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Актуальність теми дисертації
Дисертаційна робота Процька В.В. присвячена вивченню найбільш 

проблемної форми ІХС - ГКС без елевації сегменту БТ (ГКСбелБТ), який 

складає близько половини усіх зареєстрованих випадків ГКС і за останні 

5-ть років демонструє чітку тенденцію щодо зростання захворюваності 
серед населення. Натомість основна проблема ГКСбелБТ полягає в тому, 

що віддалений прогноз цих хворих лишається не задовільним, а 

летальність через рік після катастрофи прирівнюється або навіть 

перевищує таку при ГКС з елевацією БТ.

З іншого боку пацієнти, які перенесли ГКСбелБТ лишаються однією 

з найбільш складних категорій для інвазивного і фармакологічного 

лікування, що потребує систематизації накопиченого досвіду і розробки 
конкретного алгоритму ведення таких хворих. Розвиток ГКСбелБТ 

свідчить, як правило, про “нереалізовані” ураження коронарних судин і 

наявність відносно збереженого міокарда, що потребує оптимальної 

тактики для попередження повторних коронарних катастроф і поліпшення 

віддаленого прогнозу. Натомість ефективніть фармакологічних і 

хірургічних заходів у хворих із ГКСбелБТ вивчена в меншій мірі, ніж при



інших варіантах ІХС. З приводу цього хворі з ГКСбелБТ складають 

сьогодні найбільш проблемну групу для практичної охорони здоров’я.

Більшість наведених в літературі даних стосовно характеру 

ураження коронарного русла в пацієнтів із ГКСбелБТ показують доволі

різноманітні зміни коронарних артерій. З іншого боку ряд досліджень
«

демонструє доволі принципові відмінності анатомічних змін коронарного 

русла в чоловіків і жінок в усіх вікових групах. Виходячи з цього вивчення 

тендерних особливостей анатомічного ураження коронарних артерій при 

ГКСбелБТ представляє певний академічний і практичний інтерес.

Звертає увагу, що дисертант зосереджує свою увагу саме на 

тендерному аспекті беручи до уваги лише жінок з ГКСбелБТ різного 

гормонального віку. Такий вибір аргументується тим, що в більшості 

проспективних досліджень з вивчення ГКС домінували чоловіки. 

Натомість трансформація даних з чоловічої популяції на жіночу, з точки 

зору логістики наукових досліджень, не є коректною. Крім того, дисертант 

підходить диференційовано до аналізу суто жіночої виборки розділяючи її 

за рівнем екстрогену (з і без екстрогенодефіциту). Безумовно остання 

диференціація грунтується на факті принципової різниці в перебігу і 

особливостях захворювання в жінок з різним гормональним віком і рівнем 
екстрогену.

З позиції на це дисертантом побудована певна ідеологія дослідження 

та вибрані основні наукові напрямки, які реалізуються в рамках 

проведеного їм клінічного дослідження, а саме їм здійснена: 1) оцінка 

чинників ризику ГКСбелБТ і показана їх принципова різниця в жінок 

різного гормонального віку, що представляє великий практичний інтерес, 

оскільки дає перспективу для розробки конкретних профілактичних 

заходів по відношенню до жінок різного гормонального віку і націлює 

науковців на розробку заходів впливу на певні фармакологічні мішені; 

2) проаналізовані особливості перебігу ГКСбелБТ в жінок різного 

гормонального віку і визначені предиктори несприятливого перебігу;
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3) показані особливості циркадної регуляції АТ і тяжкість проявів 

