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офіційного опонента, завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 з 
професійними хворобами Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна академія», доктора 
медичних наук, професора Катеренчука Івана Петровича про дисертаційну 
роботу Процька Василя Васильовича на тему «Гострий коронарний 
синдром без елевації сегмента 8Т у жінок в перименопаузі: особливості 
клінічного перебігу, метаболічного статусу та стану коронарного 
кровообігу», подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук за фахом 14.01.02 -  внутрішні хвороби

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються 

першою за значущістю причиною смертності у всьому світі. Найбільш 

поширеними серед цих захворювань є мозковий інсульт, інфаркт міокарда (ІМ) 

і стенокардія. Встановлено, що в активному працездатномувіці (20-50 років) 

чоловіки схильні до ССЗ приблизно в 3 рази частіше, ніж жінки. Поступове 

згасання функції яєчників з настанням менопаузи супроводжується 

зменшенням вироблення естрогену, і частота ССЗ у жінок і чоловіків у віці 45- 

55 років стає одинаковою. Через 5-7 років після настання менопаузи жінки 

страждають від ССЗ в 5 разів частіше, ніж до неї. При середній тривалості 

життя жінки 75 років третина її життя припадає на клімакс. З кожним роком 

кількість жінок старших вікових груп неухильно зростає, і на сьогоднішній 

день близько 10% всієї жіночої популяції складають жінки 

постменопаузального віку. Згідно з прогнозами ВООЗ до 2030 року в усьому 

світі кількість жінок старше 50 років складе 1,2 млрд. Тому проблема 

збереження і зміцненняздоров'я для поліпшенняякості і тривалості життя цієї 

категорії населення набуває широких масштабів і продовжує залишатися

актуальною.



Жіночі статеві гормони впливають на стан судинного тонусу, причому це 

стосується як периферичних, так і коронарних артерій. Це обумовлено 

здатністю естрогенів збільшувати рівень оксиду азоту, що є ендогенним 

фактором судинної релаксації, а також підвищувати його біодоступність, що 

призводить до зростання резерву вазодилатації. Крім того, естрогени мають 

здатність блокувати кальцієві канали. Таким чином, ендотеліальна дисфункція 

під час клімаксу може бути безпосередньою причиною виникнення 

мікросудинної форми ІХС та самостійним чинником ризику атеросклерозу.

Є дані, що запальний процес, пов'язаний з утворенням бляшки, різниться 

у жінок і чоловіків, про що свідчить більш підвищений рівень С-реактивного 

білка (СРБ) у осіб обох статей в разі розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС).

Згідно з результатами аналізу епідеміологічних досліджень виявлено, що 

фактори ризику (ФР) розвитку атеросклерозу, клінічний перебіг ІХС, 

діагностика і структура ускладнень у жінок мають такі тендерні відмінності:

• ФР ІХС більш агресивно впливають на її розвиток у жінок, ніж у 

чоловіків; відзначається інша, ніж у чоловіків, частота виявлення й значимість 

цих ФР, у жінок значно частіше зустрічається поєднання двох і більше ФР 

(82%), ніж у чоловіків (56,1%);

• пізніша маніфестація ІХС за наявності фізіологічного перебігу 

клімактерію і збільшення випадків ІХС та гострого інфаркту міокарда (ГІМ) з 

раннім настанням менопаузи або після оваріоектомії;

• більш важкий і прогностично несприятливий перебіг ІХС (жінки 

помирають від першого інфаркту міокарда (ІМ) або протягом першого року 

після нього; за даними Американської асоціації кардіологів і дослідження 

ОиБТО-І, після підтвердженого гострого інфаркту міокарда (ГІМ) помирають 

25% чоловіків і 38% жінок);

• часті епізоди безбольової ішемії міокарда, що стає причиною 

несвоєчасної діагностики ІХС та ІМ;



• більший відсоток негативних результатів при проведенні коронарної 

ангіографії (КАГ), підвищена поширеність серед жінок мікросудинних форм 

порушень коронарного кровотоку;

• жінки з ІХС на 5-8 років старше, частіше мають супутній цукровий 

діабет (ЦД) і артеріальнугіпертензію. При появі стенокардії у них рідше 

виявляють стеноз коронарнихартерій (у 37% жінок, якимбула проведена КАГ, 

не було виявлено суттєвого звуження коронарних судин, в той час як у підгрупі 

чоловіків - лише у 13%);

• першим найбільш частим проявом ІХС у жінок є стенокардія, в той час 

як у чоловіків - ГІМ з підйомом сегмента 8Т (Фрамінгемске дослідження).

