III ст. важкості при 

поєднанні із СІХС ССН I—II ФК з високою вірогідністю призводить до 

порушення серцевого ритму, переважно до шлуночкових екстрасистолій, а 

наявність фібриляції передсердь може розцінюватися як предиктор загрози 

дестабілізації перебігу СІХС ССН І—II ФК. Більше того, автором встановлено, 

що у хворих на ХОЗЛ у фазу загострення при поєднанні із СІХС ССН I—II ФК 

виявлені порушення парасимпатичного відділу вегетативної регуляції 

серцевого ритму (підтвержувалися вірогідним зниженням показників часової 

частини ЕКГ, зокрема індексів SDNN і SDANN, rMSSD і pNN50 %) та зміни 

симпатичної складової вегетативної нервової системи (збільшувалися 

параметри низьких частот варіабельності ритму серця (LF, VLF) на тлі 

зниження спектральних показників варіабельності серцевого ритму (RRNN, 

SDNN і ТР). Зазначені вище розлади вегетативної регуляції у поєднанні з 

гуморально-метаболічними чинниками мають важливе значення для 

виникнення дестабілізації перебігу стенокардії напруження та розвитку 

міокардіальної дисфункції.

Проведений аналіз ЕхоКГ і ДпЕхоКГ свідчить про залежність 

структурно-функціональних характеристик серця та центральної гемодинаміки
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від особливостей перебігу ХОЗЛ III ст. важкості та віку хворих. За 

ізольованого перебігу ХОЗЛ III ст. важкості найбільш ранніми структурними 

змінами є збільшення розмірів і об’єму ЛП. Водночас у хворих на ХОЗЛ при 

поєднанні з коморбідною СІХС ССН I—II ФК домінуючими є систолічна та 

діастолічна дисфункції лівого і правого шлуночків з наявністю II типу спектру 

трансмітральної та трикуспідальної течії крові. Автор дисертації доводить, що 

із збільшенням тривалості перебігу поєднаної кардіореспіраторної патології, 

особливо в пацієнтів старших за 60 років, частота розвитку правошлуночкової 

недостатності в чоловіків переважає кількість випадків порівняно з групою 

пацієнтів, молодших за 60 років і стверджує, що наявність діастолічної функції 

лівого шлуночка за II варіантом, ймовірно, може бути діагностичною ознакою 

загрози дестабілізації перебігу ССН I—II ФК у хворих на ХОЗЛ III ст. важкості.

Четвертий розділ дисертації складається з 3 підрозділів і містить 

інформацію про стан специфічного клітинного імунітету та клітинні реакції в 

бронхоальвеолярній лаважній рідині й периферичній крові у пацієнтів із 

загостренням ХОЗЛ важкого ступеня за поєднання зі СІХС ССН I—II ФК.

Автором виявлені зміни кількісного субпопуляційного складу Т- 

лімфоцитів, які засвідчують, з одного боку, імунологічну недостатність, а з 

другого боку, вказують на активацію окремих представників специфічного 

імунітету у хворих із загостренням ХОЗЛ III ст. важкості при поєднанні із 

СІХС ССН I—II ФК. Автор стверджує, що перебіг поєднаної кардіо

респіраторної патології супроводжується дефіцитом натуральних кілерів і В- 

лімфоцитів і збільшенням рівнів С 0 8+-лімфоцитів, які призводять до розвитку 

первинного Т-клітинного імунодефіцитного стану хелперного типу за 

відносним гіперцитотоксичним/регуляторним варіантом. А надмірне 

збільшення CD95+(Fas/APO-I)-aHTHreHy в периферичній крові, на його думку, 

свідчить про готовність лімфоцитів крові до апоптозу та може слугувати 

діагностичним критерієм поєднаної кардіореспіраторної патології. При 

дослідженні кількісного клітинного складу бронхоальвеолярної лаважної
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рідини (БАЛР) автором встановлено, що загострення ХОЗЛ III ст. важкості 

супроводжується зменшенням кількості альвеолярних макрофагів (AM) і 

нейтрофільних гранулоцитів (НГ) та збільшенням кількості лімфоцитів. 

