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Актуальність обраної теми 

Хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) та ішемічна 

хвороба серця (ІХС) нерідко розвиваються у осіб працездатного віку і 

призводять до зниження якості життя та розвитку важких ускладнень. Тільки 

цих фактів, з огляду на відчутні клінічні та фінансові наслідки, могло б бути 

достатньо, щоб розглядати поставлену здобувачем проблему як актуальну для 

охорони здоров’я. Мало вивченою, нерідко суперечливою, а в роботі терапевта 

та лікаря загальної практики дотепер не розкритою, є проблема поєднаної 

патології респіраторної та серцево-судинної систем, що в чималій мірі 

пов’язано з різноманіттям причин та механізмів розвитку захворювань. 

Найбільш істотні науково-теоретичні розробки, пов’язані з цією проблемою, не 

знайшли повного відображення в сучасній практичній медицині. Особливе 

значення ця проблема набуває у зв'язку з відсутністю системного підходу до 

нагляду за хворими з поєднаними хронічними захворюваннями на різних 

етапах динамічного спостереження, з урахуванням факторів дестабілізації 

морфофункціонального континууму бронхолегеневої та серцево-судинної 

систем. 

Прогресування структурно-функціональних розладів за поєднаного 

перебігу ХОЗЛ та кардіальних захворювань визначає необхідність розробки 

патогенетично обґрунтованої системи клінічного моніторингу для забезпечення 

максимальної ефективності лікування пацієнтів. Патогенетична гетерогенність 

кардіопульмональної патології визначає необхідність вивчення особливостей 

діагностики і клінічного перебігу за їх поєднання. Спільність окремих 

патофізіологічних механізмів потребує систематизації даних щодо оцінки стану 

дихальної та серцево-судинної систем з визначенням індикаторів клінічного 

моніторингу. 
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Незважаючи на розуміння того, що формування поєднаних клінічних 

варіантів захворювань, тяжкість перебігу та прогноз для пацієнтів з поєднанням 

ХОЗЛ й ІХС багато в чому пов’язані із впливом низки зовнішніх та внутрішніх 

факторів, відомості про конкретні клінічні аспекти цього нечисленні, 

неоднозначні, дискретні, деякі мають взаємовиключний характер.  

Залишаються невивченими питання прогностичного значення клінічних 

індикаторів у механізмах прогресування морфофункціональних змін 

бронхосудинного апарату та міокарду. 

Вищезазначене є переконливим підґрунтям для вивчення спільних 

факторів ризику, клініко-анамнестичних і клініко-патогенетичних 

особливостей формування поєднаної патології ХОЗЛ та ІХС. 

Ефективність профілактики та діагностики за поєднаного перебігу може 

бути істотно підвищена за умов динамічного нагляду з урахуванням стану 

дихальної та серцево-судинної систем і особливостей структурно-

функціональних розладів, які їх визначають. 

Таким чином, розв’язання клінічної задачі, поставленої здобувачем, 

вимагає систематизованого підходу і використання методів системного 

міждисциплінарного аналізу. Тому тема, обрана здобувачем, є актуальною та 

необхідною для розробки системи клінічного моніторингу з визначенням 

індикаторів кардіореспіраторних порушень та профілактики коморбідного 

перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби 

серця, а розгляд проблеми у вибраному аспекті є оригінальним та своєчасним. 

 

Зв’язок теми з науковими програмами 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова «Особливості діагностики та лікування захворювань 

внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, 

фармакоекономічні аспекти, показники якості життя» (№ державної реєстрації 

0115U006745), щодо якої здобувач був співвиконавцем.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Досягнення мети та виконання задач дослідження здійснено шляхом 

обґрунтування комплексної програми, основні етапи якої послідовно 

реалізовані у кількох аспектах: клініко-епідеміологічному, клінічному, клініко-
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патогенетичному, психосоціальному, з аналізом результатів на системному та 

органному рівнях.  

На вихідному етапі проведено ретроспективне популяційне дослідження з 

аналізом 1647 медичних карт пацієнтів з ІХС. Встановлено частоту поєднання 

ІХС та ХОЗЛ, проаналізована структура, вікові параметри, супутня патологія 

осіб, що мали поєднання ІХС та ХОЗЛ. 

