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     Актуальність обраної теми.  В останні роки все більш суттєвої 
значимості набуває проблема загальносоматичних захворювань, 
розповсюдженість яких зростає серед різних професійних груп. За 
рекомендаціями ВООЗ, поліфакторні   загальносоматичні захворювання, у 
розвитку яких етіологічну роль відіграють шкідливі умови праці, виділені в 
особливу групу виробничо-обумовлених хвороб. Серед них хронічна 
професійна бронхолегенева патологія, а особливо — хронічне обструктивне 
захворювання легень пилової та/або токсико-хімічної етіології 
характеризується не тільки випереджальним ростом захворюваності, а й 
зростанням тяжких форм, резистентних до лікування, що приводить до 
стійкої втрати працездатності, інвалідизації та смертності хворих. Така 
негативна динаміка хронічної професійної легеневої патології нерідко 
обумовлюється поєднанням з серцево-судинними захворюваннями 
(артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, серцевими 
аритміями й серцевою недостатністю тощо) або ускладненням у вигляді 
хронічного легеневого серця та недостатності кровообігу, а в результаті — 
розвитком синдрому взаємообтяження. Це потребує нових підходів до 
діагностичних критеріїв та лікувально-профілактичної тактики відносно 
коморбідного перебігу респіраторних та кардіологічних захворювань.  

З огляду на це, проблематика дисертаційної роботи О. О. Калмикова є 
актуальною та вельми важливою. Предметом дослідження дисертації є 
широкий спектр гігієнічних, клінічних, соціопсихологічних, генетичних, 
структурно-метаболічних, гемодинамічних, імунозапальних та інших груп 
показників. Враховуючи, що перебіг та прогноз хронічної професійної 
бронхолегеневої патології багато в чому залежить не тільки від інтенсивності 
та тривалості впливу шкідливих виробничих факторів, а й передуючого стану 
організму та особливостей його реакції на несприятливий вплив, 
дисертантом обґрунтовано обрано напрямок дослідження, спрямований на 
діагностичну та лікувально-профілактичну  тактику щодо хронічної 
професійної бронхолегеневої патології в поєднанні з серцево-судинними 



хворобами шляхом урахування екзо- та ендогенних факторів 
кардіореспіраторних порушень, показників структурно-метаболічного стану 
міокарда, центральної гемодинаміки, функції ендотелію, системного 
запалення й оксидативного гомеостазу як прогностично значимих маркерів 
розвитку та прогресування поєднаної патології. 

Сучасною тенденцією у медичній науковій та практичній галузях є 
пошук засобів індивідуалізації лікувально-діагностичних та профілактичних 
заходів. Одним із логічних підходів до цього є урахування ролі екзогенних та 
ендогенних впливів у ініціації та розвитку патології. Однак при поєднанні 
хронічної професійної патології легень та серцево-судинних хвороб ці 
питання залишаються мало дослідженими і невизначеними, що значно 
утруднює як лікування таких хворих, так і профілактику прогресування цих 
захворювань. 

Вищенаведене дає підґрунтя стверджувати, що наукова проблема, 
сформульована в дисертації, є актуальною.  

Зв’язок наукового дослідження з науковими програмами, планами, 
темами. Дисертаційна робота є фрагментом ряду комплексних науково-
дослідних робіт кафедри внутрішніх та професійних хвороб ХНМУ за 
останні роки, зокрема «Роль цитокінів в формуванні легеневого серця у 
хворих з пиловою патологією легенів» (держ. реєстраційний номер 
0107U001390), «Діагностичні та терапевтичні аспекти гемодинамічних 
порушень при хронічному обструктивному захворюванні легень 
професійного генезу» (держ. реєстраційний номер 0110U001813), 
«Вдосконалення діагностики та профілактики прогресування професійних 
захворювань у ливарників на підставі вивчення системного запалення та 
кардіогемодинаміки» (держ. реєстраційний номер 0113U002538), в яких 
здобувач був виконавцем чи відповідальним виконавцем і ним особисто 
здійснено певний обсяг робіт. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Ступінь обґрунтованості 
наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечується 
репрезентативним обсягом обстеження у 2842 особи, з них досліджувана 
коморбідна патологія (поєднання хронічних професійних хвороб із 
артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, серцевою 
недостатністю) мала місце у 1381 пацієнта.  

