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Актуальність дисертаційної праці Фармаги М.Л. пов’язана в першу чергу 

з тим, що, незважаючи на сучасні досягнення медичної науки, цироз печінки 

(ЦП) залишається однією з найважливіших і найскладніших проблем 

сучасної гепатолоґії і внутрішньої медицини в цілому. За інформацією 

Всесвітньої орґанізації охорони здоров’я, за останні роки поширеність і 

захворюваність на ЦП зросли на 35,3 % та 93,3 % відповідно, а серед причин 

усіх смертей у Європі частка ЦП становить 1,8 %.  Особливо актуальним є 

вивчення і врахування не лише ЦП, але й низки коморбідних синтропічних 

до нього, тобто етіолоґічно і/або патоґенетично асоційованих, уражень інших 

орґанів та систем, які здебільшого зумовлюють тимчасове і надалі стійке 

порушення працездатності, інвалідизацію та нерідко смерть хворих. Серед 

них ураження системи кровообігу діаґностуються у 80,0–90,0 % хворих на 

ЦП, вважаються ключовими у виникненні поліорґанної недостатності і часто  

приводять до інвалідизації чи навіть смертності у дaному контингенті 

хворих. 

Наукова робота присвячена актуальній  і системній проблемі, що має 

важливе медико-соціальне значення. У сучасній клініці внутрішньої 

медицини діаґностування синтропічних коморбідних уражень системи 

кровообігу викликає суттєві труднощі, оскільки їх клінічні ознаки є 



«бідними» та неспецифічними, які часто можна сплутати з проявами 

основної хвороби печінки, а також з ураженнями серцево-судинної системи, 

які можуть мати місце у пацієнтів як самостійні захворювання, не пов’язані 

прямо з первинним формуванням цирозу. Хоча патоґенез синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП активно 

досліджується, починаючи з 90-х років ХХ ст., але багато аспектів ще й досі 

залишаються невивченими. Ключовими моментами вважаються 

фіброзування печінки, компенсаторне збільшення вмісту місцевих 

вазоконстрикторів та зростання портального тиску, що призводить до 

розбалансування у системі місцевих вазоконстрикторних та вазопресорних 

механізмів і стає причиною подальшого ураження серця та порушення 

гемодинаміки. Однак досі залишається недостатньо вивченою роль 

вазоактивних чинників у формуванні синтропічних коморбідних до ЦП 

уражень системи кровообігу, а також їх взаємозв’язки між собою. 

Все це, врешті призводить до того, що через недостатнє вивчення 

синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу при ЦП, 

особливостей їх перебігу, ланок патоґенезу та клінічних маркерів 

застосовується недостатньо оптимізоване лікування і не використовуються 

лікарські засоби, які б забезпечили найбільшу ефективність лікування таких 

хворих. 

Тому вибраний напрям дисертаційного дослідження є дуже актуальним, 

потребує поглибленого вивчення і впровадження результатів досліджень у 

клінічну практику для оптимізації комплексного лікування. 

Отже, мета дисертації, що відповідає назві роботи, є актуальною і 

обґрунтованою – удосконалити діаґностику та підвищити ефективність 

лікування хворих на цироз печінки з синтропічними коморбідними 

ураженнями системи кровообігу на основі їх комплексної характеристики, 

з’ясування особливостей їх перебігу та патоґенетичних механізмів.  

Згідно до поставленої мети сформульовані 5 завдань дослідження:  



1. Виявити позапечінкові синтропічні коморбідні ураження системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки.  

2. Охарактеризувати синтропічні коморбідні ураження системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки, класифікувати й з’ясувати їх 

особливості залежно від тяжкості основної хвороби. 

3. Визначити деякі патоґенетичні механізми виникнення синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 

4. Виділити клінічні маркери синтропічних уражень системи кровообігу у 

хворих на цироз печінки та дослідити їх проґностичну цінність. 

5. Обґрунтувати й оцінити ефективність модифікованого курсового 

комплексного лікування хворих на цироз печінки із синтропічними 

ураженнями системи кровообігу. 

Дисертаційна робота є є фраґментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Стан гепатобіліарної системи у 

хворих терапевтичного профілю» (номер державної реєстрації 012U000160), 

співвиконавцем якої є дисертант. 