Другим етапом було здійснення проспективного рандомізованого 

зрізового дослідження та виявлення недіагностованого ХОЗЛ у пацієнтів із 

стабільною ІХС, що заперечували наявність хронічних неспецифічних 

захворювань легень в анамнезі за допомогою анкетування та клінічного 

обстеження, у рамках якого обстежено 171 пацієнта зі стабільною ІХС. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження обрано принципи 

доказової медицини, детермінізму та визначення клініко-патогенетичних 

індикаторів порушень. 

Здобувачем розроблено відповідний теоретико-методологічний підхід до 

вивчення інтегративних аспектів формування та розвитку поєднаних 

клінічних варіантів захворювання з використанням різноманітних методів 

дослідження: клінічних, психосоціальних, функціональних, лабораторних та 

інструментальних. В цілому вони є коректними, на їх підставі автором 

сформульовано висновки та практичні рекомендації, які ґрунтуються на 

матеріалах власних досліджень, достатньо аргументовані і доведені.  

Таким чином, достатня кількість обстежених пацієнтів, сучасні методи 

дослідження та клініко-статистичного аналізу дозволяють вважати отримані 

наукові положення дисертації, висновки та запропоновані автором практичні 

рекомендації обґрунтованими і вірогідними. 

 

Оцінка змісту дисертації 

Рукопис дисертації побудовано за традиційним планом, викладено на 268 

сторінках машинописного тексту, він складається з титульного листка, анотації 

(українською, англійською мовами), списку праць, опублікованих за темою 

дисертації, змісту, переліку умовних позначень, символів, скорочень і термінів, 

вступу, аналітичного огляду літератури, 5 розділів власних досліджень, аналізу 

і обговорення результатів дослідження, висновків і практичних рекомендацій, 

списку використаних літературних джерел, додатків. Дисертаційну роботу 

достатньо ілюстровано, матеріал наводиться у 70 таблицях і 29 рисунках, що 
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дозволяє достатньо глибоко і чітко уявити характер змін досліджених 

показників.  

Огляд літератури повністю розкриває сучасні уявлення про поширеність 

поєднання ХОЗЛ та ІХС в Україні та світі, частоту їх поєднаного перебігу; 

сучасні погляди на етіологію та патогенетичні механізми формування 

захворювання у разі поєднання; особливості діагностики ХОЗЛ у пацієнтів із 

серцево-судинними захворюваннями; особливості клінічного перебігу ІХС та 

ХОЗЛ при їх поєднанні; зміни показників якості життя у пацієнтів із ІХС, 

ХОЗЛ та у разі їх поєднаного перебігу. Огляд викладений грамотною 

літературною мовою, сприймається легко. Цей розділ завершується аналізом 

недостатньо досліджених питань і обґрунтовує необхідність їх подальшого 

вивчення. Для викладення літературного огляду використано 260 джерел 

літератури, що відображені у бібліографічному списку. Список використаної 

літератури складений згідно чинному стандарту. 

На підґрунті аналізу літературних джерел сформульовано мету роботи та 

визначено завдання. Формулювання мети обґрунтоване, завдання відповідають 

поставленій меті і мають самостійне значення для розв’язання поставленої 

здобувачем проблеми сучасної клінічної медицини у галузі внутрішніх хвороб. 

У другому розділі дисертації наведено клінічну характеристику 

обстежених та основні методи дослідження, надано характеристику 

контингенту обстежених осіб за статевим та віковим складом тощо. Далі 

здобувач послідовно описує методологічні критерії і процедуру дослідження, 

дає аналіз методів дослідження, якими він користувався. Слід підкреслити, що 

усі методи підпорядковані сформульованої проблеми, меті та поставленим 

завданням і орієнтовані на предмет та об’єкт дослідження. Засоби вимірювань, 

які використано у роботі, пройшли державну метрологічну перевірку у 

визначеному порядку і відповідають нормативним.  

У третьому розділі визначено та представлено дані щодо поєднання ІХС 

та документованого ХОЗЛ за даними аналізу медичних карт пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця, що лікувалися в кардіологічному відділенні. 