Слід особливо відзначити адекватний меті дослідження 
методологічний підхід, високий методичний рівень дослідження, 
використання сучасних засобів та високо інформативних методів 
дослідження, що дозволяє скласти розгорнуте уявлення про механізми 



реалізації кардіореспіраторних розладів в умовах поєднаної патології 
бронхолегеневої (хронічного бронхіту, хронічного обструктивного 
захворювання легень, бронхіальної астми, пневмоконіозів) та серцево-
судинної (ішемічної хвороби серця) систем. Аналіз отриманих дисертантом 
фактів ґрунтується на ретельному та статистичному опрацюванні даних. 
Статистичні методи, використані у дослідженні, адекватні меті та задачам 
дисертаційної роботи. 

У цілому методологічний підхід є коректним та дозволив автору 
сформулювати висновки та практичні рекомендації, які ґрунтуються на 
матеріалах власних досліджень, достатньо аргументовані і доведені. 

Таким чином, достатня кількість обстежених хворих, сучасні методи 
дослідження та статистичної обробки дозволяють вважати отримані наукові 
положення дисертації, висновки та запропоновані автором практичні 
рекомендації обґрунтованими і вірогідними. 

Оцінка змісту дисертації.  Дисертація побудована традиційно, 
викладена на 379 сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, 
розділу «Матеріал і методи дослідження», 5 розділів власних досліджень, 
аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних 
рекомендацій, а також переліку використаних джерел, який налічує 538 
публікацій, в тому числі 216 — кирилицею та 322 — латиницею. Робота 
ілюстрована 46 таблицями і 36 рисунками. 

У вступі автором сформульовано мету і завдання, які повністю 
розв’язано в результаті дослідження. В цій частині роботи автором надміру 
детально викладено актуальність досліджуваної проблеми.  

У огляді літератури проведена детальна оцінка сучасного стану 
проблеми, з відображенням недостатньо досліджених питань і 
обґрунтована необхідність подальшого вивчення їх. Дисертант достатньо 
глибоко проаналізував дані з окремих проблемних питань та показав свою 
наукову ерудицію і вміння критично оцінити суперечливі факти. Інформація, 
яка викладена в цьому розділі, представлена грамотно, свідчить про добре 
володіння літературним матеріалом, вміння аналізувати наукові дані та 
висвітлювати невирішені питання.  

У другому розділі наведено характеристику матеріалу та методів 
дослідження, детально та методично описані використані діагностичні 
процедури, як загальноприйняті (що дозволило автору верифікувати діагноз), 
так і сучасні методи наукових досліджень. Застосування цих методів  
дозволило автору визначити та розрахувати показники, необхідні для 
обґрунтування основних положень дисертації. Слід відзначити сучасний 
вибір методів комплексного обстеження хворих, а також методологічно 



коректний підхід до статистичного аналізу отриманих результатів.  
У розділі 3 автором представлено аналіз вивчення актуального питання 

- олігонуклеотидного поліморфізму генів сурфактантних білків C і D, 
інтерлейкіну-33, NO-синтетази, ангіотензинперетворюючого фермента. 
Досить доцільним є узагальнення отриманих результатів у вигляді 
ранжування параметрів за рівнем значущості. Результати, описані в цьому 
розділі, варто використовувати як критерії оцінки ризику ускладнення 
респіраторної патології та розвитку кардіоваскулярних подій, що відповідає 
сучасним міжнародним уявленням. Матеріал цього розділу викладений із 
частим застосуванням специфічної термінології, зі значною кількістю 
абревіатур латиницею , що доцільно було б значно спростити, а важливі 
результати генетичних досліджень винести у додатки, з якими за потреби 
можна було б ознайомитися додатково. 

У четвертому розділі представлено клініко-гігієнічну характеристику 
пацієнтів, що дає можливість чітко уявити  особливості окремих професійних 
груп пацієнтів. Особливо цінним є те, що здобувач, аналізуючи одержані 
результати при їх порівняльній оцінці з результатами інших авторів, 
спирається переважно на дані проспективних рандомізованих досліджень, що 
відповідає сучасним підходам до аналізу матеріалу з урахуванням доктрини 
доказової медицини. У цьому ж розділі значна увага дисертантом 
приділяється аналізу гігієнічних даних у співставленні з клінічними 
параметрами перебігу як бронхолегеневої, так і серцево-судинної патології. 
Вищезазначене надає перспективу для коректної стратифікації та 
індивідуалізації лікувально-профілактичної програми в залежності від 
клініко-гігієнічного статусу пацієнтів. Результатом досліджень, наведених в 
цьому підрозділі, стало визначення типових факторів, які мають значення як 
у прогредієнтності респіраторної патології, так і у реалізації 
кардіопульмональних розладів. Важливим з практичної точки зору аспектом 
цього розділу є пропонування автором простих та доступних методів оцінки 
показників прогресування захворювання. Істотних зауважень щодо цього 
розділу немає. 

