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14.01.15 – нервові хвороби 

 

Актуальність теми. Докторська дисертація Кальбуса Олександра 

Івановича «Клініко-патогенетична характеристика та прогнозування перебігу 

міастенії» присвячена актуальній проблемі неврології – вивченню 

поширеності міастенії в окремих регіонах України, причому регіони всіх 

куточків, так що отримані дані можна екстраполювати на всю країну; 

доповненню знань про ланки патогенезу міастенії та визначенню основних 

чинників, що призводять до прогресування захворювання на основі даних 

епідеміологічного, імунологічного, біохімічного, нейропсихологічного 

досліджень із валідною статистичною обробкою отриманих результатів.  

Епідеміологічні показники міастенії, первинного захворювання 

нервово-м’язової передачі, широко варіюють залежно від підходу до обліку 

хворих у різних країнах світу. Так, за доступними літературними даними, 

поширеність міастенії становить від 11,71 випадків на 100 тис. населення в 

Австралії до 24,75 - у Словаччині; захворюваність – від 0,63 випадка на 100 

тис. населення на рік у Хорватії до 2,3 - у Канаді (провінція Онтаріо). 

Відповідні дані щодо поширеності міастенії в Україні зустрічаються в 

поодиноких наукових публікаціях, а значить потребують уточнення. 

Подальшого вивчення потребують і механізми виникнення 

захворювання та патогенетичні ланки розвитку та загострень міастенії, її 
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прогресування, зокрема це роль білків теплового шоку (HSP), які 

виробляються клітинами у відповідь на стресові умови, роль процесів 

вільнорадикального окиснення, нітрозинового стресу. Потребують уваги 

питання взаємозв’язку рівня антитіл, маркерів міастенії: антитіл до AchR, 

MuSK, SOX1, антитіл до титину, - із ступенем клінічних проявів міастенії, 

оскільки недостатньо зрозуміла їх роль щодо можливості прогнозування 

перебігу міастенії; залишається відкритим питання щодо впливу 

психоемоційних змін пацієнтів на перебіг патологічного процесу; а ще 

автором вибране завдання дослідження, яке є основною метою всіх 

досліджень – це уточнення чинників, які можуть впливати на якість життя 

при цьому аутоімунному хронічному захворюванні з метою їх подальшої 

корекції.  

Розуміння того, як взаємодіють між собою окремі патогенетичні 

механізми, яка їх роль у формуванні провідних клінічних синдромів, 

прогресуванні патології при міастенії є базовим завданням, що в подальшому 

відкриватиме можливості для потенційних терапевтичних опцій – це й було 

предметом розгляду дисертаційної роботи О.І. Кальбуса.  

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри неврології ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" 

«Клініко-нейрофізіологічні особливості формування нейромедіаторних 

порушень в клініці нервових хвороб», №_держреєстрації: 0114U000929, 

термін виконання: 01.2014-11.2018 та науково-дослідної роботи «Порушення 

нервової системи при пароксизмальних, нейроімунологічних та 

цереброваскулярних захворюваннях», №_держреєстрації: 0119U104025, 

термін виконання: 01.2019-11.2022 (автор є співвиконавцем робіт). 

Мета дослідження – удосконалення ранньої діагностики міастенії та 

розробка системи прогнозування її перебігу, базуючись на даних 

комплексного клініко-неврологічного, епідеміологічного, 

нейроімунологічного, біохімічного, нейропсихологічного обстеження. 
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Завдання роботи відповідають меті, окреслюють необхідність 

ретельного аналізу епідеміологічних даних про поширеність міастенії в 

окремих регіонах України, клініко-неврологічних особливостей перебігу 

захворювання з об’єктивізацією даних за стандартизованими шкалами, рівня 

антитіл до AchR, MuSK, титину, SOX1 у розвитку та перебігу міастенії з 

метою визначення їх прогностичного значення; дослідження інтенсивності  

оксидативного, нітрозинового стресу й білків теплового шоку HSP70 та 

психоемоційного статусу із визначенням якості життя пацієнтів.  

Об’єкт дослідження: міастенія. 

Предметом дослідження є епідеміологічні, клініко-неврологічні, 

імунологічні, біохімічні показники, психометричні параметри тривоги й 

депресії, показники якості життя хворих. 