оксидативного стресу (зміни плазмових рівнів циркулюючих маркерів 

ендотеліальної дисфункції і системного запалення), анатомічного 

ураження коронарного русла в жінок різного гормонального віку. Вкрай 

важливим моментом проведеного дослідження є демонстрація частки 

жінок, які мають інтактні коронарні судини при ІКАГ, що демонструє 

різноманітність механізмів реалізації ГКСбел8Т і розширення 

потофізіологічного погляду на цю проблему; 4) встановленні 

взаємозв’язки між рівнем екстрогену і різними параметрами, що 

демонструє основні напрямки патофізіологічних змін в жінок у 

постменопаузальному віці і знову ж таки налаштовує на розробку 

конкретних профілактичних заходів по гальмуванню порушень 

асоційованих з ними і 5) проведено оцінку ефективності цитопротекторної 

терапії (а саме препарату КАПІКОР) в комплексному лікуванні ГКСбел8Т 

у жінок з різним гормональним віком. Останнє чітко демонструє бажання 

дисертанта найти хоча б якись шлях підвищення ефективності 

фармакотерапії в цих пацієнтів. Все наведене визначає, певним чином, 

новизну проведеного дослідження.

Таким чином, з погляду на епідеміологію ГКСбел8Т в Україні, його 

проблемність для практичної охорони здоров'я, тематику представленого 

на захист дослідження Процька В.В. можна вважати актуальною і 

важливою для практичної медицини.

Зв’язок теми дисертації з державними і галузевими науковими 
програмами

Представлена на відзив дисертаційна робота В.В. Процька виконана 

відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри сімейної медицини 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Особливості механізмів розвитку 

та клінічного перебігу гострих і хронічних форм ІХС у залежності від 

факторів ризику» (номер державної реєстрації 011011000124) і «Вплив
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факторів ризику та інвазивних методів лікування на перебіг гострих і 

хронічних форм ІХС» (номер державної реєстрації 011611004512), 

дисертант є співвиконавцем цих тем.

Новизна дослідження та отриманих результатів
Дисертантом розширені наукові уявлення щодо предикторів 

розвитку ГКСбел8Т у жінок. Встановлені принципові відмінності в 

чинниках ризику, порушеннях ліпідної функції крові, плазмових рівнях 

циркулюючих маркерів системного запалення, ПОЛ та ендотеліальної 

дисфункції при відсутності та наявності екстрогенодефіциту. Показано 

прогностичне значення цих чинників при ГКСбелБТ.

Доповнено наукові дані щодо характеру перебігу ГКСбел8Т у жінок. 

Показані принципові відмінності в перебігу і циркадної регуляції АТ 

залежно від балансу статевих гормонів у цих пацієнтів.

Детально вивчені особливості анатомічного ураження коронарного 

русла, порушень коронарної мікроциркуляції в жінок з ГКСбелБТ, залежно 

від гормонального фону.

Дисертантом розроблений метод оптимізації комплексу 

медикаментозної терапії шляхом додаткового призначення комбінації 

мельдонію та у-бутиробетаїну, що надає можливість впливати, певним 

чином, на прискорення процесів відновлення функції ендотелію, зниження 

активності системного запалення і ПОЛ, нормалізує циркадну регуляцію 

АТ зменшуючи компоненту «навантаження тиском» та стресової 

реактивності судин, частоту ускладнень і тривалості госпіталізацій.

Теоретичне значення результатів дослідження
Отримані дисертантом результати дослідження представляють 

важливий теоретичний вклад у фундаментальну медицину на підставі 

доповнення даних щодо особливостей перебігу ГКСбел8Т у жінок, 

прогнозування ризику виникнення захворювання і розвитку його 

несприятливого перебігу, підвищення ефективності лікування цих
пацієнтів.
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Практичне значення результатів дослідження
Результати проведеного дослідження надають можливість

підвищити ефективність прогнозування несприятливого перебігу 

ГКСбелБТ. Показують, що використання в комплексі обстеження жінок з

ГКСбелБТ методу ДМАТ поряд з визначенням ендотеліальної функції дає
%

можливість виявляти осіб з вираженою стресовою реактивністю судин та 

ендотеліальною дисфункцією (особливо на фоні відсутності

обструктивних змін коронарних судин), для подальшої їх корекції 

лікарськими засобами з ендотеліоцитопротективною дією. Визначення при 

ІКАГ показника СББТ та Ш сприяє покращенню точності діагностики 

структурних та функціональних змін в коронарних судинах жінок з 

ГКСбелБТ, дозволяє верифікувати тип ІМ та обрати відповідну тактику 

лікування. Запропонований метод оптимізації схеми фармакотерапії 

додатковим призначенням комбінації мельдонію та у-ББ дигідрату 

дозволяє покращити перебіг ГКСбелБТ у жінок, знизити частоту і важкість 

ускладнень, а також скоротити тривалість госпітального лікування.