У розділі 5 представлено різнобічний аналіз стану серцево-судинної 
системи обстежених пацієнтів хворих у взаємозв’язку з нозологічною 
структурою, клінічними аспектами тощо. Порівняльний аналіз переконливо 
свідчать про отримані дисертантом принципово нові положення щодо 
особливостей структурно-метаболічного стану міокарда, центральної 
гемодинаміки, функції ендотелію та їх ролі у реалізації кардіореспіраторних 
розладів в умовах поєднаної патології. Коректно використовуючи літературні 
дані, автор знаходить пояснення визначеним фактам, що не залишає сумніву 



в їх переконливості. Як зауваження слід підкреслити, що 5-й розділ є  
найбільшим, причому у ньому більше половини тексту займає викладення й 
обговорення результатів оцінки гемодинаміки, що більш доцільно було б 
відобразити у розділі з обговорення результатів дослідження. 

Шостий розділ присвячений результатам оцінки показників системного 
запалення і оксидативного гомеостазу. Автор вдало побудував дизайн цього 
розділу - власне дослідження, і виклад матеріалу, наводячи спочатку 
відомості, отримані шляхом визначення загальноприйнятих показників 

системного запалення (С-реактивного білку, ІЛ-1 тощо), а потім, у 
співставленні з вищеозначеним, характеризуючи особливості сироваткової 
концентрації новітніх, мало досліджених цитокінів ІЛ-17, ІЛ-33. Істотних 
зауважень щодо цього розділу немає. 

У розділі 7 проведено узагальнюючу характеристику 
кардіореспіраторних розладів за хронічної професійної патології легень у 
поєднанні з серцево-судинними захворюваннями. В ньому автор, зокрема, із 
застосуванням сучасних, в тому числі багатофакторних, методів 
статистичного аналізу (послідовного аналізу Вальда, дискримінантного 
аналізу та нейромережевого моделювання) доводить до логічного 
завершення своє дисертаційне дослідження, наводячи розв’язання усіх 
поставлених завдань та обґрунтовуючи висновки та практичні рекомендації. 
Отримані дані надали можливість автору встановити найбільш значущі 
критерії, які відбиваються на клінічному стані пацієнтів з 
кардіореспіраторною патологією та якості їх життя. Визначені 
закономірності дозволили дисертанту логічно представити місце кожної з 
досліджених ланок в патогенезі коморбідної патології та структурі 
взаємозв’язків функціонального стану респіраторної і серцево-судинної 
систем. Нові дані, отримані дисертантом, доцільно використовувати не 
тільки для прогнозування перебігу захворювання та прогредієнтності 
патологічного процесу, а й оцінки ефективності терапії та якості ремісії.  

Рисунки та таблиці вдало доповнюють текстовий матеріал, вони 
допомагають правильно зрозуміти та інтерпретувати одержані результати. 
Узагальнюючи отримані факти, дисертант виділяє предиктори реалізації 
кардіореспіраторних розладів за професійних захворювань бронхолегеневої 
системи (хронічного бронхіту, хронічного обструктивного захворювання 
легень, бронхіальної астми, пневмоконіозів) із супутньою ішемічною 
хворобою серця (стабільною стенокардією напруження, постінфарктним та 
дифузним кардіосклерозом). 

Розділ «Заключення та обговорення отриманих результатів» включає 
обговорення результатів власних досліджень із залученням порівняльного 



аналізу отриманих даних з результатами, які висвітлені у вітчизняній та 
зарубіжній літературі. Досить цінним є те, що за всіма суперечливими 
питаннями автор наводить своє аргументоване бачення проблеми. Цей розділ 
дещо перенасичений числовими даними, частину з яких можна було б не 
наводити, виклавши їх лише по суті і зробивши посилання на відповідні 
відомості й ілюстративний матеріал, викладений у рукописі вище. 

Особливу увагу в усьому рукописі привертає оцінка досліджених 
гігієнічних, генетичних, психосоціальних, метаболічних, гемодинамічних, 
імунозапальних параметрів у їх взаємозв’язку між собою і завжди — з 
проведенням клінічних паралелей, що суттєво підвищує практичну цінність 
результатів проведеного дослідження. Пояснення визначеним фактам 
виглядають досить логічними та свідчать про високий професійний рівень 
дисертанта. 

Всі 8 висновків повністю витікають з результатів проведеної роботи, 
вони  повністю відповідають завданням дослідження та відображають 
основні положення дисертаційної роботи, що виносяться на захист. 

Практичні рекомендації зрозумілі, відносно доступні для 
використання в широкій практиці закладів охорони здоров’я. 