Дисертантом застосовані сучасні методи дослідження, які є 

адекватними щодо поставлених завдань та високо інформативними. Це 

епідеміологічні методи дослідження; клініко-неврологічне обстеження (з 

використанням стандартизованих шкал QMG, MG-ADL, FSS); імунологічні 

методи (з визначенням рівня антитіл до AchR, MuSK, титину, SOX1); 

нейропсихологічне обстеження (оцінка тривожності за шкалою Спілбергера-

Ханіна та рівня депресії за шкалою депресії Бека); біохімічні (визначення 

рівнів сульфгідрильних груп (SH-груп), рівня глутатіонзалежних ферментів 

(глутатіонпероксидази – ГПО, глутатіонредуктази – ГР, глутатіон-S-

трансферази – ГТ), рівня відновленого (GSH) та окисненого (GSSG) 

глутатіону, рівня білка теплового шоку HSP70, рівня нітротирозину; 

статистичні - з використанням методів параметричної та непараметричної 

статистики та ROC-аналізу. 

До найбільш значущих положень наукової новизни отриманих 

автором результатів можна віднести наступні. Базуючись на результатах 

комплексного клініко-параклінічного обстеження, автором уперше визначено 

прогностичні фактори, що впливають на  перебіг міастенії, і виділено 

предиктори тяжкого перебігу захворювання. 
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Крім того, дисертантом розроблена авторська прогностична модель 

перебігу міастенії із врахуванням клінічних і імунологічних параметрів.  

Уперше проведено епідеміологічне дослідження поширеності міастенії 

в 10 регіонах України (Центр – 2 області, Захід – 3, Північ і Схід – по 1-й 

області, Центрально-Південний регіон – 3 області – це 34,13 % чисельності 

загальної популяції України) і завдяки такому охопленні території результати 

могли бути екстрапольовані на всю країну; автором створено епідеміологічну 

карту з урахуванням статево-вікових характеристик хворих, місць їх 

проживання за типом поселення, рівня інвалідизації з розрахунком 

стандартизованих показників.  

Узгоджується з даними літератури факт, що для міастенії притаманний 

моно- (81,3%) або бісимптомний (18,7%) дебют.  

Уперше встановлено, що є абсолютно очікувано, що рівень 

втомлюваності при міастенії (оцінка за шкалою FSS) був достовірно вищим у 

хворих з підкласами В генералізованої міастенії (ρ=-0,38; р<0,05), а саме ІІ і 

ІІІ класів.  

Дисертантом уточнено, що підвищення титру антитіл до AchR 

достовірно асоціювалося зі зростанням глибини клінічних проявів міастенії 

(клас за MGFA та оцінка за шкалою QMG, р<0,05); це питання в науковій 

літературі носить абсолютно контроверсивний характер. Проте вперше 

встановлено, що збільшення титру антитіл до MuSK достовірно призводило 

до погіршення клінічних проявів у хворих з підкласом В ІІ-IV класів (за 

шкалою QMG) і корелювало з летальністю (р<0,001), а антитіла до SOX1 при 

міастенії асоціюються з наявністю автоімунного тиреоїдиту (ρ=0,21; 

р=0,008). 

Уперше встановлено, що титр антитіл до AchR достовірно корелював з 

рівнем тривожності (особистісної та реактивної), а титр антитіл до AchR та 

MuSK - з рівнем депресивних проявів (р<0,05).  

Уперше визначено, що при генералізованій міастенії розвивається 

хронічний оксидативний та нітрозиновий стрес, вперше доведене 
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прогностичне значення деяких показників цього хронічного процесу, а також 

білків теплового шоку HSP-70 в розвитку та перебігу міастенії. 

Доведено, що при міастенії, серопозитивній до MuSK та SOX1 

рецепторів, може виникати більш низька виживаність. 

Вищенаведені положення наукової новизни не викликають заперечень.  

Теоретична та практична цінність роботи. Сформовано 

патогенетичну концепцію розвитку та прогресування міастенії з урахуванням 

постсинаптичного рецепторного ураження автоімунного характеру з 

інтенсифікацією синтезу білків теплового шоку, розвитком порушень 

антиоксидантних механізмів, а відтак – оксидативного та нітрозинового 

стресу. 