     Наукова новизна. Вперше встановлено, що у 81,26 % хворих на ЦП 

виявлено характерні ураження системи кровообігу, зокрема, вторинну 

цирозну кардіоміопатію (ЦКМП) – у 57,50 % хворих і стійку артеріальну 

гіпотензію – у 173 (35,31 %), які визначені як синтропічні через збільшення 

кількості їх випадків паралельно з наростанням тяжкості ЦП.  

     Вперше у хворих на ЦП та вторинну ЦКМП проведений детальний аналіз 

ехокардіоскопічних показників, виявлено гіпертрофію міжшлуночкової 

перегородки і стінки лівого шлуночка (ЛШ), збільшений його 

кінцевосистолічний (КСО) та кінцеводіастолічний (КДО) об’єм, що у 53,03 % 

випадків призвело до ремоделювання ЛШ. Виокремлено індекс С. Теі ЛШ    

з-поміж усіх показників ультразвукової доплеркардіоґрафії як найбільш 



комплексний, базуючись на показниках якого класифіковано вторинну 

ЦКМП за ступенями тяжкості.  

     Уперше виявлено, що у пацієнтів із ЦП та синтропічною стійкою 

артеріальною гіпотензією порушений добовий ритм артеріального тиску 

(АТ); виокремлено середній артеріальний тиск упродовж доби (АТсд) як 

показник, що найбільш точно відображає динаміку АТ, і, відповідно до його 

величини, класифіковано синтропічну стійку артеріальну гіпотензію на три 

ступені тяжкості.  

     Вперше встановлено, що у пацієнтів із ЦП та синтропічною вторинною 

ЦКМП внутрішні процеси реґулюються за участю гуморально-метаболічних 

чинників і симпатикотонії, а у пацієнтів із ЦП та синтропічною стійкою 

артеріальною гіпотензією – включенням лише місцевих гуморально-

метаболічних чинниківіз одночасною недостатністю як симпатичного, так і 

парасимпатичного відділів веґетативної нервової системи. 

Дисертант уперше виокремила клінічні маркери синтропічних уражень 

системи кровообігу. Зокрема, підтверджено їх проґностичну цінність, а також 

виокремлено констеляції симптомів, які дозволяють з високою чутливістю, 

специфічністю та точністю думати про наявність синтропічної вторинної 

ЦКМП або запідозрити синтропічну стійку артеріальну гіпотензію. 

Уперше обґрунтовано доцільність призначення модифікованого 

комплексного лікування з урахуванням досліджених синтропічних 

коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на ЦП, особливостей їх 

перебігу, патоґенетичних механізмів та їх клінічних маркерів і 

продемонстровано його ефективність. 

     Практичне значення одержаних результатів. Автором 

арґументовано необхідність верифікації синтропічних коморбідних уражень 

системи кровообігу, визначення ступенів їх тяжкості відповідно до 

виявлених їх особливостей.  

Виявлені особливості ВНС та ендотеліальної дисфункції (Е-1, цҐМФ), 

дисбаланс у РААС та надпродукування МНП дисертант вважає доцільним 



використовувати як додаткові надійні діаґностичні критерії синтропічної 

вторинної ЦКМП і синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії, що є 

підставою для призначення патоґенетично обґрунтованого лікування. 

Водночас викликає певні сумніви достатня доступність даних методик для 

широкого застосування в клінічній практиці. 

Виокремлено поєднання певних клінічних суб’єктивних та об’єктивних 

симптомів скарг у хворих з ЦП, які дають підстави думати про синтропічну 

вторинну ЦКМП чи про синтропічну стійку артеріальну гіпотензію. 

Запропонована модифікація стандартного лікувального комплексу у 

пацієнтів із ЦП та синтропічною вторинною ЦКМП з додаванням до нього  

β-адреноблокатора із α-блокувальними властивостями, а також кардіо- та 

гепатопротектора тіотріазоліну, що достовірно покращувало якість життя і 

ефективність лікування паціентів. Також рекомнендується модифікація 

стандартного лікувального комплексу у хворих на ЦП та синтропічну стійку 

артеріальну гіпотензію І і ІІ ступенів тяжкості, що полягає у додаванні до 

лікування івабрадину, а у хворих на ЦП і стійку артеріальну гіпотензію ІІІ 

ступеня тяжкості - внутрішньовенно розчину альбуміну, перорально α-

ліпоєвої кислоти, а за наявності набрякового синдрому – спіронолактону, що 

достовірно покращує якість життя паціентів та ефективність лікування. 