Встановлений дисертантом високий рівень вільнорадикальних процесів AM і 

НГ БАЛР свідчить про збільшення кисеньзалежного метаболізму при 

загостренні ХОЗЛ. Водночас відзначено зменшення функціональної активності 

НГ периферичної крові за рівнями біоцидної та поглинальної функцій, що, на 

думку автора, вказує на «параліч» системного імунітету у хворих на поєднану 

КРП. Зменшення загальної кількості лімфоцитів у периферичній крові (дані 

наведені за попередніми дослідженнями) супроводжується збільшенням їх 

рівнів у БАЛР, що може свідчити про їх нагромадження в бронхоасоційованій 

лімфоїдній тканині, в альвеолах, у дихальних шляхах, прилеглих тканинах і 

легеневих капілярах. Результати проведених досліджень підтверджують 

наявність більш тяжкого і несприятливого перебігу ХОЗЛ при поєднаній КРП.

П’ятий розділ дисертації складається з 4 підрозділів і присвячений 

особливостям системних проявів при формуванні, розвитку та перебігу ХОЗЛ 

III ступеня важкості у фазі загострення за його поєднання із СІХС І-ІІ ФК.

Проведені дослідження ліпідного спектру крові у хворих із загостренням 

ХОЗЛ III ступеня важкості при поєднанні з СІХС ССН I—II ФК свідчать про 

підвищення рівня холестеролу ліпопротеїнів низької щільності та дуже низької 

щільності на тлі зниження рівня холестеролу ліпопротеїнів високої щільності, 

особливо у хворих із ознаками дестабілізації перебігу ССН І-ІІ ФК. Водночас 

встановлене збільшення вмісту триацилгліцеролів (тригліцеридів) у хворих із 

загостренням ХОЗЛ, що вказує на схильність до атерогенезу і є 

прогностичною ознакою наявності СІХС. Підтвердженням цьому стало 

визначення високих параметрів коефіцієнта атерогенності крові, який, за 

результатами аналізу ліпідограми, у всіх пацієнтів груп дослідження, був 

вищий за прийняту норму.
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Отже, зважаючи на отримані дані, автор робить висновок про високу 

атерогенність крові у хворих із загостренням ХОЗЛ III ступеня важкості при 

поєднанні з СІХС ССН І-ІІ ФК, що виникає на тлі низького рівня метаболітів 

монооксиду нітрогену в крові як прояву ендотеліальної дисфункції та 

призводить до структурних змін периферичних артерій і порушення 

ендотеліальної регуляції судинного тонусу.

Результати дослідження демонструють, що загострення ХОЗЛ 

супроводжується збільшенням рівнів білків гострої фази запалення (С- 

реактивного білка, аг-макроглобуліну) у хворих як з ізольованим перебігом 

ХОЗЛ, так і при поєднаній кардіореспіраторній патології.

Проведений аналіз концентрації кардіотрофіну-1 показав, що у хворих 

на ХОЗЛ III ст. важкості у фазі загострення при поєднанні зі СІХС ССН І-ІІ 

ФК його рівень був вірогідно вищим, ніж у пацієнтів з ізольованим перебігом 

ХОЗЛ.

Отже, автором доведено, що у хворих із загостренням ХОЗЛ III ст. 

важкості як за ізольованого перебігу, так і при поєднанні із СІХС ССН І-ІІ ФК 

наявні істотні порушення імунологічної реактивності організму системного 

характеру. Проведене дослідження показало, що при ХОЗЛ створюються 

сприятливі умови для формування коморбідності ХОЗЛ і СІХС ССН, основою 

розвитку якої є комплекс патогенетичних механізмів, які безпосередньо 

впливають на органи-мішені.

