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Актуальність теми. В останні роки все більше уваги приділяють 

хворобам печінки, що пов’язано з їх значним і швидким поширенням, 

ураженням переважно людей молодого працездатного віку, тривалим 

рецидивним перебігом та поганим проґнозом. На цей момент у світі 

захворюваність на цироз – кінцеву стадію усіх хронічних дифузних уражень 

печінки – становить близько 20-40 хворих на 100 тис. населення і цей 

показник постійно зростає. Цироз печінки посідає значне місце серед причин 

смерті людей у віці 40-65 років, є причиною більше 40,0 % смертей хворих 

ґастроентеролоґічного профілю. Це зумовлено персистуванням 

гепатотропних вірусів, значним споживанням алкоголю, прийманням 

гепатотоксичних ліків, незадовільною еколоґією тощо. 

Однак, особливо актуальним є вивчення низки синтропічних 

коморбідних уражень інших орґанів та систем, що виникають за умов цирозу 

печінки, оскільки саме вони є предикторами декомпенсації цирозу, 

причинами тимчасового і, в подальшому, стійкого порушення 

працездатності, інвалідизації та смерті хворих. Серед синтропічних 

коморбідних уражень порушення у системі кровообігу зустрічаються 

найбільш часто, охоплюють ураження гемодинаміки й серця, призводять до 

таких ускладнень, як важка серцева недостатність, аритмії та, навіть, раптова 

смерть.  

Сьогодні, коли важливим завданням теоретичної та практичної 

медицини є не тільки продовження життя людини, але й забезпечення 



належної його якості. Тому роботи, присвячені діаґностиці та лікуванню 

хворих на цироз печінки, мають особливо важливе значення, вимагають 

подальшого теоретичного опрацювання і скерування досліджень у більш 

практичну площину – вдосконалення методів діаґностики і розробки методів 

ефективного лікування з урахуванням результатів вивчення міжорґанних 

зв’язків, зокрема взаємозв’язку між печінкою та серцево-судинною 

системою. У цьому відношенні дисертаційна робота Фармаги Марти 

Любомирівни є гостроактуальною і важливою для клінічної медицини, 

оскільки комплексне вивчення синтропічних коморбідних уражень системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки, досі не проводилося.  

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ 

України та є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

внутрішньої медицини № 1 «Стан гепатобіліарної системи у хворих 

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

співвиконавцем якої є здобувач. 

Здобувач брала участь у відборі тематичних хворих, формуванні 

дослідних ґруп, інтерпретуванні отриманих результатів, написанні наукових 

праць, впровадженні результатів дослідження в практичну охорону здоров’я. 

Наукова новизна. Дисертантом вперше вивчено частоту ураження 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки та виокремлено з-поміж 

супутніх уражень синтропічні – цирозну кардіоміопатію та стійку 

артеріальну гіпотензію.  

Виявлено структурні та функціональні особливості серця за умови 

цирозної кардіоміопатії, вивчено їх динаміку із декомпенсуванням цирозу, 

розроблено класифікацію на ступені тяжкості вторинної цирозної 

кардіоміопатії. А також вивчено добовий профіль артеріального тиску у 

хворих із стійкою артеріальною гіпотензією, зміну показників артеріального 



тиску залежно від тяжкості цирозу та класифіковано артеріальну гіпотензію 

на ступені тяжкості. 

Вперше оцінено стан веґетативної нервової системи та вміст деяких 

вазоактивних чинників, як основних патоґенетичних ланок синтропічних 

уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки. Встановлено, 

що у пацієнтів із синтропічною вторинною цирозною кардіоміопатією 

ключовими виступають гіперактивність ренін-анґіотензин-альдостеронової 

системи із високим вмістом реніну, надлишковий синтез вазоконстриктора 

ендотуліну-1 та мозкового натрійуретичного пептиду, а також активування 

симпатичної нервової системи, а у пацієнтів із синтропічною стійкою 

артеріальною гіпотензією – ендотеліальна дисфункція з надлишком 

циклічного ґуанозин монофосфату й підвищений вміст альдостерону та 

недостатність симпатичної і парасимпатичної ланок веґетативної нервової 

системи.  

Вперше з-поміж результатів об’єктивного обстеження виокремлено 

клінічні маркери синтропічних уражень системи кровообігу та констеляції 

симптомів, які дозволяють із 97,09% чутливістю, 98,02% специфічністю та 

97,70 % точністю думати про наявність синтропічної вторинної цирозної 

кардіоміопатії та з 85,39% чутливістю, 98,61% специфічністю та 94,75% 

точністю – про наявність синтропічної стійкої артеріальної гіпотензії. 