     Впровадження результатів дослідження. Результати проведених 

досліджень впроваджені у практику ґастроентеролоґічного, ревматолоґічного 

і кардіолоґічного відділень Комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», у 

педаґоґічний процес підготовки студентів медичного факультету Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, що 

підтверджено 9-ма актами впровадження. 

     Особистий внесок здобувача. Автор особисто виконала планування НДР 

та інформаційно-патентний пошук, обґрунтувала актуальність теми 

дисертаційної роботи, визначила мету й сформулювала завдання дослідження 

опанувала методи обстеження, сформувала групи дослідження. Дисертант 



безпосередньо брала участь у клінічному обстеженні та лікуванні хворих, 

формувала дослідні ґрупи пацієнтів, самостійно провела статистичну 

обробку отриманих результатів, обґрунтувала висновки, розробила практичні 

рекомендації, забезпечила їх впровадження у практику, підготувала й 

опублікувала у вигляді ряду наукових статей результати досліджень, 

власноручно написала дисертацію та автореферат. Запозичень ідей і розробок 

співавторів публікацій не було. Права співавторів публікацій порушені не 

були, конфлікти інтересів відсутні.  

     Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 22-х 

працях, із яких 9 статей - у фахових наукових виданнях ДАК МОН України, 2 

статті в інших наукових журналах, 1 стаття у журналі, включеному до 

наукометричної бази Scopus, 8 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій.. Отримано два деклараційні патенти на корисну 

модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація написана ґрамотною 

професійною українською мовою з використанням уніфікованої медичної 

термінології, викладена на 249 сторінках тексту комп’ютерного набору, з 

яких 122 сторінок займає основний зміст, і складається з анотації, вступу, 

огляду літератури, опису методолоґічних принципів, методів досліджень та 

загальної клінічної характеристики хворих, чотирьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел (260 найменувань, з 

яких 73 кирилицею, 187 – латиницею) та додатків. Робота ілюстрована 

Дисертаційне дослідження ілюстроване 51-ою таблицею і 50-ма рисунками.  

У вступі  коротко підкреслені актуальність вибраної теми дослідження, 

зв'язок дисертаційної роботи із загальною програмою наукової роботи 

кафедри, на якій вона виконувалася, вказано на новизну і практичне значення 

роботи, особистий внесок дисертанта, запровадження результатів роботи та 

виступи і публікації, у яких були представлені результати дослідження.  



У огляді літератури, що складається з двох підрозділів на 24-х сторінках, 

достатньо повно викладені сучасні погляди на проблему теми дисертаційної 

роботи та різноманітність поглядів на вирішення завдань, поставлених у 

дослідженні. У першому підрозділі (16 стор.) детально аналізуються сучасні 

погляди на етіологію і патогенез уражень серцево-судинної системи у хворих 

з ЦП з акцентом на синтропічні коморбідні ураження. Другий підрозділ 

огляду літератури, що присвячений питанням діагностики і 

диференційованого лікування хворих на ЦП з синтропічними серцево-

судинними ураженнями, закономірно дещо менший (8 стор), оскільки таких 

даних на сьогодні отримано недостатньо, і вони слабко впроваджені в 

клінічну практику. 

У розділі «Методологічні принципи, методики досліджень та 

загальноклінічна характеристика хворих» з трьома відповідними 

підрозділами на 13-и сторінках добре виписані методологічні принципи – 

дизайн дисертаційного дослідження, а також перелічуються методи 

дослідження, використані в ході написання дисертаційної роботи, дається їх 

коротка характеристика. Дизайн дослідження, зокрема,  складався із п’яти 

етапів, кожен із яких послідовно вирішував поставленні в дисертаційній 

роботі завдання. Спочатку в рандомізований спосіб опрацьовано медичну 

документацію 603-х хворих на ЦП. Далі для виявлення синтропічних 

уражень системи кровообігу проаналізовано історії хвороб 490 хворих на ЦП, 

у яких були діаґностовані хвороби серцево-судинної системи. Ті недуги, 

частота яких наростала паралельно декомпенсуванню ЦП за критеріями C. 