Новизна дослідження і отриманих результатів. Зіставлення 
літературних даних і результатів дисертаційної роботи дозволяють зробити 
висновок про новизну ряду положень, основним з яких є те, що на підґрунті 
поглибленого вивчення клініко-гігієнічних, психосоціальних, клініко-
генетичних, гемодинамічних, імунозапальних показників, параметрів функції 
ендотелію та оксидативного гомеостазу вперше отримано цілісне уявлення 
про механізми реалізації кардіореспіраторних розладів у пацієнтів з 
хронічною професійною патологією бронхолегеневої системи у поєднанні з 
хронічними серцево-судинними захворюваннями. 

Запропоновано клініко-патогенетичне обґрунтування концепції 
удосконалення методів профілактики й діагностики хронічних професійних 
хвороб бронхолегеневої системи (хронічного бронхіту, хронічного 
обструктивного захворювання легенів, пневмоконіозів, бронхіальної астми) у 
поєднанні з хронічною серцево-судинною патологією (ішемічною хворобою 
серця: стенокардією напруження стабільною I–II ФК, постінфарктним та 
дифузним кардіосклерозом; системною артеріальною гіпертензією) шляхом 
вивчення етіологічних (умов праці) та патогенетичних (генетичних, 
структурно-метаболічних, гемодинамічних, імунозапальних) аспектів, 
особливостей клініки та перебігу поєднаних захворювань залежно від екзо-, 
ендогенних чинників; розроблення нових методів профілактики, діагностики 



та обґрунтування лікувальних підходів; оптимізації критеріїв проведення 
медико-соціальної експертизи цієї поєднаної патології. 

Значимість результатів дослідження для науки та практики. На 
основі комплексного обстеження 2762 хворих на хронічні професійні 
респіраторні хвороби, в тому числі із супутніми серцево-судинними 
захворюваннями (912 осіб зі стабільною стенокардією напруження, 884 
пацієнтами з дифузним кардіосклерозом, 677 особами з хронічною серцевою 
недостатністю, 168 пацієнтами з хронічним легеневим серцем) та 80 
практично здорових осіб контролю виявлено складні механізми формування 
кардіореспіраторних розладів, що результували у серцевій декомпенсації. 
Дослідження екзогенних, ендогенних, патогенетичних (структурно-
метаболічних, гемодинамічних, ендотеліальних, імунозапальних, 
оксидативно-антиоксидантних) факторів дозволило довести, що саме 
особливості їх функціонування визначають формування та прогресування 
кардіореспіраторних розладів у пацієнтів з коморбідною патологією і тим 
самим визначають прогноз. Таким чином, робота має ґрунтовне теоретичне 
значення.  

Висновки і практичні рекомендації дисертації можна рекомендувати до 
широкого впровадження в практику роботи терапевтів, лікарів загальної 
практики/сімейних лікарів з метою підвищення якості діагностики і 
прогнозування перебігу кардіореспіраторних розладів у пацієнтів з 
хронічною професійною бронхолегеневою патологією у поєднанні із 
захворюваннями серцево-судинної системи, а також визначення 
раціональних підходів до лікування таких хворих. 

Повнота викладання матеріалів дисертації в опублікованих 
працях. Матеріали дисертації опубліковані у 59 наукових працях, в тому 
числі 26 статтях у наукових фахових журналах, визначених МОНУ (зокрема, 
10 у журналах, індексованих міжнародними наукометричними базами чи за 
кордоном, 14 в моноавторстві), та 31 тезі у збірниках матеріалів з’їздів, 
симпозіумів та конференцій; отримано 1 патент на винахід, 1 патент на 
корисну модель. Це відповідає встановленим вимогам до дисертацій, що 
подаються на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

Публікації за темою дисертації дозволяють ознайомитись з 
результатами роботи як лікарям-терапевтам широкого профілю, так і 
лікарям-терапевтам, пульмонологам, кардіологам. 

Результати досліджень та основні положення роботи висвітлені у 
доповідях на міжнародних та національних наукових форумах. 