Дисертант вперше обґрунтувала доцільність призначення 

модифікованого лікувального комплексу з урахуванням досліджених 

клінічних особливостей  синтропічних коморбідних уражень системи 

кровообігу у хворих на цироз печінки, їх перебігу, патоґенетичних 

механізмів та клінічних маркерів і підтвердила його ефективність. 

Практичне значення. Виконане дослідження має важливе практичне 

значення, оскільки дозволяє покращити діаґностику і лікування хворих на 

цироз печінки із синтропічними ураженнями орґанів системи кровообігу. 

Удосконалено алґоритм обстеження хворих на цироз печінки обґрунтувавши 

доцільність додатково детально обстежувати стан орґанів системи з метою 



виявлення синтропічної вторинної цирозної кардіоміопатії і синтропічної 

стійкої артеріальної гіпотензії, розроблено класифікації синтропічних 

уражень орґанів системи кровообігу для визначення ступені їх тяжкості, 

вивчено роль стану веґетативної реґуляції і дисбалансу вазоактивних 

чинників як додаткових діаґностичних критеріїв синтропічних коморбідних 

уражень орґанів системи кровообігу, а також виокремлено 

симптомокомплекси для діаґностики цирозної кардіоміопатії (скарги на 

нудоту, жовтяничність шкіри і склер та відсутність симптому «голова 

медузи») та артеріальної гіпотензії (скарги на біль і тяжкість у правому 

підребер’ї, асцит, гепато- і спленомеґалія та телеанґіоектазії). 

Модифіковано комплекс лікування хворих із синтропічною вторинною 

цирозною кардіоміопатією і синтропічною стійкою артеріальною гіпотензією 

з урахуванням клінічних особливостей, перебігу, тяжкості, механізмів 

виникнення та клінічних маркерів, що полягало у додаванні β-

адреноблокатора із α-блокувальними властивостями карведілолу і кардіо- та 

гепатопротектора тіотріазоліну у хворих на цирозну кардіоміопатію, та 

івабрадину, альбуміну, α-ліпоєвої кислоти і, за наявності набрякового 

синдрому, спіронолактону в дозуванні, яке передбачене тяжкістю 

ускладнення – у хворих із артеріальною гіпотензією. 

Свідченням практичного значення є результати широкого 

впровадження запропонованих методів діаґностики та схем лікування у 

практичну діяльність закладів охорони здоров’я та позитивна оцінка 

запропонованого методу лікування. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, що сформульовано у дисертації, їхня вірогідність. 

Достовірність наукових результатів, які отримані дисертантом, не викликає 

сумнівів. До дослідження включено достатню кількість пацієнтів – 192 

хворих дослідної ґрупи, яких попередньо стратифіковано за наявності цирозу 

печінки та синтропічного коморбідного ураження орґанів системи 

кровообігу, та 113 хворих ґрупи порівняння – пацієнтів з цирозом печінки без 



ураження серцево-судинної системи. В роботі дотримані принципи 

Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права 

людини і біомедицину, положення і накази МОЗ України, правила біоетики.  

Дисертант володіє теоретичними знаннями і практичним досвідом 

наукової і лікувальної роботи, що дозволило чітко визначити проблему тп 

арґументовано вибрати методи дослідження. 

Хворих детально обстежено використовуючи сучасні методи 

обстеження (добове моніторування артеріального тиску, ультразвукова 

доплеркардіоґрафія) та, використовуючи сучасні статистичні методи, 

ретельно проаналізовано результати дослідження.   

Для вирішення поставленого завдання – вивчення патоґенезу 

синтропічних коморбідних уражень орґанів системи кровообігу – оцінено 

активність веґетативної нервової системи та досліджено ендотеліальну 

функцію, стан ренін-анґіотензин-альдостеронової системи та вміст мозкового 

натрійуретичного пептиду використовуючи сучасне високоінформацітине 

обладнання. 

Досягненню автором поставленої мети дослідження та розв’язанню 

визначених завдань на різних етапах наукового пошуку слугували обрані 

теоретичні, клінічні і статистичні методи. Новизна і вірогідність загальних 

висновків дисертації підтверджуються результатами проведеної роботи. 

В цілому, означене вище дає можливість вважати, що дисертація 

виконана на високому методичному рівні, а сформульовані в ній положення, 

висновки та рекомендації є обґрунтованими. 

Побудова та зміст дисертації. Дисертаційна роботи Фармаги М. Л. 

побудована за загальноприйнятим принципом, оформлена відповідно до 

вимог ДАК України. Дисертація викладена сучасною грамотною 

українською мовою на 249 сторінках комп’ютерного набору, з яких 123 

сторінки займає основний зміст. Робота складається з анотації українською 

та англійською мовами, 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 51 таблицею і 50 рисунками. 