Child – Pugh, трактувалися як синтропічні коморбідні ураження. Такими 

станами виявились вторинна ЦКМП та стійка артеріальна гіпотензія. В 

результаті цього виокремлено 192 випадки з синтропічними 

моноураженнями серцево-судинної системи, які склали дві підгрупи 

дослідної групи (ДҐ). Ті хворі, що не мали ураження системи кровообігу (113 

осіб), утворили ґрупу порівняння (ҐП).  Пацієнтам ДҐ А (з синтропічною 

ЦКМП) та ҐП, окрім загальноприйнятих рутинних обстежень, додатково 



проводили ультразвукову доплеркардіоґрафію за стандартною методикою із 

визначенням всіх показників. Додатково визначали типи структурно-

геометричного ремоделювання ЛШ відповідно до рекомендацій 

Європейської спілки гіпертензії (2001). Пацієнтам ДҐ Б (з синтропічною 

артеріальною гіпотензією) та ҐП додатково проводили добовий моніторинг 

артеріального тиску з наступним аналізом отриманої інформації за 

допомогою проґрамного забезпечення відповідно до стандартних формул. 

Для з’ясування деяких патоґенетичних механізмів синтропічних 

позапечінкових уражень у хворих на ЦП оцінено стан ВНС за допомогою 

реєстрації варіабельності серцевого ритму (ВСР) на комп’ютерному 

електрокардіоґрафі «Полі-Спектр». Дослідження ендотеліальної дисфункції 

проводили шляхом вивчення вмісту в плазмі крові циклічного 

гуанозинмонофосфату (цҐМФ), який достовірно свідчить про кількість 

оксиду азоту (NO), досліджувався і рівень місцевого вазоконстриктора 

ендотеліну-1 (Е-1). Стан ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) 

оцінювали за вмістом її компонентів – реніну та альдостерону); вивчався 

також вміст мозкового натрійуретичного ферменту (МНП) у плазмі крові. 

Для оцінки ефективності лікування хворих із ЦП та синтропічною 

ЦКМП поділили у рандомізований спосіб на дві ґрупи: дослідну (ДГ, 51 

хворий), що отримувала лікування за модифікованою методикою, та 

контрольну (КҐ) (52 хворих), якя лікувалася за стандартною методикою. Для 

оцінки ефективності модифікованого комплексу лікування хворих на ЦП з 

синтропічною стійкою артеріальною гіпотензію хворих поділили 

рандомізованим шляхом також на дві ґрупи, що не відрізнялися за статтю і 

віком: ДҐ (45 хворих), що отримувала модифіковане лікування, та КҐ (44 

хворих), які лікувалася за стандартною схемою. Також перераховуються 

сучасні методи статистичної обробки отриманих даних і контролюється 

відповідність проведених дослідів загальноприйнятим етичним стандартам. 



У першому розділі власних досліджень (розділ 3, 24 сторінки) 

вирішувались перше і друге завдання дослідження і вивчались захворювання 

серцево-судинної системи у пацієнтів з ЦП з виділенням синтропічних до 

цирозу печінки станів. 

Відповідно до першого завдання виявлено позапечінкові коморбідні 

ураження системи кровообігу в 490 (81,26 %) обстежених хворих, серед яких: 

вторинна ЦКМП – у 280 хворих (57,50 %), артеріальна гіпертензія – у 180 

(36,73 %), артеріальна гіпотензія – у 173 (35,31 %), а також ряд інших 

одиничних несинтропічних серцево-судинних уражень. З-поміж них 

виокремлено ті хвороби, частота яких достовірно зростала з наростанням 

декомпенсації цирозу, та визначено їх як синтропічні – вторинна ЦКМП (у 

45,69 % пацієнтів класу А, у 56,25 % класу В, у 65,79 % класу С) та стійка 

артеріальна гіпотензія (у 16,67 % пацієнтів класу А, у 26,11 % класу В, у 

44,74 % класу С). Цікаво би вивчити випадки поєднання ЦКМП і 

артеріальної гіпертензії, які, очевидно, мати місце, однак це не входило в 

завдання дослідження. 

Відповідно до другого завдання дослідження більш детально обстежені 

зміни при синтропічній ЦКМП за допомогою ультразвукової 

доплеркардіоґрафії, що виявились вірогідно більшими від змін у групі 

порівняння (ГП). Статистичний аналіз вибірок показників ультразвукового 

доплеркардіоґрафічного обстеження хворих на ЦП та синтропічну ЦКМП 

дозволив виокремити індекс С. Теі, як показник, що найбільш точно й 

комплексно відображає динаміку структурних і функціональних порушень 

серця за умов ЦКМП та класифікувати ЦКМП на ступені тяжкості: І ступінь 

ЦКМП діаґностується в такому випадку, якщо індекс С. Теі - у межах від 0,50 

до 0,59, ІІ ступінь тяжкості – від 0,60 до 0,69, а ІІІ ступінь – коли показник 

дорівнює 0,70 і більше. Встановлено, що з наростанням класу тяжкості ЦП 

гіпертрофуються міжшлуночкова перегородка і лівий шлуночон (ЛШ), який 

у декомпенсованих пацієнтів дилятується.  