У четвертому розділі наведено докладну характеристику виявлення 

недіагностованого ХОЗЛ у пацієнтів із стабільною ІХС. Дані факти становлять 

інтерес для лікарів загальної практики-сімейної медицини при застосуванні 

відповідної профілактичної роботи з населенням. У цьому ж розділі наведено 

частоту недіагностованого ХОЗЛ серед пацієнтів із стабільною ІХС; доведено 

прогностичну цінність анкети для діагностики ХОЗЛ у пацієнтів із ІХС; 
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здійснено порівняльний аналіз перебігу захворювання у осіб із ІХС та вперше 

верифікованим ХОЗЛ і пацієнтів з ІХС без ХОЗЛ; особливості клініко-

функціональних показників дихальної та серцево-судинної систем пацієнтів із 

ІХС та вперше діагностованим ХОЗЛ. Одержані дисертантом дані переконливо 

свідчать про особивості клінічного перебігу хвороб в умовах їх поєднання у 

порівнянні з ізольованими клінічними варіантами.  

П’ятий розділ. Характеристика клініко-функціональних параметрів 

серцево-судинної та дихальної систем у пацієнтів із стабільною ІХС, ХОЗЛ та 

при їх поєднаному перебігу. Проведено аналіз клінічних показників серцево-

судинної та дихальної систему пацієнтів зі стабільною ІХС, ХОЗЛ та при їх 

поєднаному перебігу. Оцінено частоту звернень за медичною допомогою 

пацієнтів із стабільною ІХС, ХОЗЛ та їх поєднанням. Здійснено аналіз 

внутрішньосерцевої гемодинаміки та функціонального стану міокарда пацієнтів 

із стабільною ІХС, ХОЗЛ та при їх поєднаному перебігу. Проведено аналіз 

даних добового моніторування електрокардіограми у пацієнтів із стабільною 

ІХС, ХОЗЛ та при їх поєднаному перебігу. Визначено особливості параметрів 

якості життя пацієнтів із стабільною ІХС, ХОЗЛ та при їх поєднаному перебігу. 

встановлено взаємозв’язок кардіореспіраторних параметрів пацієнтів із 

поєднанням стабільної ІХС та ХОЗЛ. Виокремлено особливості поєднаного 

перебігу стабільної ІХС та ХОЗЛ у осіб різної статі. 

У шостому розділі висвітлено дані про порушення ритму, що виникають 

при проведенні спірографії у пацієнтів із стабільною ІХС, ХОЗЛ та їх 

поєднанням за даними добового моніторування електрокардіограми. Ці 

відомості доречно деталізуються із наведенням результатів вивчення частоти 

виникнення порушень ритму при виконанні спірографії у пацієнтів із 

стабільною ІХС, ХОЗЛ та їх поєднанням за даними добового моніторування 

електрокардіограми; характеристики порушень ритму у пацієнтів із стабільною 

ІХС, ХОЗЛ та їх поєднанням до та після виконання спірографії за даними 

добового моніторування електрокардіограми. Визначено клініко-функціональні 

предиктори виникнення порушень ритму під час спірографії у пацієнтів із 

стабільною ІХС, ХОЗЛ та їх поєднаним перебігом. Встановлено предиктори 

порушень серцевого ритму під час проведення спірографії у пацієнтів із 

поєднанням стабільної ІХС та ХОЗЛ. Визначено предиктори порушень 

серцевого ритму під час проведення спірографії у пацієнтів зі стабільною ІХС; 

у пацієнтів із ХОЗЛ. 

У розділі «Аналіз і обговорення результатів дослідження» автор 
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підводить підсумки представлених в роботі результатів дослідження, змістовно 

та доказово пояснює найбільш важливі факти та положення. Проведений аналіз 

вказує на компетентність здобувача. 

Важливою та перспективною є розроблена дисертантом патогенетично 

обґрунтована система клінічного моніторингу із визначенням індикаторів 

кардіореспіраторних порушень, проспективних профілактичних засобів щодо 

поєднаного перебігу ХОЗЛ та ІХС. Такий діагностичний підхід є новим, що  

підтверджується патентами України. 

Слід підкреслити, що висунутими дисертантом положеннями та 

висновками роботи досягнуто розв’язання конкретної задачі теоретичної та 

практичної медицини – з позицій наукового підходу та з використанням 

методології доказової медицини розроблено концепцію й засоби прогнозування 

кардіореспіраторних порушень у пацієнтів з ХОЗЛ та ІХС. 

З дисертаційної роботи виходять один узагальнюючий і шість конкретних 

висновків, які повністю відповідають завданням дослідження та відображають 

основні положення дисертаційної роботи.  

Практичні рекомендації сформульовано чітко, вони доступні для 

використання в широкій практиці закладів охорони здоров’я. 

