
ВІДГУК

офіційного опонента, завідувача кафедри екстреної та невідкладної 
медичної допомоги ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» доктора медичних 

наук, професора ШВЕДА Миколи Івановича на дисертаційну роботу 

Смалюх Ольги Василівни «Патогенетичні аспекти обгрунтованого 

застосування гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих 

на нестабільну стенокардію», подану до офіційного захисту 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія

Детальний аналіз дисертації з додатками та автореферату Смалюх 

Ольги Василівної на тему: «Патогенетичні аспекти обгрунтованого 

застосування гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на 

нестабільну стенокардію» дозволяє сформулювати наступні узагальнені 

висновки щодо актуальності, ступеня обґрунтованості основних наукових 

положень, висновків, рекомендацій, достовірності, наукової новизни, 

практичного значення і зробити висновок щодо загальної оцінки роботи.

1. Актуальність теми. Актуальність дисертаційного дослідження 

визначається тим, що ішемічна хвороба серця є однією найпоширеніших 

захворювань серцево-судинної системи та основною причиною смертності 

хворих середнього та похилого віку в Україні та в світі (Коваленко В.М. і 

співавт., 2016; Townsed N., 2015; Karr S., 2017). За даними ВООЗ у світі 

щорічно вмирає понад 17 мільйонів людей, а впровадження в клінічну 

практику сучасних гемодинамічних середників та хірургічних методів 

реваскуляризації міокарда хоч і знизили летальність та частоту життєво- 

небезпечних ускладнень, але не дали бажаних результатів у віддалений 

період. Так показник смертності протягом одного року після перенесеного 

гострого коронарного синдрому(з елевацією та без елевації ST) досягає 17-
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20%. Тому вдосконалення методів діагностики та лікування ішемічної 

хвороби серця, а також розробка методик уповільнення прогресування 

захворювання(первинної та вторинної профілактики) та попередження 

розвитку ускладнень залишається надзвичайно важливою медико-соціальною 

проблемою сьогодення в усьому світі(Гандзюк В.А., 2014; Куранов А.А., 

2014; Коваленко В.М. і співавт., 2015).

Одним із кардинальних напрямків для зниження захворюваності, 

інвалідності та смертності при ішемічній хворобі серця, для попередження 

розвитку її гострих форм (в т. ч. нестабільної стенокардії), є застосовання 

статинів, ефективність яких доведена великою кількістю багатоцентрових 

досліджень(48; CARE; LIPID; ASCOT; CAPS; HPS; REVERSAL). Разом з 

тим, в цих та інших дослідженнях наголошується на можливих ускладненнях 

статинотерапії, їх можливому негативному впливі на функцію печінки, 

особливо при зниженні її функціонального стану або супутній патології. З 

огляду на ці факти, пошук нових підходів до лікування, шляхів зменшення 

негативного впливу лікарських засобів на печінку та підвищення 

ефективності комплексного лікування хворих на нестабільну стенокардію є 

актуальним питанням в кардіології. Саме цій проблемі присвячена 

дисертаційна робота Смалюх Ольги Василівни, в якій висвітлюються 

патогенетичні механізми розвитку та прогресування ішемічної хвороби 

серця, на основі вивчення показників запалення, функції ендотелію, 

ліпідного спектру крові та ефективність призначеного комплексного 

лікування. Тому можна заключити, що вибрана дисертантом тема є 

безсумнівно актуальною та своєчасною.

2. Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами, 
темами. Дисертаційна робота Смалюх О.В. є фрагментом двох науково- 

дослідних робіт кафедри сімейної медицини факультету післядипломної 

освіти Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Особливості механізмів розвитку та клінічного перебігу гострих
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і хронічних форм ішемічної хвороби серця у залежності від факторів ризику» 

(№ держреєстрації 011 ОиООО 124, 2011-2015 рр.) та «Вплив факторів ризику 

та інвазивних методів лікування на перебіг гострих і хронічних форм 

ішемічної хворобихерця» (№ держреєстрації 011 би004512, 2016-2020 рр.). 

Дисертант є співвиконавцем вказаних науково-дослідних робіт.

3. Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 
висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні 

положення дисертації базуються на достатній кількості хворих, а саме 

обстежено 136 хворих на нестабільну стенокардію та 20 практично здорових 

осіб контрольної групи. Хворі розподілені на п’ять груп у залежності від 

лікувальної тактики, із врахуванням необхідності дотримання однорідності 

груп за віком, статтю та клінічними характеристиками пацієнтів.