Впровадження отриманих результатів і рекомендацій щодо їх 
використання. Запропоновані методи діагностики впроваджено в практичну 



охорону здоров’я у терапевтичних відділеннях клініки НДІ гігієни праці і 
профзахворювань ХНМУ, медико-санітарної частини ВАТ «Харківський 
тракторний завод», Сумської міської клінічної лікарні № 4, Луганської 
обласної клінічної лікарні, Дніпропетровської центральної районної лікарні, 
Дніпропетровської міської клінічної лікарні № 6; в навчальний процес та 
науково-дослідну роботу на кафедрах внутрішньої медицини № 1 
Вiнницького національного медичного унiверситету iм. М. І. Пирогова, 
госпітальної терапії № 1 та профпатології Днiпропетровської державної 
медичної академії.  Практичні рекомендації і висновки роботи можуть бути 
використані в роботі лікарів обласних, міських і районних лікарень. 
     Дисертаційна робота Калмикова О.О. виконана в Харківському 
національному медичному університеті (науковий консультант – д.мед.н., 
професор Костюк І.Ф.) є закінченою самостійною науково-дослідною 
працею, у якій на основі проведених автором досліджень розв’язана 
актуальна наукова проблема – удосконалена діагностична і профілактична 
тактика щодо професійної патології (ХОЗЛ та супутніх бронхолегеневих 
хвороб) у поєднанні з ІХС та сформульована концепція удосконалення 
діагностичних і профілактичних заходів щодо пацієнтів з професійною 
патологією легень у поєднанні з ІХС, що у сукупності є значним досягненням 
для клініки, діагностики, та вдосконалення лікування і профілактики комор 
бідної професійної патології. Вона містить ряд положень та формулювання 
висновків, які належить кваліфікувати як науково обґрунтоване розв’язання 
проблеми діагностичної та профілактичної тактики професійної легеневої 
патології у поєднанні з ІХС, що є значним вкладом у медичну науку та 
практику охорони здоров’я. 
     За результатами проведеного аналізу дисертаційної роботи автору 
необхідно зробити наступні зауваження: 

1. У огляді літератури замість викладення загальновідомих даних щодо 
окремих захворювань доцільно було б більше уваги приділити аналізу 
клініко-патогенетичних аспектів досліджуваної поєднаної патології, її 
взаємовпливам та взаємозалежностям. 

2. Доцільно було б більш наочно відобразити дизайн дослідження, 
важливо більш детально та з посиланнями на першоджерела навести і 
охарактеризувати конкретні генотипи, що були досліджені у роботі, адже 
щодо деяких із показників відомо кілька варіантів нуклеотидних 
послідовностей, а отже, інформація про те, які саме з них використано, є 
істотною. 
     Дані зауваження не носять принципового характеру та не позначаються на 
високій оцінці проведеного дисертаційного дослідження. 



     При ознайомленні з роботою виникли ряд запитань, які мають важливе 
науково-практичне значення та можуть слугувати напрямками подальших 
досліджень.  
     1. Чи наявний аутоімунний компонент в механізмі розвитку виявлених 
імунозапальних змін?  
    2. Які методи профілактики коморбідної хронічної професійної 
бронхологеневої патології із серцево-судинними захворюваннями можуть 
бути перспективними з урахуванням комплексу виявлених порушень? 
    3. Чи можна результати дисертаційного дослідження естраполювати на 
контингент пацієнтів з аналогічною кардіопульмональною патологією, але за 
умови, що респіраторні хвороби не мають професійної причини?  
     4. Які, на Ваш погляд, методи профілактики коморбідної хронічної 
професійної бронхологеневої патології із серцево-судинними 
захворюваннями можуть бути перспективними з урахуванням комплексу 
виявлених порушень.    
     Основний зміст дисертації та автореферату є ідентичними. 
     Відповідність дисертації вимогам п. 10 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання…» та обраній 
спеціальності.  Дисертаційна робота Калмикова О. О. за своєю 
актуальністю, теоретичним і практичним значенням, новизною та отриманим 
результатам відповідає вимогам п. 10 Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 
року № 567 щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. 
Дисертація відповідає формулі та напрямкам досліджень згідно паспорту 
спеціальності 14.01.02 — внутрішні хвороби.  
      ВИСНОВОК. Дисертаційна робота «Механізми реалізації 
кардіореспіраторних розладів за хронічних професійних захворювань 
бронхолегеневої системи із супутньою ішемічною хворобою серця: 
діагностичні та профілактичні аспекти» є закінченим науковим 
дослідженням, у якому міститься розв’язання наукової проблеми, що полягає 
в удосконаленні методів профілактики й діагностики хронічних професійних 
хвороб бронхолегеневої системи (хронічного бронхіту, хронічного 
обструктивного захворювання легенів, пневмоконіозів, бронхіальної астми) у 
поєднанні з ішемічною хворобою серця (стабільною стенокардією 
напруження I–II ФК, дифузним та постінфарктним кардіосклерозом) шляхом 
вивчення етіологічних та патогенетичних аспектів, особливостей клініки та 
перебігу поєднаних захворювань залежно від екзо-, ендогенних чинників; 
розробка нових методів профілактики, діагностики та обґрунтування 