Аналізуючи вплив класичних ФР на розвиток ІХС у жінок, дослідники 

виявили наступні тендерні відмінності проявів дисліпідемії:

• пікові значення вмісту загального холестерину (ХС) відзначаються у 

жінок у віці 55-65 років, що на 10 років пізніше, ніж у чоловіків;

• після настання менопаузи у жінок починає збільшуватися рівень вмісту 

ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) і тригліцеридів і після 65-річного віку 

перевищує такий рівень у чоловіків;

• високий вміст тригліцеридів і низькі рівні ліпопротеїнів високої 

щільності (ЛПВЩ) чітко корелюють з розвитком ІХС у жінок. Зменшення 

вмісту ЛПВЩ <1,25 ммоль / л у чоловіків і <1,0 ммоль / л у жінок є 

показником, чітко пов'язаним зі збільшенням частоти раптової коронарної 

смерті;

• підвищений рівень ЛПНЩ у жінок в меншій мірі, ніж у чоловіків, 

впливає на розвиток ІХС. І навпаки, високий вміст тригліцеридів надає більший 

вплив на формування ІХС у жінок, ніж у чоловіків;
• підвищеннярівня ЛПВЩ в сироватці крові може бути більш значущим 

критерієм низького рівня коронарного ризику у жінок в порівнянні з 

чоловіками. Величина ЛПВЩ достовірно корелює не тільки з частотою 

ангіографічно виявленого коронарного атеросклерозу, а й із ступенем



вираженості і кількістю стенозованих артерій і зберігає своє значення як фактор 

ризику виникнення атеросклерозу у жінок з рівнем ХС крові<200 ммоль / дл 

(5,2 ммоль / л );

• збільшення концентрації ХС в сироватцікрові> 7 ммоль / л достовірно 

підвищує ймовірність розвитку ПМ у жінок, підвищений рівень тригліцеридів 

у жінок з верифікованим ангіографічно діагнозом ІХС достовірно корелює з 

виразністю атеросклерозу вінцевих судин.

Виходячи з вище викладеного, дисертаційна робота, метою якої 

визначено покращення діагностики та лікування госторого коронарного 

синдрому без елевації сегмента 8Т у жінок з пери- та постменопаузальним 

типом гормонального балансу на основі вивчення клінічного перебігу, 

показників ліпідного та вуглеводного обміну, системного запалення, регуляції 

артеріального тиску, маркерів ендотеліальної дисфункції, даних 

коронароангіографії та їх взаємозв’язків є актуальним і своєчасним науковим 

дослідженням, що має теоретичну значимість та практичну цінність.

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

Дисертація є фрагментом 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 011ОІЛООО124) і «Вплив факторів ризику 

та інвазивних методів лікування на перебіг гострих і хронічних форм ІХС» 

(номер державної реєстрації 011611004512). Автор дослідження був 

співвиконавцем зазначених комплексних науково - дослідних робіт.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх вірогідність.

Дослідження проведене на достатній кількості клінічного матеріалу -  

проведене комплексне обстеження 157 жінок перименопаузального періоду, з 

яких 67 були з відносно збереженим гормональним статусом та 90 -  з



дефіцитом статевих гормонів. Окремо ранжувались практично здорові жінки 

(45 чол.) та пацієнтки з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента 

8Т (112 чол.)

Отримано цілком достатній обсяг досліджень для проведення аналізу 

результатів та його узагальнення. Виділені групи обстежених хворих є 

співставимими.

При виконанні даної дисертаційної роботи використано сучасні методи 

діагностики.

Аналіз і статистична обробка отриманих даних проведені за допомогою 

програмного пакета ВіабзЦса 10 іог Windows.