Для вирішення завдань, поставлених в роботі, автором були вибрані 

сучасні та адекватні високоінформативні методи дослідження, зокрема: ЕКГ, 

Ехо-КГ, тропоніновий тест, показники ліпідного спектру крові, показники 

запалення, цитокінів, функції ендотелію, печінки. Відзначу, що всі 

лабораторні показники досліджували високоточними імуноферментними та 

колориметричними методами. Наукові положення, висновки і рекомендації 

отримані автором за допомогою статистичної обробки із застосуванням 

стандартної варіаційної статистики, кореляційного аналізу, забезпечили їх 

високий науковий рівень обгрунтованості, достовірності та аргументованості 

висновків, практичних рекомендацій. До обговорення залучено достатню 

кількість літературних джерел (250 посилань).

Дисертант самостійно виконала клінічне обстеження хворих на 

нестабільну стенокардію, провела аналіз наукової літератури по темі 

дисертації, зроблено патентно-інформаційний пошук, сформульовано мету та 

завдання досліджень, підібрано й обгрунтовано вибір методів досліджень для 

вирішення поставлених завдань. Автором проведено статистичну обробку, 

аналіз та узагальнення отриманих результатів дослідження, сформульовано
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основні положення роботи, запатентовано спосіб лікування нестабільної 

стенокардії. Отримані результати проведеного дослідження достатньо 

викладені у 15 наукових публікаціях.

Таким чином*сучасний методичний рівень роботи, репрезентативність 

вибірки, висока інформативність використаних методів дослідження та 

адекватність статистичного аналізу дозволяють вважати, що результати 

дослідження повністю відповідають поставленій меті та завданням, а 

висновки та практичні рекомендації є достовірними і науково 

обгрунтованими.

4. Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

Смалюх О.В. сформульовано та обгрунтовано ряд важливих положень, 

висновків та пропозицій, які характеризуються науковою новизною та мають 

практичну спрямованість. Наукові положення сформульовані автором 

самостійно й відображають особистий внесок дисертанта в розвиток 

медичної науки. Так автором розширено відомості та вдосконалено 

концепцію щодо активності системного запалення, стану цитокінової 

системи, функції ендотелію у хворих із нестабільною стенокардією та їх 

зміни в процесі комплексного лікування з використанням статинів та засобів 

з гепатопротекторними ефектами.

Дисертантом доведено, що при статинотерапії у хворих на нестабільну 

стенокардію розвиваються порушення функціонального стану печінки, а 

призначення гепатопротекторів в комплексному лікуванні таких хворих 

сприяє підвищенню ефективності та безпечності тривалої ліпідознижуючої 

терапії та прихильності до лікування. Патогенетично обгрунтована та 

доведена ефективність застосування альфа-ліпоєвої кислоти та Ь-орнітину-Ь- 

аспартату для лікування хворих на нестабільну стенокардію.

Про новизну та пріоритетність отриманих результатів свідчать 

наявність у Смалюх О.В. Патенту України на корисну модель № и 2017 

01586 «Спосіб лікування нестабільної стенокардії».
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5. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

дисертаційного дослідження та впровадження рекомендованих автором 

методів дослідження дозволяють покращити своєчасну діагностику 

нестабільної стенокардії та функціональних порушень печінки, сприяють 

поглибленню уявлень про патогенетичні механізми цих комор бідних станів.

Отримані дані дозволили патогенетично обгрунтувати доцільність і 

довести ефективність комплексного застосування статинів та 

гепатопротекторів у хворих на нестабільну стенокардію.

Свідченням практичного значення роботи є результати впровадження 

запропонованих методів діагностики та лікування в практичну діяльність 

лікувально-профілактичних закладі та в навчальний процес і наукову роботу 

на профільних кафедрах вищих медичних навчальних закладів. Так матеріали 

дисертаційної роботи впроваджені у практику Вінницького регіонального 

клінічного лікувально-діагностичному центрі серцево-судинної патології, 

Тернопільської міської комунальної лікарні №2, Запорізької міської 

багатопрофільної клінічної лікарні №9, ДУ «Інституту геронтології ім. Д.Ф. 

Чеботарьова НАМИ України», та включені в навчальний процес кафедри 

терапії №1 та медичної діагностики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, кафедри первинної медико-санітарної 

допомоги та загальної практики-сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільського 

державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського», кафедри 

сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії ДЗ Запорізької 

медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, що підтверджено 

відповідними актами впровадження.