Таким чином, достатній об’єм клінічних даних, ретельний аналіз 

отриманих результатів дозволили здобувачу підтвердити за допомогою 

якісного статистичного аналізу достовірність положень, висновків та 

практичних рекомендацій, що в повній мірі відображено у рукопису дисертації. 

 

Новизна дослідження і отриманих результатів  

Зіставлення відомих даних і результатів роботи дозволяє зробити 

висновок про новизну ряду положень. 

Принципово новою є розробка клініко-патогенетично обґрунтованої 

системи клінічного моніторингу з урахуванням провідних факторів ризику, що є 

спільними для ХОЗЛ та ІХС; визначення індикаторів кардіоваскулярних та 

дихальних порушень та їх впливу на розвиток поєднаної патології, що 

дозволило обґрунтувати принципи диференційованого підходу до 

профілактики й діагностики, а також заклало основи оцінки ефективності 

лікування пацієнтів. 
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Виокремлено найбільш значущі параметри клінічних факторів, серцево-

судинних механізмів, які відіграють ключову роль у реалізації 

кардіореспіраторних розладів у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні з ІХС. 

Запропоновано клініко-патогенетичне обґрунтування принципу 

удосконалення методів профілактики й діагностики ХОЗЛ у поєднанні з ІХС 

шляхом клініко-патогенетичних аспектів, особливостей клініки та перебігу 

поєднаних захворювань залежно від окремих чинників; розроблення нових 

методів профілактики, діагностики та обґрунтування лікувальних підходів; 

оптимізації критеріїв проведення медико-соціальної експертизи цієї поєднаної 

патології. 

Новизну отриманих наукових результатів захищено патентами (Пат. 

122534 Україна, МПК A61К 31/00 (2006.01). Спосіб лікування пацієнтів із 

загостренням хронічного обструктивного захворювання легень та супутнім 

гострим інфарктом міокарда / Мостовой Ю.М., Распутіна Л.В., Діденко Д.В., 

Черепій Н.В.; заявник та власник Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова. – №u201708390; заявл. 14.08.17; опубл. 10.01.18, 

Бюл. №1.; Пат. 122563 Україна, А61В 5/02 (2006.01). Спосіб прогнозування 

виявлення хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із 

стабільною ішемічною хворобою серця на основі клініко-функціональних 

показників дихальної та серцево-судинної систем / Діденко Д.В., Мостовой 

Ю.М., Распутіна Л.В.; заявник та власник Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова. – № u201708873; заявл. 05.09.17; опубл. 10.01.18, 

Бюл. № 1.; Пат. 122534 Україна, МПК A61К 31/00 (2006.01). Спосіб 

прогнозування порушень серцевого ритму у пацієнтів із стабільною ішемічною 

хворобою серця та хронічним обструктивним захворюванням легень під час 

виконання спірографії / Мостовой Ю.М., Распутіна Л.В., Діденко Д.В., Черепій 

Н.В.; заявник та власник Вінницький національний медичний університет ім. 

М.І. Пирогова. – №u201709358; заявл. 25.09.17; опубл. 26.02.18, Бюл. №3). 

Таким чином, можна стверджувати, що дисертаційна робота 

Діденко Д. В. є суттєвим внеском у розробку питань покращення діагностики та 

профілактики поєднаного перебігу ХОЗЛ та ІХС. 

 

Значимість результатів дослідження для науки та практики  

Теоретична цінність дослідження полягає у реалізації системного підходу 

до удосконалення діагностики та профілактики поєднаних клінічних варіантів 

захворювань дихальної (ХОЗЛ) та серцево-судинної (ІХС) систем. 
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Результати дослідження дозволили розробити принципи удосконалення 

профілактики й діагностики ХОЗЛ у поєднанні з ІХС шляхом вивчення клініко-

патогенетичних аспектів, особливостей клініки та перебігу поєднаних 

захворювань залежно від різних чинників; розроблення нових методів 

профілактики, діагностики та обґрунтування лікувальних підходів; оптимізації 

критеріїв проведення медико-соціальної експертизи цієї поєднаної патології. 

 

Повнота викладання матеріалів дисертації в опублікованих працях 

Отримані результати у повній мірі відображено автором у 35 наукових 

працях, із них 7 статей у фахових виданнях, рекомендованих для публікації 

результатів дисертаційних досліджень (1 у іноземному журналі, 4 у 

моноавторстві), 20 тез у матеріалах наукових форумів, 3 деклараційних 

патентах України на корисну модель, 4 інформаційних листках. Це відповідає 

встановленим вимогам до дисертацій, що подаються на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук. 