Отримана за допомогою ДМАТ інформація про добовий профіль АТ 

вказує на достовірно нижчі показники АТ у пацієнтів ДҐ Б з стійкою 

артеріальною гіпотензією, порівняно з пацієнтами ҐП, які достовірно 

знижуються з наростанням клацу ЦП. У хворих на ЦП і синтропічну 

артеріальну гіпотензію зафіксовано порушення циркадного ритму АТ, що 

виявляється недостатнім зниженням АТ в пасивний період доби порівняно з 

активним. Виявлено також достовірно нижчу варіабельність АТ у хворих на 

ЦП та синтропічну стійку артеріальну гіпотензію порівняно із результатами у 

пацієнтів ҐП. Статистичне опрацювання вибірок показників ДМАТ дало 

змогу виділити АТсд як показник, що найбільш точно відображає динаміку 

АТ, а тому його доцільно використовувати для класифікування стійкої 

артеріальної гіпотензії на ступені тяжкості: І ступінь тяжкості за умов, коли 

АТсд, визначений методом ДМАТ, є у межах від 76 мм рт. ст. до 80 мм рт. 

ст., ІІ ступінь тяжкості – від 70 мм рт. ст. до 75 мм рт. ст., а ІІІ ступінь – коли 

показник є меншим за 70 мм рт. ст. Водночас виміряна варіабельність АТ не 

залежала від класу тяжкості ЦП і залишалася практично подібною на всіх 

етапах хвороби печінки. 

У другому розділі власних досліджень (розділ 4, 17 сторінок), 

вирішуючи третє завдання, представлено результати вивчення особливостей 

патогенезу розвитку синтропічних серцево-судинних уражень у хворих на 

ЦП з деталізацією ролі вегетативної нервової системи і гуморально-

метаболічних чинників. Показано, що для пацієнтів із цирозом печінки та 

синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією характерними є 

симпатикотонія і активація гуморально-метаболічних чинників із 

підвищенням вмісту у крові реніну, ендотеліну-1 та мозкового 

натрійуретичного пептиду, а для пацієнтів із цирозом печінки і синтропічною 

артеріальною гіпотензією – приґнічення симпатичного і парасимпатичного 

відділів веґетативної нервової системи зі збільшенням вмісту циклічного 

ґуанозинмонофосфату і гіперальдостеронізмом. 



Третій розділ власних досліджень (розділ 5,  15 сторінок) пропонує 

вирішення завдання виділення клінічних маркерів синтропічних коморбідних 

серцево-судинних уражень у хворих на цироз печінки. Показано, що за 

наявності поєднання скарг на біль і тяжкість у правому підребер’ї, асциту, 

гепато- і спленомеґалії та телеанґіоектазій – із високою чутливістю, 

специфічністю та точністю можна припускати наявність синтропічної стійкої 

артеріальної гіпотензії. Водночас стверджується, що наявність у хворих на 

цироз печінки поєднання скарг на нудоту, жовтяничність шкіри і склер за 

відсутності симптому «голова медузи» дає підстави із такою ж чутливістю, 

специфічністю та точністю думати про синтропічну вторинну цирозну 

кардіоміопатію. Останнє твердження викликає певні запитання, а виділені 

ознаки видаються  занадто неспецифічними, щоби впевнено стверджувати, 

що таке поєднання ознак у хворих на ЦП не тільки часто застрічаються при 

випадках з синтропічною ЦКМП, але й об’єктивно свідчить за її наявність. 

Нарешті, розділ 6 на 12-и сторінках вирішує останнє завдання 

дослідження – обгрунтувати та оцінити ефективність комплексного 

модифікованого лікування хворих на ЦН з врахуванням наявних різновидів 

серцево-судинної синтропічної патології. У лікувальний комплекс хворих на 

ЦП з синтропічною вторинною ЦКМП рекомендовано включати β-

адреноблокатор із α-блокувальними властивостями карведілол, а також 

метатолітотропний препарат тіотриазолін. Пацієнтам із ЦП та синтропічною 

артеріальною гіпотензією І і ІІ ступенів тяжкості (АТсд у межах від 70 мм рт. 