6. Обсяг та структура роботи, оцінка змісту дисертації та її 
завершеність. У дисертаційній роботі Смалюх О.В. наявні всі структурні 

елементи: титульний аркуш, анотація державною та англійською мовами,

зміст, перелік умовних скорочень, основна частина, список літературних
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джерел та додатків. Основна частина складається з вступу, огляду літератури, 

опису методів досліджень, отриманих результатів, висвітлених у чотирьох 

розділах, аналізу та узагальненню їх, висновків. Дисертаційна робота 

написана українською мовою на 165 сторінках друкованого тексту, з яких 

109 сторінок займає основний текст, список джерел літератури та додатки 

викладені на 39 сторінках. Робота достатньо проілюстрована рисунками(25) 

та таблицями (18).

У вступі до дисертації автор висвітлила актуальність обраної теми, 

акцентує увагу на зв’язок з науковими програмами, планами, темами, чітко і 

вірно сформульовано мету та завдання дослідження, описано об’єкт та 

предмет дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, особистий внесок здобувана, апробація результатів 

дисертації, кількість публікацій і структуру дисертації. Наведено установи, в 

яких впроваджено результати виконаної роботи в клінічну та наукову 

практику.

Перший розділ «Сучасні погляди на етіологію, патогенез і 
лікування хворих на нестабільну стенокардію» (огляд літератури -  25 

стор.) має аналітичний характер і скомпонований з 4 підрозділів, у ньому 

викладено основні світові досягнення присвячені етіології та патогенезу 

нестабільної стенокардії, детально представлені останні відомості про 

фармакологію і кінетику статинів, їх вплив на функцію печінки, описано дані 

літератури про доцільність комплексного застосування статинів та 

гепатопротекторів. Огляд літератури викладено послідовно, відповідно до 

проблеми, що вивчалася. Дисертантом проаналізовано великий обсяг 

вітчизняних та іноземних наукових робіт протягом останніх 5-10 років, 

охарактеризовано недостатньо вивчені питання, що й визначило основний 

напрямок наукових досліджень автора.

У другому розділі «Матеріали та методи досліджень» (12 стор.), який 

складається з 3 підрозділів, описана характеристика хворих та підхід до 

формування груп у залежності від обраної лікувальної тактики. Обстежено
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136 хворих на нестабільну стенокардію та 20 практично здорових осіб 

контрольної групи. Хворі розподілені на п’ять груп у залежності від 

лікувальної тактики, із врахуванням необхідності дотримання однорідності 

груп за віком, статдю та клінічними характеристиками пацієнтів. Викладена 

методика комплексного застосування статинів та гепатопротекторів (альфа- 

ліпоєвої кислоти, Ь-орнітину-Ь-аспартату).

Крім загальноклінічних методів обстеження хворих, в дисертації 

детально описано методики стандартних та спеціальних досліджень, при 

цьому автором були вибрані сучасні та адекватні високоінформативні методи 

дослідження, зокрема: ЕКГ, Ехо-КГ, тропоніновий тест, показники ліпідного 

спектру крові, показники запалення, цитокінів, функції ендотелію, печінки. 

Відзначу, що всі лабораторні показники досліджували високоточними 

імуноферментними та колориметричними методами.

В цьому розділі наведено також методи статистичної обробки 

одержаних результатів та оцінка їх достовірності і кореляційних звязків.

Обсяг клінічного матеріалу достатній, а використані методи 

дослідження є сучасними, інформативними та достатніми для вирішення 

поставлених завдань.

Матеріали власних дослідження автора представлені у наступних 

чотирьох розділах дисертації.

У третьому розділі «Характеристика хворих на нестабільну 

стенокардію»(6 стор.) відображені результати клінічної характеристики 

хворих на нестабільну стенокардію, наведено фактори ризику розвитку та 

прогресування ІХС у досліджуваних пацієнтів, а також оцінено ризики 

розвитку ускладнень та смертності за шкалою GRACE. В цьому розділі 

доцільно було б вказати провідсутність суттєвої різниці в клінічних проявах 

хвороби у обстежених різних дослідних груп.

Даний розділ закінчується коротким резюме, в якому висвітлені 

основні результати. Матеріали розділу опубліковані у 2 наукових працях.
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У четвертому розділі «Показники ліпідного спектра крові в хворих 

на нестабільну стенокардію» (17 стор.), який складається з 2 підрозділів, 

відображено дані про порушення ліпідного обміну у хворих на нестабільну 

стенокардію, що проявлялися проатерогенними змінами ліпідного спектру 

крові, підвищенням рівня ЗХС, ХС ЛПНЩ, КА та зниження ХС ЛПВЩ.

Після двох тижнів лікування уже виявлялося покращення показників 

ліпідного спектру крові. Через місяць у хворих, які отримували комплексне 

лікування з додатковим прийомом альфа-ліпоєвої кислоти у дозі 600 мг на добу 

чи L-орнітином-Ь-аспартатом, спостерігалося більш суттєве 

покращення ліпідного спектра крові, ніж при прийомі лише статинів. 