Як вже зазначалося, встановлено поширеність міастенії та рівень 

інвалідизації в 10 регіонах України, що дозволяє планувати лікувальні заходи 

та ефективно розраховувати соціальні та економічні витрати. Для оптимізації 

терапевтичних підходів та зменшення шансів розвитку тяжкого перебігу 

міастенії запропоновано до використання розроблену автором 

багатофакторну прогностичну модель перебігу міастенії з урахуванням 

імунологічного підтипу захворювання. 

Обґрунтовано доцільність використання стандартизованих шкал QMG, 

MG-ADL, FSS для оцінки симптомів міастенії в динаміці, а шкала QMG 

дозволяє також оцінити ефективність лікування з подальшою його 

корекцією. Оскільки рівень тривожності та депресії значною мірою 

впливають на якість життя хворих на міастенію, доведена необхідність 

оцінки емоційного стану пацієнтів з відповідною терапією.  

Результати роботи впроваджено в практичну роботу неврологічних 

відділень Дніпропетровських медичних закладів: обласної клінічної лікарні 

та міської клінічної лікарні №16, міської багатопрофільної клінічної лікарні 

№9 (м. Запоріжжя), неврологічного відділення Волинської обласної клінічної 

лікарні, у навчальний процес кафедри неврології ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України». 
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Що досить важливо для практичної медицини, у 2017 році Кальбусом 

О.І., Школьником В.М. та рядом авторів Дніпропетровської медичної 

академії були видані методичні рекомендації з удосконалення діагностики 

міастенії «Сучасні підходи до діагностики та лікування міастенії» (реєстр. № 

188/4/17); це, пам’ятається, призвело до широкого використання в Україні 

класифікації міастенії за MGFA, що спростило комунікацію неврологів щодо 

проявів і симптоматики захворювання, а також методів превентивного 

лікування. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням автора, дисертант особисто провів пошук з 

наступним аналізом наукової літератури, сформульовано мету та завдання, 

розроблено дизайн дослідження, розробив стандартизовану карту та створив 

базу даних випадків в Дніпропетровській області та визначив поширеність 

міастенії в 10 областях України - практично охопивши всю територію, 

виконав глибокий медико-статистичний аналіз отриманих результатів. Усі 

розділи дисертації написані та оформлені автором особисто, в наукових 

публікаціях здобувача використано власний клінічний матеріал та результати 

проведених ним клініко-нейропсихологіних, імунологічних та біохімічних 

досліджень. 

Результати роботи неодноразово доповідалися на науково-практичних 

конференціях фахівців в Україні та закордоном (м. Копенгаген, Данія, 2016; 

м. Осло, Норвегія, 2019). Апробація захисту дисертаційної роботи відбулася 

на спільному засіданні кафедр неврології; нервових хвороб та нейрохірургії 

ФПО; психіатрії, наркології і медичної психології; сімейної медицини ФПО; 

фармакології і клінічної фармакології; соціальної медицини, організації та 

управляння охорони здоров’я ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» та кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного 

університету 04 березня 2020 р. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 32 праці, з них: 24 – 

статті у наукових фахових виданнях за переліком ДАК України (22 - 
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одноосібних), 6 - тези доповідей у матеріалах наукових конференціях, 1 – 

методичні рекомендації, що внесено до Переліку наукової (науково-

технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної 

науки у сферу охорони здоров’я; 1 – огляд літератури. 

Структура дисертації. Дисертація викладена на 321 сторінках 

комп’ютерного тексту, ілюстрована 56 таблицями та 59 рисунками, 1 

клінічним прикладом. Робота складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, огляду літератури, загальної характеристики та 

методів обстеження, шести розділів власних досліджень, розділу 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, додатків.  

У ВСТУПІ згідно чинних вимог викладено усі кваліфікаційні положення 

дисертації. 