 

Впровадження отриманих результатів і рекомендацій щодо їх 

використання 

Результати досліджень впроваджено в практичну охорону здоров’я у 

діяльність кардіологічного відділення для хворих на інфаркт міокарду КЗ 

«Вінницький регіональний центр серцевої патології», пульмонологічного, 

терапевтичного відділень МКЛ №1 м. Вінниці, пульмонологічного та 

кардіологічного відділень обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, КЛПЗ 

«Чернігівський обласний кардіологічний диспансер», експертного відділення 

Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (навчально-науково-

лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету ім. 

М.І. Пирогова. Результати дослідження запропоновані до використання в 

науково-педагогічному процесі кафедр пропедевтики внутрішньої медицини та 

внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І. Пирогова. 

Результати дисертаційного дослідження можуть широко 

використовуватись в роботі терапевтичних, пульмонологічних, кардіологічних 

відділень лікарень, лікарів загальної практики – сімейної медицити, а також у 

навчальному процесі вищих медичних навчальних закладів. 
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Недоліки і зауваження 

Принципових недоліків у власне дисертаційній роботі не встановлено.  

Можна слід відзначити наступні зауваження та побажання, які виникли 

при рецензуванні рукопису дисертації. 

У вступі дещо розлоге викладення актуальності теми (на більш ніж дві 

сторінки), з одного боку, зрозуміле через складність, комплексність та 

нагальність досліджуваної проблеми, з іншого — його цілком можливо було б 

викласти більш лаконічно без істотної втрати змісту. 

Щодо розділів із результатами власних досліджень істотних зауважень 

немає. 

Останній розділ, який присвячено узагальненню даних та клініко-

патогенетичному обґрунтуванню принципів удосконалення методів 

профілактики й діагностики ХОЗЛ у поєднанні з ІХС, містить, зокрема, логіко-

математичні викладки, що погано сприймаються через надмірну 

деталізованість і насиченість статистичною термінологією.  

Проте, жодне з вищеозначеного не перекреслює теоретичної та 

практичної значущості результатів дослідження та положень, що виносяться на 

захист. 

У порядку дискусії хотілося б почути відповіді на наступні питання:  

1. Які особливості центральної гемодинаміки у пацієнтів з поєднанням 

ХОЗЛ та ІХС було встановлено за різних стадій артеріальної гіпертензії? 

2. Чим обумовлений вибір саме застосованих у дисертації методів 

статистичного аналізу? 

3. Які показники соціально-економічної ефективності встановлено за 

результатами впровадження результатів дисертаційного дослідження? 

 

Відповідність дисертації вимогам п. 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів…» та обраній спеціальності 

Дисертаційна робота Діденко Д. В. за своєю актуальністю, теоретичним і 

практичним значенням, новизною та отриманими результатами відповідає 

вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів…» щодо дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук та паспорту спеціальності 

14.01.02 — внутрішні хвороби. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Діденко Д. В. «Ішемічна хвороба серця та хронічне 
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обструктивне захворювання легень: особливості діагностики і клінічного 

перебігу при їх поєднанні» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.02 — внутрішні хвороби є кваліфікаційною 

науковою працею, закінченим науковим дослідженням, що містить нові 

положення та науково обґрунтовані результати у медичній галузі, що 

розв’язують конкретне наукове завдання, а саме — клініко-патогенетичне 

обґрунтування удосконалення методів профілактики й діагностики ХОЗЛ у 

поєднанні з ІХС шляхом клініко-функціонального дослідження показників 

серцево-судинної, дихальної систем та параметрів якості життя; розроблення 

нових методів профілактики, діагностики та обґрунтування лікувальних 

підходів; оптимізації критеріїв проведення медико-соціальної експертизи цієї 

поєднаної патології. 

За актуальністю теми, науковою новизною та практичним значенням 

кваліфікаційна робота у повній мірі відповідає вимогам п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», регламентованого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656 щодо дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук та паспорту спеціальності 

14.01.02 — внутрішні хвороби, а її автор заслуговує на її присудження. 

 

 

Офіційний опонент, 

професор кафедри внутрішніх та 

професійних хвороб Харківського 

національного медичного університету, 

доктор медичних наук, доцент 
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