Хворим з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента 8Т 

верифікація діагнозу та медикаментозна терапія проводилась у відповідності з 

Уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги «Гострий коронарний 

синдром без елевації сегмента 8Т (екстрена, первинна, вторинна 

(спеціалізована) медична допомога)» (2015) та наказом МОЗ України від 

03.03.2016 р. №164 «Про затвердження та впровадження медико - 

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому 

коронарному синдромі без елевації сегмента 8Т».
На підставі проведених досліджень автором сформульовано 7 висновків і 

4 практичних рекомендації. Усі вони грунтуються на матеріалі власних 

досліджень дисертанта, є достатньо аргументованими та доведеними.

Таким чином, використані високоінформативні сучасні методи 

дослідження та статистичної обробки матеріалу, які є адекватні поставленим у 

роботі завданням. Встановлені висновки та закономірності побудовані на 

достатньому клінічному матеріалі, чітко сформульовані та є суттєвими.

Матеріали дисертаційної роботи викладено чітко, послідовно, логічно, 

структуровано, вони добре сприймаються.
Наукова новизна дослідження й отриманих результатів. Новизна 

проведеного дослідження полягає у тому, що дисертантом розв'язана одна з



актуальних проблем клініки внутрішньої медицини -  на підставі вивчення 

особливостей клінічного перебігу, показників ліпідного та вуглеводного 

обміну, системного запалення, регуляції артеріального тиску, маркерів 

ендотеліальної дисфункції, даних коронароангіографії та їх взаємозв’язків 

визначені предиктори розвитку гострого коронарного синдрому без елевації 

сегменту 8Ту жінок у перименопаузі та визначена їх особливість у залежності 

від збереженого гормонального балансу чи естрогенодефіциту.

Виявлені особливості порушень мікроциркуляції та ендотеліальної 

дисфункції у жінок з відносно збереженим гормональним статусом, та отримані 

нові наукові факти, які свідчать про наявність взаємозв’язку гіпоестрогенемії з 

ступенем вираженості атеросклеротичних та деструктивних змін у коронарних 

артеріях.

Дисертант вперше вивчає зв’язки між балансом статевих гомонів та 

основними факторами ризику розвитку гострого коронарного синдрому та його 

ускладнень.

Автор дослідження вперше доводить ефективність додаткового 

призначення у схеми стандартної терапії препарату, що містить у своєму складі 

мельдоній та гама-бутиробетаїн.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

поданої роботи полягає у забезпеченні додаткових можливостей підвищення 

ефективності лікування пацієнток з гострим коронарним синдромом без 

елевації сегмента БТ.

Врахування результатів проведеного дисертаційного дослідження з 

оцінкою особливостей клінічного перебігу, показників ліпідного та 

вуглеводного обміну, системного запалення, регуляції артеріального тиску, 

маркерів ендотеліальної дисфункції, даних коронароангіографії та їх 

взаємозв’язків дозволяє кардіологу або сімейному лікарю провести ефективну 

патогенетичну терапію, зменшити число ускладнень, покращити прогноз та

якість життя пацієнток.



Використання мельдонію і гама-бутиробетаїну дозволяє усунути наявну 

ендотеліальну дисфункцію, покращити енергозабезпечення міокарда в умовах 

естрогенодефіциту і тим самим зменшити імовірний кардіоваскулярний ризик.

Результати дослідження впроваджено в роботу кардіологічного 

відділення для хворих на інфаркт міокарда клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги м. Львова, інфарктного та кардіологічного відділень 8-ї міської 

клінічної лікарні м. Львова, поліклінічного та терапевтичного відділень 4-ї 

міської клінічної лікарні м. Львова, поліклінічного та кардіологічного відділень 

Самбірської центральної районної лікарні, терапевтичного та поліклінічного 

відділень Пустомитівської центральної районної лікарні, терапевтичного 

відділення комунального підприємства Самбірської районної ради «Рудківська 

лікарня планового лікування», що підтверджено актами впровадження, а також 

результати роботи використовуються у навчальному процесі кафедри 

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

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького.

Апробація результатів дисертації, повнота викладення основних 

положень, висновків і рекомендацій. Результати дослідження достатньо 

презентовані на міжнародних і національних конгресах та конференціях, 

регіональних науково-практичних конференціях.