РОЗДІЛ 1, огляд літератури, викладений на 35 сторінках, містить аналіз 

літературних джерел за п’ятьма основними напрямками: 1) загальна 

характеристика міастенії; 2) діагностичні підходи при міастенії; 3) роль 

оксидантного стресу та білків теплового шоку при міастенії; 4) 

психоемоційні зміни у хворих на міастенію; 5) сучасні підходи до лікування 

міастенії. Огляд написано ґрунтовно, цікаво, із залученням великої кількості 

сучасних наукових джерел. Ключовим моментом, на нашу думку, що й стало 

пусковим моментом оформлення мети дослідження, є ствердження, що 

міастенія – це хронічне, виснажливе, обмежуюче життя захворювання з 

непередбачуваним прогресуванням. Відома роль при міастенії антитіл до 

AchR, MuSK, титину, SOX1, проте спірними залишаються їх роль щодо 

можливості прогнозування перебігу міастенії. Беззаперечна роль 

оксидативного та нітротирозинового стресу практично при всіх 

прогресуючих захворюваннях нервової системи, але яким чином 

відбувається вплив цього фактору на перебіг міастенії, до цього часу 

повністю не з’ясовано. Неврологічні розлади часто виявляють зміни 

особистого емоційного статусу, поточний рівень стресу та механізми 
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подолання. Можливість існування взаємозв'язку між емоційним статусом, 

який без сумніву впливає на якість життя хворих, і початковими проявами 

міастенії та загостреннями окреслило одну із цілей дослідження 

дисертаційної роботи. 

У «РОЗДІЛІ 2 Загальна характеристика обстежених хворих та методи 

дослідження» подано клінічну характеристику 182 хворих, які пройшли 

обстеження на базі неврологічного відділення №1 КЗ «Дніпропетровська 

обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» в період 2014-2018 рр. із 

встановленим діагнозом міастенії у віці від 18 до 73 років: 147 (80,8 %) 

хворих мали генералізовану, а 35 (19,2 %) – очну форму захворювання. 

Єдине зауваження – не вказано код за МКХ-10. Представлено критерії 

включення і виключення з дослідження. 

Для вивчення поширеності міастенії в Україні автор звертався із 

запитом про кількість хворих (станом на 01.01.2015 року) із вказаною 

патологією до відповідних обласних департаментів/управлінь охорони 

здоров’я. 

Хворі були рандомізовані за ступенем клінічних проявів на групи: за 

класом та підкласом захворювання за MGFA. 35 (19,2%) хворих мали клас І 

за MGFA (очну форму захворювання). Із сукупності пацієнтів з 

генералізованою міастенією 52 (28,6%) мали клас ІІ, в т.ч. 37 (20,3%) – 

підклас А, 15 (8,2%) – підклас B. Клас ІІІ мали 64 (35,2%) пацієнти, в т.ч. 35 

(19,2%) – підклас А, 29 (15,9%) – підклас B. Клас IV - 31 (17%), з них 14 

(7,7%) мали підклас А, а 17 (9,3%) – підклас B. Проводився розподіл і дана 

характеристика хворих залежно від наявності тимоми/тимектомії в анамнезі, 

а також за статтю, інвалідністю, за віком виникнення перших симптомів та 

віком встановлення діагнозу, частотою супутньої патології, за частотою 

перших симптомів, за характером лікування, і найголовніше – це мета 

діагностичного та лікувального  процесу при міастенії: кумулятивна 

виживаність за методом Каплана-Майєра хворих на міастенію залежно від 

виду лікування: при використанні базової терапії виживаність пацієнтів 
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становила 42,0 роки проти 33,0 роки у пацієнтів з використанням виключно 

симптоматичного лікування (p=0,021). Призначення імуномодулюючого 

лікування знижує шанси летальних випадків захворювання (ВШ=0,36 (95,0 % 

ДІ 0,02 - 0,70), р=0,049). 

Вдало підібрані шкали, оцінка за якими кількісно характеризує 

клінічний стан хворих: це клас міастенії за MGFA, ступінь клінічних проявів 

- шкала кількісної оцінки міастенії (QMG), шкала повсякденної активності 

(MG-ADL), а для об’єктивізації рівня втомлюваності - шкала FSS.  

Проводили імунологічне обстеження: визначали титр антитіл до AchR 

(як основного маркера розвитку міастенії), антитіл до MuSK (як другого 

основного маркера розвитку міастенії - 8,8%), антитіл до титину (маркер 

патології тимуса - 29,1%), а також до антигену SOX1 (маркер 

паранеопластичних процесів та супутніх автоімунних захворювань - 5,5%).  

У хворих з генералізованою міастенією вивчали стан окисно-відновних 

процесів: визначали вміст сумарних SH-груп та активність глутатіону (ГТ), 

рівень відновленого та окисненого глутатіону та нітротирозину на базі 

кафедри фармакології Запорізького державного медичного університету. 