Найоптимальнішою комбінацією для коригування дисліпідемії, за 

результатами даного дослідження, була комбінація розувастатину з альфа- 

ліпоєвою кислотою. Розувастатин та аторвастатин в еквівалентних дозах 

володіли приблизно одинаковим впливом на ліпідний спектр крові, але 

відрізнялися за впливом на ХС ЛПВЩ, розувастатин сприяв його 

підвищенню, на відміну від аторвастатину.

Матеріали розділу опубліковані у 5 наукових працях.

У п’ятому розділі «Показники системного запалення, цитокінова 

система та функція ендотелію в хворих на нестабільну стенокардію» (14
стор.), який складається з 3 підрозділів, наведено динаміку показників СРП, 

загального фібриногену, ІЛ-1р, ІЛ-6, ІЛ-17, ФНП-а до та після лікування 

різними медикаментозними комбінаціями. Встановлено, що у хворих на 

нестабільну стенокардію у вихідному стані спостерігається підвищення 

вказаних показників у порівнянні з контрольною групою. Крім того, 

нестабільна стенокардія характеризується порушеною функцією ендотелію, що 

супроводжується підвищеним рівнем ендотеліну-1.

Комплексне лікування статинами та альфа-ліпоєвої кислоти сприяє 

достовірному зниженню вищезазначених показників, що підтверджує 

обгрунтованість та доцільність проведеного лікування.
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Розділ завершується результатами проведеного кореляційного аналізу 

між показниками ліпідограми та показниками запального синдрому і стану 

ендотелію. Отримано прямі кореляції середньої сили, які вказують на 

взаємозалежність між змінами досліджуваних показників і прогресуванням 

ІХС.
Результати даного розділу опубліковані у 3 наукових роботах.

Шостий розділ «Особливості функції печінки в хворих на нестабільну 

стенокардію при комплексному лікування в поєднанні з 
гепатогіротекторами» (9 стор.) містить дані про вплив статинів на печінку, 

в ньому автор описала ефективність застосування альфа-ліпоєвої килоти та Ь- 

орнітину-Ь-аспартату при статинотерапії. Зазначила, що ЬОЬА мав кращий 

ефект щодо зниження трансаміназ, в порівнянні з альфа-ліпоєвою кислотою.

Окрасою цього розділу, і дисертації в цілому, є наведення клінічного 

випадку одного з пацієнтів, у якого застосування запропонованих автором 

методик дало позитивний клінічний результат.

Результати розділу викладені у 6 наукових працях, та підтверджені 

патентом України на корисну модель.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» (16 

стор.) автор підводить підсумок і проводить ретельний аналіз та детальне 

обговорення отриманих результатів. На основі співставлення власних 

результатів з даними вітчизняних та іноземних авторів, показано важливість 

власних наукових розробок та перспективність подальших досліджень. Цей 

розділ показує, що роботу провів науковець, клініцист зі здатністю не лише 

провести глибокий аналіз великого об’єму матеріалу, але й запропонувати, 

які конкретно результати дослідження можна впровадити в клінічну 

практику та науку.

Висновки відображені в 6 положеннях, логічно сформульовані та 

витікають з результатів власних досліджень, є обгрунтованими, відповідають 

меті за завданням дослідження. Практичні рекомендації доцільні, які можуть 

бути впроваджені в практичну медицину.
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Список використаних джерел літератури оформлений згідно 

встановлених вимог, містить 250 джерел (140 - кирилицею та 110 - латиною).

В авторефераті в достатньому об’ємі й чітко відтворені матеріали і 

положення дисертації, її актуальність, новизна, мета та завдання 

дослідження, вдало вибрано предмет дослідження, обґрунтовано викладені 

висновки і практичні рекомендації. Автореферат повністю відображає суть, 

зміст і структуру дисертації та відповідає сучасним вимогам його 

оформлення.

Оформлення автореферату та дисертації повністю відповідає вимогам 

МОН України і не викликає зауважень.

7. Повнота викладу результатів дисертації у наукових працях. За

результатами досліджень опубліковано 15 наукових праць, з яких 7 статей (1 

стаття у закордонному періодичному виданні, 6 статей у наукових фахових 

виданнях України (5 з них включені до міжнародних наукометричних баз 

даних -  Index Copernicus, Googl Scolar, РІНЦ)), 7 робіт у матеріалах науково- 

практичних конференцій, 1 деклараційний патент України на корисну 

модель.