Матеріал дисертаційної роботи викладений чітко, лоґічно, відповідно 

до структури і змісту. Зауважень до оформлення дисертації немає. 

У вступі наведені актуальність обраного наукового напрямку, 

обґрунтовано доцільність проведення дослідження, зазначений зв'язок з 

науковими проґрамами, чітко сформульовані мета та завдання дослідження, 

визначена наукова новизна та практична цінність отриманих результатів, 

особистий внесок здобувача, наведена інформація щодо апробації та 

впроваджень результатів роботи. Зауважень до вступу немає. 

Розділ 1 «Огляд літератури» містить детальний аналіз сучасних 

поглядів на патоґенез, діаґностику і проґнозування перебігу цирозу печінки з 

синтропічними ураженнями орґанів системи кровообігу. Представлено 

інформацію щодо поширення цирозу, особлива увага приділена сучасним 

поглядам на патоґенетичні аспекти перебігу хвороби, детально описано 

сучасні  діаґностичні методи, а також сучасна тактика курації пацієнтів з 

цирозом печінки та синтропічними ураженнями системи кровообігу. На 

основі аналізу літературних джерел автором визначено недостатньо вивчені 

аспекти цієї проблеми і обґрунтовано доцільність такого дослідження. 

Зауважень до змісту огляду літератури немає. Наявні окремі стилістичні 

помилки. 

У розділі 2 «Методолоґічні принципи, методики досліджень та 

загальна клінічна характеристика хворих» наведена характеристика об'єкту і 

методів дослідження. Детально представлений дизайн дослідження з поділом 

пацієнтів на ґрупи, наведені методи верифікації діаґнозу, спираючись на 

сучасні вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові акти. Здобувачем чітко 

описані застосовані методи досліджень (загальноклінічні, імуноферментні, 

інструментальні). Ретельно описані застосовані методи статистичного аналізу 



отриманих результатів дослідження. Наведено загальну клінічну 

характеристику хворих. 

Розділ 3 присвячено виявленню синтропічних коморбідних уражень 

системи кровообігу у хворих на цироз печінки. Було виявлено позапечінкові 

ураження орґанів системи кровообігу у 490 випадків серед 603 хворих на 

цироз печінки. Для виявлення синтропічних уражень системи кровообігу 

детально проаналізовано частоту окремих хвороб серцево-судинної системи. 

Ті недуги, частота яких наростала паралельно зростанню класу цирозу 

печінки C. G. Child – R. N. Pugh, ми визначили як синтропічні коморбідні 

ураження – вторинна цирозна кардіоміопатія і стійка артеріальна гіпотензія. 

В подальшому охарактеризовано структуру і функцію серця у хворих на 

цирозну кардіопатію за результатами ультразвукової доплеркардіоґрафії, 

використовуючи математичний аналіз та статистичні методики розроблено 

класифікацію недуги за ступенями тяжкості, а також виявлено основні її 

особливості залежно від тяжкості цирозу. У хворих на стійку артеріальну 

гіпотензію охарактеризовано добовий профіль артеріального тиску, 

класифіковано артеріальну гіпотензію на ступені тяжкості і виявлено 

особливості залежно від тяжкості основної хвороби. Розділ завершується 

резюме. 

У розділі 4 наведено інформацію про вивчення патоґенетичних 

механізмів виникнення синтропічних уражень органів системи кровообігу у 

хворих на цироз печінки. У першому підрозділі описано результати 

ретельного дослідження веґетативного стану у пацієнтів, які дали змогу 

визначити порушення веґетативної рівноваги з переважанням тонусу 

симпатичної нервової системи у пацієнтів з цирозною кардіоміопатією та 

зниження активності як парасимпатичного, так і симпатичного відділів 

веґетативної нервової системи. У другому підрозділі здобувач навела 

результати імуноферметного аналізу показників стану ендотеліальної 

рівноваги, ренін-анґіотензин-альдостеронової системи та кількості мозкового 

натрійуретичного пептиду, проаналізовано їх взажмозв’язки між собою.  



Описані в четвертому розділі результати узагальнені автором у 

відповідному резюме, в якому зазначено, що виникненню синтропічних 

коморбідних уражень орґанів системи кровообігу сприяє веґетативний 

дисбаланс, ендотеліальна дисфункція, порушення у ренін-анґіотензин-

альдостероновій системі та надмірна кількість мозкового натрійуретичного 

чинника. 

Розділ 5 містить інформацію про клінічні маркери синтропічних 

коморбідних уражень, вивчення їх діаґностичної та проґностичної цінності, а 

також виокремлення симптомокомплексів, які з найбільшою достовірністю 

свідчать про наявність цирозної кардіоміопатії чи артеріальної гіпотензії. 