Нейропсихологічне обстеження включало оцінку ОТ та РТ (шкала 

Спілберга- Ханіна, проявів депресії (шкала Бека). Якість життя оцінювали за 

шкалою MG-QoL-15. 

Статистична обробка результатів дослідження проводилась з 

використанням програмних продуктів Microsoft Excel, STATISTICA 6.1 із 

вказанням номерів ліцензій. ROC аналіз виконувався за допомогою MedCalc 

Statistical Software trial version 18.11.3 (MedCalc Software bvba, Ostend, 

Belgium; https://www.medcalc.org; 2018). Детально розписані всі методики. 

Розділ описано на 30 сторінках, інколи опис методик потребував 

деталізації, не дивлячись на посилання на джерела, є ссилки на додатки. 

Характеризуючи РОЗДІЛ 3 «Медико-статистичні епідеміологічні 

характеристики поширеності міастенії в Україні», слід зазначити, що 

репрезентативність за якісним складом в дослідженні забезпечувалася тим, 
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що у вибірці квотно представлені всі регіони України: загалом на вибіркових 

територіях в 2014 році досліджено 757 випадків міастенії. 

Спостерігалася суттєва варіабельність розподілу випадків за місцем 

проживання, віком та статтю, що може бути зумовлена різними підходами до 

організації надання медичної допомоги і відповідно до повноти та якості 

системи обліку в різних областях України. 

Розподіл адміністративних територій за кластерами за загальними, 

спеціальними та стандартизованими показниками поширеності міастенії і 

показниками, пов’язаними з її поширеністю, дозволив виділити області 

високого (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська та Полтавська 

області) та низького рівня поширеності міастенії (Вінницька, Волинська, 

Івано-Франківська, Кіровоградська, Чернівецька та Чернігівська області).  

Середньорічний рівень поширеності міастенії в Україні становив 5,16 

(95 % ДІ 4,79 - 5,53) на 100 тисяч населення. Суттєве перевищення 

середньоміської поширеності міастенії зареєстровано в Дніпропетровській 

(+39,14 %; р=0,001) та Полтавській областях (+35,87 %; р=0,048). 

У цілому, за аналізом загальної захворюваності в розрізі місця 

проживання, доведено, що проживання в сільській місцевості є асоційованим 

з наявністю міастенії. 

Вік установлення діагнозу міастенії серед жінок був суттєво нижчим – 

34,0 (25,0; 47,0) роки порівняно з чоловіками – 47,0 (30,0; 58,0) років 

(p<0.05). 

В цьому ж розділі в обстежених хворих на міастенію автор оцінював 

час до настання інвалідності (аналіз дожиття без інвалідності). Методом 

оцінки виживаності шляхом застосування розподілу Вейбула повною мірою 

описується функція настання інвалідності в обстежених хворих на міастенію. 

В РОЗДІЛІ 4 «Клініко-неврологічні особливості перебігу міастенії» 

подано результати дослідження пацієнтів за клінічними шкалами. Дана 

характеристика кількісної оцінки проявів міастенії в обстежених хворих за 

шкалою QMG залежно від класу міастенії за шкалою MGFA, причому 
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показники оцінки за QMG достовірно корелюють з класом міастенії за MGFA 

(ρ=-0,34; р<0,05).  

Представлено кореляційний ланцюг зв’язків показника якості життя 

(MG-QoL15) та клініко-неврологічного статусу хворих на міастенію (QMG, 

MG-ADL, FSS), який підтверджує, що саме клінічні прояви міастенії, їх 

глибина значною мірою впливають на різні аспекти життя хворих. 

Очікуваним виявилися отримані дані щодо зниження рівня 

повсякденної активності хворих з наростанням ступеня клінічних проявів, а 

показники оцінки за шкалою MG-ADL, як і QMG, достовірно корелювали із 

класом міастенії за MGFA (р=0,32; р<0,05), хоча ні вік появи перших 

симптомів, ані вік установлення діагнозу, як і час від появи симптомів до 

встановлення діагнозу, не мали значного впливу на рівень повсякденної 

активності хворих. 

Автор порівнює показники симптоматики серед хворих на міастенію з 

очною і генералізованою формою і вказує на достовірну різницю, що 

здається також цілком логічним і очікуваним: показники QMG 4,0 (3,0; 6,0) 

та 11,0 (7,0; 14,0) відповідно для очної та генералізованої форми (p<0,001). 