На особливу увагу заслуговує підрозділ, в якому визначені 

диференціально-діагностичні критерії коморбідності ХОЗЛ і СІХС ССН І-ІІ 

ФК та наведений алгоритм діагностики загрози дестабілізації перебігу СІХС 

ССН І-ІІ ФК у хворих із загостренням ХОЗЛ III ступеня важкості.

Динаміка досліджуваних клінічних, імуноферментних, біохімічних та 

інструментальних показників у хворих на ХОЗЛ III ступеня важкості за 

поєднання із СІХС ССН І-ІІ ФК під впливом комплексної терапії із 

використанням рофлуміласту та кверцетину (корвітину) наведена на 62
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сторінках шостого розділу. Запропонована, запатентована та застосована 

дисертантом тактика та стратегія комплексного лікування обстежених 

пацієнтів на ХОЗЛ III ступеня важкості за поєднанням із СІХС ССН І-ІІ ФК 

сприяла нормалізації досліджуваних клінічних, вентиляційних, 

електрофізіологічних, імуноферментних показників, відновленню порушеного 

імунного статусу та перфузії міокарда, зменшенню проявів патологічного 

процесу в бронхолегеневому комплексі, а також поліпшенню функціонального 

стану серця.

Досягнення клінічного видужання (фази ремісії) наступило у 

(85,0 ± 8,2) % пацієнтів, які отримували запропоновану підтримуючу терапію, і 

тільки у (55,0 ± 11,4)% хворих, яким була призначена базова підтримуюча 

терапія. При оцінці безпеки та сприйнятливості організму до медикаментозної 

терапії автор дослідження не виявив вірогідних відмінностей частоти 

виникнення побічних реакцій у пацієнтів між підгрупами порівняння. Усі 

побічні реакції були неістотними і не вимагали відміни або корекції терапії. 

Лікування рофлуміластом і кверцетином добре переносилося хворими. 

Проявів кардіотоксичної дії (порушення серцевого ритму, змін комплексу Q-T 

на ЕКГ) не було. Після проведеного лікування якість життя хворих 

покращилась за шкалами, що відображають фізичне та психічне здоров'я.

Розділ «Аналіз та обговорення результатів дослідження» написаний в 

дискусійному стилі, що підсумовує основні результати дисертаційної роботи 

автора. Дисертантом узагальнюються питання, що висвітлюють актуальність і 

суть роботи, обґрунтовуються та пояснюються отримані результати, 

проводиться їх порівняння з даними інших дослідників.

Мета і завдання Герича Р.П. знайшли у його роботі розв'язання на 

належному рівні. Це дозволило здобувану одержати низку нових результатів, 

що відображають особистий внесок автора. Структура дисертації чітка і 

послідовна, що надає можливість глибоко розкрити тему та вирішити 

поставлені дослідницькі завдання.
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Висновки і практичні рекомендації цілком відповідають поставленій 

меті і задачам роботи, логічно випливають із результатів проведених 

досліджень, містять цифровий матеріал та підтверджуються статистичними 

показниками.

Основні теоретичні положення, висновки та пропозиції дисертації 

знайшли відображення у достатній кількості публікацій у наукових фахових 

виданнях з медичних наук, а також у тезах наукових повідомлень на 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Структура роботи 

відповідає меті і завданням дослідження

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах та 

авторефераті. Основні теоретичні положення, висновки та практичні 

рекомендації, викладені в дисертації, знайшли відображення у достатній 

кількості публікацій у наукових фахових виданнях з медичних наук, а також у 

тезах наукових повідомлень на всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях, структура яких відповідає меті і завданням дослідження. 

Результати дисертаційної роботи представлено у 48 наукових працях, серед 

яких 21 стаття (5 одноосібних) у наукових фахових виданнях України, 

затверджених ДАК України, 4 статті в іноземних журналах (2 в електронних 

виданнях), 2 статті, що внесені до міжнародних наукометричних баз, 16 тез 

доповідей у матеріалах конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій. 