Результати дослідження впроваджені в практичну діяльність 

кардіологічного відділення для хворих на інфаркт міокарда КМКЛШМД м. 

Львова, кардіологічного відділення КМКЛШМД м. Львова, інфарктного та 

кардіологічного відділень 8-ої міської клінічної лікарні (МКЛ) м. Львова, 

поліклінічного і терапевтичного відділень 4-ої МКЛ м. Львова, 

поліклінічного та кардіологічного відділень Самбірської центральної 

районної лікарні (ЦРЛ), терапевтичного та поліклінічного відділень 

Пустомитівської ЦРЛ, терапевтичного відділення комунального 

підприємства Самбірської районної ради «Рудківська лікарня планового 

лікування». Результати дослідження впроваджені в навчальний процес 

кафедри внутрішньої медицини №2 і кафедри терапії №1 та медичної 

діагностики ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького.
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Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації
Результати дисертаційного дослідження отримані на достатньому 

клінічному матеріалі. Робота грунтується на обстеженні 157 жінок пери-

та постменопаузального віку від 35 до 72 років, серед яких 112 були
«

госпіталізовані в інфарктне та кардіологічне відділення КМКЛШМД м. 

Львова з приводу ГКСбел8Т. Інші жінки були практично здоровими, що 

доведено клініко-іструментальним дослідженням.

Вивчення клінічної ефективності КАПІКОРУ проведено на 81 хворій 

з ГКСбелБТ різного гормонального віку: 29 пацієнток додатково до 

стандартної терапії застосовували КАПІКОР по 2 капсули 2 рази на добу і 

інші 52 -  отримували лише стандартний комплекс лікування (вони склали 

групу контролю по відношенню до групи КАПІКОРУ).

Дисертантом використаний комплекс сучасних клінічних, 

лабораторних, інструментальних та статистичних методів, а саме 

проведено визначення рівнів статевих гормонів (естрадіол, ФСГ, ЛГ 

гіпофіза та співвідношення ЛГ/ФСГ); стану ліпідного обміну (ЗХС, ХС 

Л1ІНГ, ХС ЛПДНГ, ХС ЛПВГ, тригліцеридів); стану вуглеводного обміну 

(НЬАІс); визначений рівень сечової кислоти; активність системного 

запалення (СРП, загальний фібриноген); активність ПОЛ (МДА, ЦП); 

рівень циркулюючих маркерів ендотеліальної функції (ЕТ-1 і eNOS). Із 

інструментальних методик застосовані: стандартна ЕКГ, ДМАТ, 

селективна КАТ (з додатковим визначенням часу заповнення коронарного 

синуса (CSFT) і ступеня виразкування атеросклеротичних бляшок шляхом 
розрахунку UI).

Статистичний аналіз проведений за допомогою програми Microsoft 

Excel 2016 і Statistica 10. Для порівняння показників між групами 

застосований параметричний критерій Стьюдента, оцінки взаємозв’язків 

між кількісними показниками - кореляційний аналіз Пірсона, побудови 

прогностичної моделі ймовірності захворювання чи несприятливого
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перебігу ГКСбелЗТ - метод логістичної регресії та для порівняння 

величини впливу чинників ризику в основній групі з контрольною - 

відношення шансів подій.