Розділ завершується резюме. 

Розділ 6 містить обґрунтування принципів та результати вивчення 

ефективності комплексного диференційного лікування хворих на цироз 

печінки із цирозною кардіоміопатією та стійкою артеріальною гіпотонію. 

Окрім призначення симптоматичного лікування, скерованого на корекцію 

гепатоцелюлярної недостатності, інтоксикації та набрякового синдрому, 

автором враховано результати клініки синтропічних коморбідних уражень 

орґанів системи кровообігу, особливості їх перебігу та ступені тяжкості, 

деякі патогенетичні механізми виникнення та наявність клінічних маркерів. 

Запропоновано модифікацію схеми лікування зазначених хворих і визначено 

її ефективність як суб’єктивно – за результатами заповнення анкет якості 

життя, так і об’єктивно – за оцінкою лікарів-дослідників. Удосконалена 

схема лікування продемонструвала достовірне зростання якості життя хворих 

на достовірну більше кількість «добрих» результатів лікування пацієнтів. 

Розділ закінчується висновком. 

Узагальнення повністю відображає основні результати, представлені в 

попередніх розділах. Автором проводиться порівняння отриманих 

результатів з результатами інших авторів та їх обговорення.  

Висновки та практичні рекомендації відповідають меті та завданням 

дисертаційної роботи. Вони відображають основні наукові положення та 



отримані результати досліджень. Висновки сформульовані лоґічно і чітко. 

Практичні рекомендації конкретні. 

Перелік використаних джерел містить достатню кількість сучасних 

вітчизняних та зарубіжних літературних посилань, які оформлені відповідно 

до сучасних вимог. Представлені літературні посилання переважно за останні 

5 років. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи в 

опублікованих працях і авторефераті. Основні положення дисертаційної 

роботи достатньо повно представлені в опублікованих наукових роботах. За 

матеріалами дисертації опубліковано 22 наукових праці, серед яких 9 статей 

у фахових наукових виданнях України, 2 статті у наукових журналах, 1 

стаття у журналі, включеному до наукометричної бази Scopus, 2 патенти на 

корисну модель, 8 тез доповідей у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 

Результати роботи доповідалися на міжнародних (Люблін, Польща; 

Воломін, Польща) та національних (Полтава, Харків, Донецьк, Тернопіль, 

Дніпро, Одеса) конґресах та конференціях.  

Зміст автореферату повністю відповідає тексту дисертації. 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 

Під час вивчення дисертаційної роботи, автореферату і наукових робіт 

здобувача принципових зауважень не виникло. Поряд з цим, у дисертаційній 

роботі є поодинокі стилістичні огріхи і невдалі стилістичні вислови, деякі 

графіки та таблиці перевантажені, сприймаються тяжко. Також у другому 

підрозділі розділу 3 для більш детальної характеристики функції серця 

доцільно було б також навести результати визначення компонентів 

співвідношення Е/А (пік Е, пік А) та компонентів індексу С. Теі (час 

ізоволюметричного розслаблення міокарда, час ізоволюметричного 

скорочення міокарда, час вигнання). А до показників індексу варіабельності 

артеріального тиску (третій підрозділ розділу 3) додати показник індексу 

варіабельності окремо за денний та нічний періоди, оскільки добовий індекс 



варіабельності враховує і нічне зниження артеріального тиску і таким чином 

частково дублює добовий індекс артеріального тиску. Автору також доцільно 

було б також розробити діаґностичний алгоритм з переліком необхідних 

методів дослідження у хворих на цироз печінки з синтропічною цирозною 

кардіоміопатією та хворих на цироз печінки зі стійкою артеріальною 

гіпотензією. Втім, ці зауваження не зменшують науково-практичного 

значення роботи, є непринциповими. В загальному, представленій 

дисертаційні роботі можна дати тільки позитивну характеристику. 

Окрім того хотілося отримати відповіді на наступні запитання: 

1. Чому зростання концентрації ендотеліну-1 – вазоконстриктора – 

не веде до зростання тонусу судин?  

2. В чому полягають переваги добового моніторування рівнів 

артеріального тиску порівняно з рутинним офісним вимірюванням 

артеріального тиску? 

3. Чому на Вашу думку саме такі клінічні маркери найбільш часто 

зустрічаються у пацієнтів з синтропічною цирозною 

кардіміопатією та стійкою артеріальною гіпотензією? 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження у практиці. На основі отриманих результатів дослідження 

чітко сформульовані практичні рекомендації, що можуть широко 

використовуватись у практичній діяльності відділів терапевтичного, 

ґастроентеролоґічного профілів, лікарями загальної практики та сімейної 

медицини з метою проґнозування і раннього виявлення синтропічних 

коморбідних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки. 
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