Процько В.В. опубліковано ЗО наукових праць, зокрема 11 статей у 

фахових наукових виданнях, у тому числі 3 іноземні публікації, 16 тез 

доповідей у матеріалах міжнародних та національних конгресів та конференцій. 

Опубліковані роботи повністю відображають зміст проведеного дослідження, 

зроблені висновки та практичні рекомендації логічні та коректні.

Автореферат відображає всі основні положення дисертації. Зауважень 

стосовно автореферату та його змісту немає.

Оцінка структури, змісту та форми дисертації. Дисертаційна робота 

викладена на 217 сторінках друкованого тексту і складається з анотації, вступу,



огляду літератури, розділу «Матеріал і методи дослідження», чотирьох 

розділів власних досліджень, аналізу та обговорення отриманих результатів, 

висновків і практичних рекомендацій, списку літературних джерел, який 

містить 268 джерел, з яких 74 кирилицею та 194 латиницею. Роботу 

проілюстровано 25рисунками та ЗО таблицями.

Дисертація побудована за загальноприйнятим планом. У вступі чітко 

обгрунтовано необхідність проведення даного дослідження, конкретно 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено їхню практичну 

спрямованість.

У першому розділі «Сучасні погляди на особливості гострого 

коронарного синдрому без елевації 8Т”, який є оглядом літератури, дисертант 

проводить аналіз літературних джерел щодо поширеності та особливостей 

перебігу ішемічної хвороби серця та факторів ризику гострого коронарного 

синдрому у жінок, роль порушень гормонального балансу статевих гормонів у 

розвитку гострого коронарного синдрому без елевації сегменту 8Т у жінок.

У окремих підрозділах аналізуються морфологічні та функціональні 

зміни коронарного русла, особливості регуляції артеріального тиску та сучасні 

принципи лікування хворих на гострий коронарний синдром без елевації 
сегмента 8Т.

Автор дослідження проводить досить ґрунтовний аналіз наукових 

публікацій та результатів багатоцентрових досліджень, у тому числі низки 

досліджень, які були проведені в Україні в останні роки, аргументує на 

підставі епідеміологічних та клінічних досліджень тендерні особливості.

У розділі 2 «Матеріал та методи дослідження» дисертант розкриває 

наукові методики, використані у роботі та дає детальну характеристику 
обстежених клінічних груп.

У розділах власних спостережень, автором дослідження на фактичному 

матеріалі переконливо доведено, що розвиток гострого коронарного синдрому 

без елевації сегменту 8Т у перименопаузі у жінок має свої особливості, які



визначаються естрогенодефіцитом. Автор визначає своєрідний рейтинг 

факторів ризику розвитку гострого коронарного синдрому у жінок з 

збереженим гормональним статусом та з дефіцитом статевих гормонів, 

вказуючи на те, що причиною змін у міокарді є не лише коронарна 

недостатність атеросклеротичного ґенезу, але і порушення метаболізму 

міокарда та ендотеліальна дисфункція.

З цих позицій автор дослідження обґрунтовує доцільність включення у 

схеми стандартної терапії препарату, до складу якого входять мельдоній та 

гама-бутиробетаїн.

У розділі 3 «Особливості факторів ризику розвитку гострого коронарного 

синдрому без елевації сегмента БТ у жінок, залежно від гормонального 

статусу» дисертант вивчає ендокринний баланс жіночих статевих гормонів у 

пацієнток з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента 8Т та 

практично здорових жінок залежно від типу гормонального статусу. Автором 

дослідження вивлені статистично значимі рівні естрадіолу, 

фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормонів. Одночасно, на фоні 

гормонального дисбалансу, серед пацієнток з гострим коронарним синдромом 

виявлено значно більше жінок з трьома і більше факторами ризику, причому у 

жінок з естрогенодефіцитом переважали артеріальна гіпертензія, вісцеральне 

ожиріння, дисліпідемія, гіперурикемія, тоді як у жінок зі збереженим 

гормональним статусом -  куріння і робота у професійно шкідливих умовах, 

цукровий діабет та зниження рівня холестерину ліпопротеїдів високої 
щільності.