Результати •основного фрагменту дослідження аналізуються

переважно в залежності від наявності/відсутності ГКС і в залежності від
*

рівня екстрогенів, що логічно відповідає ідеології представленого 

дослідження. Крім того вплив окремих показників на заданий (вихідний) 

параметр оцінюється за допомогою методу кореляції, лінійної множинної 

регресії і розрахунку шансів подій. Це надає можливість представляти 

результати з статистичною різноманітністю, однак в деяких випадках 

ускладнює сприйняття результатів.

На основі проведеного дослідження пошукувачем обґрунтовано 

наукові положення, висновки і практичні рекомендації, які сформульовані у 

дисертації та авторефераті, а також у представлених публікаціях. Зроблені 

дисертантом висновки логічно витікають із змісту проведеного наукового 

дослідження.

Представлена на відгук дисертація побудована за традиційною для 

клінічних робіт структурою і викладена на 217 сторінках (основний текст 

подано на 134 сторінках), містить 25 рисунків і ЗО таблиць. Дисертаційна 

робота складається із анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів 

та методів дослідження, чотирьох розділів з результатами власного 

дослідження, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків і 

практичних рекомендацій, переліку використаних джерел, додатків. 

Перелік джерел включає 268 посилань, з них 74 кирилицею та 194 
латиницею.

Конкретно по деяким розділам дисертації:

У вступі дисертант обґрунтовує актуальність вибраної теми 

дисертації, визначає її мету та задачі. Сформульована дисертантом 

актуальність проблеми переконує в необхідності проведення дослідження 

та вирішення даної проблеми. Сформульовані наукова новизна і практична



значимість роботи містять принципово нові моменти, які отримані 

дисертантом, і деякі, уперше.

Натомість з мети дослідження не зовсім зрозуміло як дисертант буде 

вирішувати проблему покращення лікування ГКСбел8Т, хоча це отримує 

належне пояснення в представлених завданнях дослідження

У 5 завданні дисертант вказує на факт оцінки коронарної 

мікроциркуляції, яку він вивчає за часом заповнення коронарного синуса 

(показник СБРТ). Постає питання: чи слід концентрувати увагу на цьому 

показникові, оскільки останній дає доволі приблизну оцінку 

мікроциркуляції. Можливо слід говорити, насамперед, про вивчення 

характеру анатомічного ураження коронарних судин, а в якості 

додаткового оцінювання провести аналіз інших показників ІКАГ, які за 

непрямими ознаками характеризують стан мікроциркуляції і стабілізації 

а/бляшок.

Огляд літератури відображає сучасний стан проблеми стосовно 

ГКСбел8Т у жінок. Дисертантом наголошується на тому, що ця форма 

ГКС у більшій мірі вивчена на чоловічій популяції при доведеній суттєвій 

тендерній різниці в патофізіології процесу. Розділ поділений на 6 

підрозділів, які описують основні вирішені та не вирішенні моменти цієї 

проблеми. Вже в рамках огляду дисертант показує, що анатомія 

коронарного русла, перебіг, діагностика і лікування ГКСбел8Т у жінок, 

мають свої особливості, які залежать від гормонального гомеостазу. 

Остаточно не з’ясованими та потребують ретельного вивчення відповідні 

підходи щодо лікування цих хворих, як в госпітальний, так і віддалений 
період.

У другому розділі дисертації “МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ” наведені загальновизнані моменти, а саме загальна 

клінічна характеристика обстеженої категорії хворих, критерії включення 

та не включення, сучасні рекомендації щодо встановлення того чи іншого 

діагнозу, описання застосованих методів та дизайну дослідження, методів
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статистичного аналізу. Слід сказати, що дисертант вибрав формат стислої 

клінічної характеристики, оскільки їм виділяється окремий розділ 3, який 

детально вивчає особливості перебігу ГКС і чинників ризику, які 

традиційно наводяться в розділі 2.