ст. до 75 мм рт. ст.) дисертант пропонує призначати івабрадин по 1 таблетці 

(5,0 мґ) зранку після їди з метою нормалізації пришвидшеної ЧСС, що 

забезпечить підвищення тонусу парасимпатичного відділу ВНС. Водночас 

пацієнтам з ЦП та артеріальною гіпотензією ІІІ ступеня тяжкості (АТсд < 70 

мм рт. ст.) рекомендується підвищувати АТ шляхом внутрішньовенного 

введення розчину альбуміну в розрахунку 1,5 ґ/кґ щонайменше впродовж 

десяти днів, а також до лікування додають α-ліпоєву кислоту, завдяки її 

здатності пригнічувати синтез NO гепатоцитами, вираженими 



антиоксидантними властивостями, участі в жировому, енерґетичному 

обмінах. За наявності у хворого з ЦП та стійкою артеріальною гіпотензією 

асциту рекомендується призначення конкурентного антаґоніста альдостерону 

спіронолактону, зокрема завдяки його здатності перешкоджати зв’язуванню 

альдостерону з білковими рецепторами клітин «органів-мішеней». Показано, 

що рекомендоване модифіковане диференційоване лікування покращувало 

терапевтичний ефект і якість життя пацієнтів. 

Описання отриманих результатів завершується аналізом і узагальненням 

результатів дослідження, викладеним в окремому короткому розділі, який 

стисло і адекватно відображає отримані дисертантом результати та їх аналіз.  

Достатня кількість обстежених пацієнтів дозволила об’єктивно показати 

зміни досліджуваних показників, оцінити ефективність запропонованих схем 

лікування, зробити достовірні висновки і запропонувати конкретні практичні 

рекомендації. Положення та п’ять, відповідно до поставлених завдань, 

висновків дисертаційної роботи обґрунтовані і базуються на статистично 

вірогідних даних. До шести практичних рекомендацій з діагностики і 

лікування обраних дослідних груп принципових зауважень нема, правда, 

деякі з них у практичній медицині (напр., рекомендація 3) досить важко 

реалізувати. 

Список використаних джерел складає 260 найменувань, з яких 73 

кирилицею, 187 – латиницею. В рецензованому екземплярі дисертаційної 

роботи представлені також додатки – копію наказу про створення 

гепатологічного центру, допоміжні таблиці, що не ввійшли в основні 

матеріали дисертації, список власних публікацій здобувача за темою 

дослідження, а також акти впровадження результатів дисертаційної роботи в 

клінічну практику та дисертанта. 

У цілому до змісту і загального оформлення дисертаційної роботи у 

рецензента суттєвих претензій немає. Написана дисертаційна робота 

грамотною літературною мовою. Автореферат витриманий згідно до 

основних вимог до його оформлення.  Лише зрідка звертають на себе увагу 



опечатки (напр., в останньому абзаці на стор. 130 дисертації), не всі 

скорочення (зокрема, ГП – група порівняння) внесені і розшифровані в 

списку умовних скорочень. Водночас вказані недоліки не є принциповими і 

тому не зменшують цінності дисертації Фармаги М.Л. як завершеної 

науково-дослідної роботи, виконаної на достатньо високому науковому рівні. 

Додатково прошу в порядку дискусії відповісти на наступні питання: 

1. Чи були якісь особливості протікання чи важкості синтропічних 

уражень серцево-судинної системи у хворих на ЦП залежно від статі 

паціентів та генезу цирозу? 

2.Чому, на Вашу думку, варіабельність АТ в дослідній групі з стійкою 

артеріальною гіпотензією не залежала від важкості (класу) цирозу? 

3.Чи можна вважати включення в лікувальний комплекс при ЦП 

спіронолактону модифікацією стандартного лікування, оскільки цей 

діуретик, як правило, входить в комплекс базисної терапії цирозу? 

 

Висновок 

Таким чином, дисертація М.Л.Фармаги «ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

ОСОБЛИВОСТІ СИНТРОПІЧНОГО УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У 

ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ: ПАТОҐЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ; ДІАҐНОСТИКА; 

ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ» є завершеною науковою працею, що за своїми 

характеристиками 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 наук, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. 

 

 

 



 