На фоні порушеного гормонального балансу у пацієнток розвиваються 

порушення перекисного окислення ліпідів, ендотеліальна дисфункція та 

активується системний запальний процес. Ці всі процеси є взаємозалежними, 

між ними існують прямі та зворотні кореляційні зв’язки.

Провівши вивчення факторів ризику розвитку гострого коронарного 

синдрому та встановивши їх особливості автор проводить вивчення



особливостей клінічного перебігу гострого коронарного синдрому без елевації 

сегмента ST та регуляції артеріального тиску у жінок з пери- та 

постменопаузальним типом балансу жіночих статевих гормонів. Матеріали 

цього вивчення представлені у розділі 4.

Результати проведених досліджень засвідчили низку відмінностей у 

перебігу гострого коронарного синдрому у пацієнток з та без 

естрогенодефіциту. Так, зокрема, у жінок з естрогенодефіцитом частіше 

розвивалась гостра серцева недостатність, відзначався високий ризик 

госпітальної летальності за шкалою GRACE, тоді як у жінок зі збереженим 

гормональним фоном частіше відзначався атиповий перебіг та порушення 

ритму і провідності серця. У пацієнток з естрогенною недостатністю при 

зниженні рівня естрадіолу нижче 21,79 пг/мл, підвищенні рівня холестерину, 

тригліцеридів та сечової кислоти зростає ризик ускладненого перебігу гострого 

коронарного синдрому. Одночасно у цих пацієнток порушується 

варіабельність артеріального тиску.

Ймовірно, що ці зміни визначаються, з одного боку, ендотеліальною 

дисфункцією, а, з іншого, порушеннями метаболізму міокарда внаслідок 

гормонального дисбалансу.

У розділі 5 «Стан коронарного кровообігу у хворих на гострий 

коронарний синдром без елевації ST жінок залежно від гормонального 

статусу» автор надає результати проведених коронарографій з оцінкою типів 

кровопостачання міокарда, та визначенням особливостей атеросклеротичного 

ураження коронарних артерій у жінок з гострим коронарним синдромом без 

елевації сегмента ST з різним типом гормонального фону.

У результаті проведених досліджень та співставляючи власні результати з 

даними інших дослідників автор дослідження робить висновок, що на фоні 

естрогендефіциту у жінок розвиваються більш значимі ураження коронарних 

судин з виникненням гемодинамічних стенозів, а рівень статевих гормонів 

корелює зі сповільненням коронарного кровотоку.



У розділі 6 «Оптимізація лікування гострого коронарного синдрому без 

елевації сегмента 8Т у жінок пери- та постменопаузального періоду» автор 

дослідження обґрунтовує доцільність включення комбінації мельдонію і гама- 

бутиробетаїну у стандартні схеми терапії. Саме завдяки усуненню 

ендотеліальної дисфункції, зменшенню проявів системного запального 

процесу та нормалізації антиоксидантного статусу забезпечується стійкий і 

тривалий ефект патогенетичної терапії.

У розділі «Обговорення та узагальнення отриманих результатів» 

дисертант узагальнює результати власних спостережень та співвідносить їх з 

літературними даними, аргументує зроблені висновки.

Дисертант досить чітко визначає найбільш суттєві результати 

проведеного дослідження, порівнює їх з результатами інших досліджень та 

визначає пріоритетні напрямки подальших можливих досліджень.

Дисертація написана грамотно, державною мовою, читається вільно та 

легко. Ілюстрації і таблиці доречні і вдало доповнюють текст, покращуючи 

його сприйняття.

Дисертаційна робота Процька В.В., виконана в Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького (науковий 

керівник -  доктор медичних наук, професор Соломенчук Т.М.) є закінченою 

самостійною науково - дослідною працею, у якій на основі проведених 

автором досліджень встановлені клінічні особливості перебігу гострого 

коронарного синдрому без елевації сегмента 8Т у жінок у перименопаузі, 

виявлені предиктори порушень та визначені патогенетичні зв’язки, на підставі 

яких вдосконалена терапія зазначеної патології.

Теоретично та практично обґрунтовано доцільність включення 

медикаментозного засобу, до складу якого входить мельдоній і гама- 

бутиробетаїн (препарат Капікор).