У 3-5 розділах дисертації дисертант логічно, крок за кроком, реалізує
«

поставлені завдання дослідження аналізуючи отримані результати. Мені 

власно імпонує те, що кожний розділ має резюме, в якому у стислому 

вигляді наведені основні отримані дисертантом дані. Єдине хотілось би 

бачити лише ті дані, які дисертант вважає основними і які, на його погляд, 

можуть бути максимально використані для впровадження в практику. Саме 

такі дані і повинні обговорюватись в першу чергу.

Не зовсім зрозумілим є: 1) які порушення серцевого ритму і 

провідності спостерігались у більшості пацієнток; 2) як визначався 

несприятливий прогноз і які ускладнення брались при цьому до уваги? 

Дискутабельним також виглядає питання -  а чи доцільно визначати ШП 

показників циркадної регуляції АТ в розвиту ГКС при тому, що АТ 

моніторували на тлі призначеної фармакотерапії після перенесеної 

катастрофи.

Розділ “АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ” побудований традиційно. Дисертант узагальнює 

результати проведеного дослідження у ракурсі аналізу сучасної літератури. 

У розділі виділені та теоретично обґрунтовані основні положення, які 

лежать в основі проведеного дослідження. Розділ написаний в 

аналітичному стилі, містить дані літератури і власні думки дисертанта, які 

логічно витікають із результатів проведеного дослідження та показують 

його зрілість як науковця та практичного лікаря. Безперечно, деякі думки 

дисертанта є дискутабельними.

Висновки дослідження достатньо аргументовані, вони повністю 

відповідають поставленій меті та задачам дослідження, об’єктивно
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відображають результати проведеного дослідження. На мій погляд, вони 

дещо перевантажені статистикою і показниками.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях і авторефераті
За темою дисертаційної роботи опубліковано ЗО наукових праць, у 

тому числі 11 статей у фахових наукових виданнях України, 3 статті у 

закордонних періодичних виданнях, 16 тез доповідей у матеріалах 

науково-практичних конференцій, з яких 3 у закордонних виданнях. 

Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційної 

роботи доповідались і обговорювались на Національних і міжнародних 

конгресах і науково-практичних конференціях.

Недоліки дисертації і автореферату щодо їх змісту та 

оформлення
При рецензуванні дисертаційної роботи В.В. Процька мною не 

виявлено принципових недоліків, які б, певним чином, зменшували 

теоретичну та практичну цінність роботи. Зроблені зауваження мають 

безпосередньо рекомендаційний характер, узгодженні з дисертантом і 

наведені при рецензуванні конкретних розділів дисертації.

Під час захисту дисертації хотілось би розглянути деякі дискусійні 

питання та почути власні думки пошукувана:

/. Які порушення серцевого ритму і провідності найбільш часто 

зустрічались як ускладнення ГКС у вашому дослідженні?

2. Як Ви можете пояснити факт більш частого виникнення 

аритмій і порушень провідності в жінок до менопаузального і, навпаки, 

більшу частоту випадків гострої серцевої недостатності в пацієнток 

постменопаузального віку?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження
Розроблені дисертантом положення слід використовувати у роботі 

лікувальних закладів кардіологічного профілю (форма впровадження -
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інформаційні листи).

Результати дисертаційного дослідження можуть використовуватись у 

навчальному процесі медичних вузів та закладів підвищення кваліфікації 

лікарів для розширення знань, які стосуються ведення пацієнтів з ГКС.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Процько Василя Васильовича "ГОСТРИЙ

КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА БТ У ЖІНОК В 

ПЕРИМЕНОП АУ ЗІ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ,

МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ ТА СТАНУ КОРОНАРНОГО

КРОВООБІГУ" є завершеним профільним науковим дослідженням, яке 

поглиблює наукові уявлення в галузі внутрішніх хвороб, зокрема сприяє 

поліпшенню прогнозування перебігу і лікування ГКСбелБТ у жінок 

різного гормонального віку. За сукупністю отриманих у дисертації даних 

наукове дослідження В.В. Процько має суттєве теоретичне та практичне 

значення для практичної охорони здоров’я України і повністю відповідає 

вимогам п.п. 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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