Отримано один патент України на винахід, один патент України на корисну 

модель і один інформаційний лист.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення

Принципових зауважень до тексту та результатів дисертаційної роботи, а 

також автореферату немає. Мають місце деякі повтори тих положень, які вже 

аналізувалися в “огляді літератури". Ряд розділів дещо перевантажені 

цифровим матеріалом. Трапляються стилістично невдалі вислови та громіздкі 

речення, але зазначені зауваження не є принциповими і не знижують загальної 

цінності роботи.
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В плані дискусії пропоную дисертанту відповісти на наступні питання:

І.Яким чином здійснювався підбір хворих на госпітальний етап 

лікування?

2.Через який механізм зумовлений вплив рофлуміласту на активність 

запального процесу?

З .Які побічні ефекти Ви спостерігали особисто? Що з приводу цього 

питання відомо із сучасних літературних джерел?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційної роботи 

у практиці. Матеріали докторської дисертації П.Р. Герича «Хронічне 

обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: патогенез 

поєднаної кардіо-респіраторної патології та диференційовані підходи до 

вибору терапії» можуть бути впроваджені в терапевтичних, пульмонологічних 

та кардіологічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів другого та 

третього рівнів, а також у практичну діяльність лікарів-терапевтів, лікарів 

загальної практики - сімейної медицини на амбулаторно-поліклінічному етапі 

надання медичної допомоги. Отримані автором новітні дані можуть також 

бути застосовані в педагогічному процесі при читанні лекцій і в проведенні 

практичних занять студентам вищих медичних навчальних закладів III-IV 

рівня акредитації.

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів». Дисертаційна робота П.Р. Герича 

«Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: 

патогенез поєднаної кардіо-респіраторної патології та диференційовані 

підходи до вибору терапії» (науковий консультант - доктор медичних наук, 

професор Р.І. Яцишин), виконана в ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», є завершеним самостійним науковим дослідженням 

автора, в якому на підставі проведення комплексу сучасних клінічних, 

лабораторно-інструментальних та статистичних методів дослідження 

представлено теоретичне узагальнення та принципово нове практичне
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вирішення актуальної проблеми сучасної внутрішньої медицини -  

удосконалення діагностики коморбідності хронічного обструктивного 

захворювання легень за поєднання із стабільною ішемічною хворобою серця 

стабільною стенокардією напруження І-ІІ функціональних класів та 

підвищення ефективності лікування хворих із зазначеною патологією на 

основі клінічного аналізу перебігу захворювань, фармако-епідеміологічних та 

фармакологічних даних.

Отримані автором дані в сукупності дозволяють індивідуалізувати та 

оптимізувати підходи до діагностики та терапії хронічного обструктивного 

захворювання легень за його поєднання із стабільною ішемічною хворобою 

серця стабільною стенокардією напруження І-ІІ функціональних класів, а 

також забезпечити більш якісний контроль над перебігом поєднаної кардіо

респіраторної патології, що в кінцевому наслідку веде до реального 

зменшення прямих та опосередкованих витрат на лікування та підвищення 

якості життя пацієнтів.

Основні результати дисертаційної роботи мають суттєве науково- 

практичне значення, повністю відображені в опублікованих статтях, а 

кількість публікацій відповідає вимогам, що висуваються до докторських 

дисертацій.

Дисертаційна робота Герича Петра Романовича «Хронічне обструктивне 

захворювання легень і ішемічна хвороба серця: патогенез поєднаної кардіо

респіраторної патології та диференційовані підходи до вибору терапії» 

відповідає профілю спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01, спеціальності 

14.01.02 -  внутрішні хвороби.

За актуальністю теми, методичним рівнем та обсягом проведених 

досліджень, науковою новизною та практичною цінністю одержаних 

результатів дисертація відповідає вимогам пункту 10 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 p., а її автор заслуговує на присудження наукового
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ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні 

хвороби.
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