Таким чином, дисертація Процька В.В. містить ряд положень, 

висвітлених автором у межах розробленої ним концепції та формулювання



висновків, які слід кваліфікувати як науково - обгрунтоване розв’язання 

проблеми вдосконалення діагностики і терапії гострого коронарного синдрому 

без елевації сегмента БТ у жінок в перименопаузі, що є суттєвим внеском у 

медичну науку та практику охорони здоров’я.

Основні положення дисертації та автореферату є ідентичними.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 
Аналіз поданої дисертаційної роботи виявив, що дисертаційне дослідження є 

своєчасним, пріоритетним та актуальним, що підтверджено достатньою 

кількістю спостережень, обгрунтованістю вибору груп спостереження та 

порівняння, сучасними методами дослідження, що дозволило отримати дані, 

вірогідність яких доведена статистичним аналізом отриманих показників, 

розв’язанням поставлених дисертантом задач, з яких автор роботи зробив 

кінцеві висновки, що підкреслюють усі основні положення.

У процесі вивчення роботи принципових недоліків не виявлено. Є окремі 

зауваження, які не зменшують науково-практичного значення роботи. 

Зокрема,у тексті зустрічаються окремі стилістичні помилки. Автор вживає, з 

нашої точки зору, не досить вдалі вирази, такі як «особи жіночого віку», 

«відносно здорові жінки» та ін.

Ймовірно, було б доцільно проаналізувати, які з проявів клімактеричного 

синдрому відзначались у обстежених жінок і які можна було б вважати 

діагностичними предикторами розвитку гострого коронарного синдрому з тим, 

щоби дати рекомендації лікарям-гінекологам щодо своєчасного направлення 

таких хворих на обстеження до лікаря кардіолога. Доцільно було б підготовити 

інформаційний лист чи методичні рекомендації для сімейних лікарів, 

гінекологів і кардіологів з метою своєчасного виявлення предикторів гострого 

коронарного синдрому та проведення профілактичних заходів.

Наявні несуттєві технічні недоліки не зменшують загальної позитивної 

оцінки проведеного дослідження та його результатів.



У порядку дискусії хотілося б отримати відповіді автора дослідження на 

наступні питання:

1. Чи доцільно цим жінкам призначати гормонзамісну терапію та 

клімадінон, коли та як вони повинні призначатись?

2. Якою була стандартна терапія і які антигіпертензивні засоби доцільно 

призначати жінкам у перименопаузі, і які є пріоритетними?

Висновок відповідності дисертації встановленим вимогам. 
Дисертаційна робота Процька Василя Васильовича «Гострий коронарний 

синдром без елевації сегмента 8Т у жінок в перименопаузі: особливості 

клінічного перебігу, метаболічного статусу та стану коронарного кровообігу», 

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, є 

закінченою самостійною кваліфікаційною науково - дослідною роботою, у якій 

на підставі проведених дисертантом досліджень встановлені нові наукові 

факти, що мають пріоритетне наукове і практичне значення.

Робота містить нові, раніше не захищені науково обгрунтовані 

положення, які у сукупності слід розглядати як суттєвий внесок у розв’язання 

актуальної медичної проблеми -  підвищення ефективності терапії хворих на 

ішемічну хворобу серця, зокрема, гострий коронарний синдром без елевації 
сегмента 8Ту жінок в перименопаузі.

Дисертація оформлена відповідно до стандарту та відображає особистий 

внесок автора у справу оптимізації медичної допомоги при такій 

розповсюдженій патології серцево-судинної системи, якою є ішемічна хвороба 
серця.

Висновок. Враховуючи актуальність теми, ефективне вирішення задачі, 

сучасний рівень методичного виконання, достатній обсяг досліджень з 

використанням статистичних критеріїв, що дозволило зробити об’єктивні 

висновки, щодо наукової новизни, практичної значущності основних положень 

і висновків, перспектив та переваг подальшого впровадження одержаних 

результатів рецензована дисертаційна робота «Гострий коронарний синдром



без елевації сегмента у жінок в перименопаузі: особливості клінічного 

перебігу, метаболічного статусу та стану коронарного кровообігу»,

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, а її автор -  ІІроцько Василь Васильович 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 

14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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