З урахуванням завдань досліджень матеріали дисертації Смалюх О.В., 

що наведені в розділах, відображені в опублікованих працях.

Автореферат відповідає суті, змісту і структурі дисертації та 

відображає основні її положення.

8. Рекомендації щодо використання результатів дослідження.
Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у широкій 

кардіологічній та терапевтичній практиці. Запропоновані методики 

діагностики ризику загострення ІХС та функціонального стану печінки, а 

також їх лікування є доступними у використанні та можуть здійснюватися у 

роботі кардіологічних та терапевтичних закладів усіх рівнів.
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9. Зауваження пропозиції та недоліки щодо змісту і оформлення 

дисертації та автореферату. Загалом дисертаційну роботу Смалюх О.В., що 

виконана в ДВНЗ «Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України»(науковий керівник д.мед.н., проф. 

Заремба Є.Ф.), розв’язує актуальне науково-практичне завдання сучасної 

клінічної медицини -  удосконалення діагностики та покращення 

медикаментозного лікування хворих на нестабільну стенокардію шляхом 

врахування функціонального стану печінки і додаткового використання 

альфа-ліпоєвої килоти та Г-орнітину-Ь-аспартату при статинотерапії даної 

патології. Отримані результати можна вважати суттєвим досягненням в 

розв’язанні конкретного клінічного завдання щодо своєчасної діагностики 

несприятливого перебігу захворювання та адекватного лікування 

нестабільної стенокардії в поєднанні з функціональними порушеннями 

печінки. Тому, в цілому, суттєвих зауважень до змісту та оформлення 

дисертаційної роботи та автореферату Смалюх О.В. немає.

Разом з тим, оскільки окремі її положення є дискусійними, що 

пов’язано з означенням дисертантом власної позиції щодо окремих 

досліджуваних проблем, то, на мою думку, варто зробити певні уточнення, 

зауваження та рекомендації з метою удосконалення подальших досліджень з 

обумовленої проблематики.

І.На думку опонента недоцільно в розділах власних досліджень для 

аргументації отриманих результатів опиратися на дані літератури і 

проводити їх обговорення.

В рамках наукової дискусії хотілося б почути відповіді на наступні 

запитання:
1. «Нестабільна стенокардія» - збірне поняття, яке включає декілька 

стенокардій, в основі патогенезу яких лежить коронаростеноз, а 

також особливу(варіантну) стенокардію Прінцметла, основною 

патогенетичною ланкою якої є коронароспазм, тобто, їх причини і

ї ї



патогенез різні, відповідно і принципи лікування їх повинні 

відрізнятися. Чи враховувала автор ці особливості в своїй роботі?

2. Чи варто було включати в дослідну групу хворих на нестабільну 

стенокардію в поєднанні з фібриляцією передсердь(у 22%), так як це 

гемодинамічно значима аритмія, яка знижує фракцію викиду і 

скоротливу функцію міокарда на 30-40% і, звичайно же, може 

суттєво впливати на функціональний стан печінки і метаболізм 

застосованих Вами медикаментозних засобів?

3. Яка частота ускладнень й побічних ефектів фіксувалась Вами у 

пацієнтів, які вживали лише статини і у пацієнтів, яким додатково 

призначали «гепатопротектори»?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Смалюх Ольги Василівни на тему: 

«Патогенетичні аспекти обгрунтованого застосування
генатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на нестабільну 

стенокардію», виконана під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Заремби Є.Х., та представлена на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 -  кардіологія, є 

завершеною, самостійною науковою працею, що має наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення, в якій отримані науково-обгрунтовані 

результати, що в сукупності вирішують важливу науково-практичну задачу 

кардіології щодо підвищення ефективності лікування хворих на нестабільну 

стенокардію з функціональними порушеннями печінки шляхом поєднаного 

призначення статинів та гепатопротекторів. Дисертаційна робота виконана на 

високому науково-методичному рівні.

За актуальністю, науково-практичним рівнем досліджень, теоретичною 

та практичною цінністю, науковою новизною отриманих результатів, 

обгрунтованістю висновків дисертаційна робота Смалюх Ольги Василівни 

«Патогенетичні аспекти обгрунтованого застосування гепатопротекторів у
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комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію» 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 Кабінету Міністрів № 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 14.01.11 -  кардіологія.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри невідкладної та екстреної медичної 

допомоги ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

Заслужений діяч науки і техн і У к р а ї н и ,

доктор медичних наук, профе

30.04.2018 р.

М.І.

Тий підпис
завіряю

мірник ректора з кадрових питан 
І ^ ^ н е п іл ь с ь к о г о  медунівереитет\

Підпис проф. Шведа М.І. засвідчую: -
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