Аналізуючи імунологічні маркери розвитку міастенії в РОЗДІЛ 5, 

автором з’ясовано, що титри антитіл до AchR  підвищувалися зі зростанням 

класу міастенії (p<0,001), хоча відомо досить багато публікацій, в тому числі 

і наша робота (ІФНМУ за 2020р), що клінічні прояви не залежать від титру 

антитіл. Мабуть, робота в цьому напрямку ще не завершена і потребує 

накопичення великої кількості досліджень. 

Цікавим є факт, що серед хворих з очною формою міастенії не було 

жодного пацієнта з позитивними антитілами до AchR. Окремо проведено 

клініко-імунологічні зіставлення щодо визначення зв’язків та 

взаємозалежностей між ступенем клінічних проявів міастенії (клас та підклас 

міастенії за MGFA, оцінка за шкалами QMG, MG-ADL, FSS), летальністю і 

групою інвалідності та імунологічними маркерами міастенії. Доведено, що 
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антитіла до AchR є не лише маркерами та патогенетичною основою розвитку 

міастенії, але їх титр є маркером клінічних проявів захворювання. 

Слід відмітити, що автор вперше в українській науковій літературі 

представив результати дослідження антитіл до титину та SOX1, дані чого 

були представлені не в одній доповіді на всеукраїнських конференціях.  

В РОЗДІЛІ 6 подана характеристика стану окисно-відновних процесів 

при міастенії. При генералізованій міастенії відбувається пригнічення 

синтезу відновленого глутатіону та його ферментів, що супроводжується 

зростанням ступеню клінічних проявів захворювання. Достовірне у 

порівнянні з контролем підвищення рівня нітротирозину, що є однією з 

основних ознак інтенсифікації нітрозинового стресу, спостерігалося при ІІІ 

та IV класами захворювання. 

Рівень білка теплового шоку коливався серед усіх обстежених від 62,9 

г/л до 95,0 г/л і становив у групі контролю 77,5 г/л, а серед хворих на 

генералізовану форму міастенії – 75,9 г/л. У хворих IV класу пригнічується 

синтез білка HSP70, в той же час його рівень у хворих ІІ класу суттєво 

перевищує показник контрольної групи (р<0,01), що є свідченням запуску 

адаптивно-захисних механізмів на початку автоімунного процесу, але на 

пізніх етапах він знижується, що свідчить про виснаження цих механізмів. 

Прогностичну цінність щодо тяжкого перебігу генералізованої міастенії 

мають усі біохімічні показники, що пов’язані з оксидативним стресом, але 

незважаючи на це, дисертант робить висновок, що використовувати з цією 

метою їх на практиці недоцільно через високу вартість та складність аналізу. 

На початку РОЗДІЛУ 7 «Психоемоційні зміни та якість життя хворих на 

міастенію» дисертант нагадав мету дослідження емоційної сфери, а також 

методики. Встановлено, що із зростанням класу міастенії за MGFA поступово 

зростає глибина проявів РТ, що опосередковано вказує на вплив клінічних 

проявів міастенії на рівень РТ. Слід пам’ятати, що на початкових етапах 

тривожність може маскувати симптоми міастенії та призводити до більш 

пізнього встановлення діагнозу. Відомий факт порушення функціонування 
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емоційної сфери під впливом кортикостероїдів, але в роботі доведена 

відсутність залежності від призначення стероїдів. 

При оцінці рівня депресії у хворих загальної вибірки медіана оцінки за 

шкалою BDI становила 16,0 (10,0; 24,0) балів, що відповідає рівню помірної 

депресії. Тобто для хворих на міастенію в цілому є характерним розвиток 

депресії. При генералізованій міастенії рівень депресії вищий. Отже, беручи 

до уваги достовірне (p<0,001) зростання ступеня депресивних проявів зі 

зростанням ступеня клінічних проявів, можна припустити, що вони чинять 

значний вплив не лише на розвиток депресії, але й на її прогресування.  

Тяжкість депресії корелює з наявністю та титром антитіл до AchR та MuSK. 

Слід відзначити, що автором виявлене збільшення рівня депресії при 

міастенії в 1,94 рази. Крім того, прояви депресії, тривоги, рівень 

повсякденної активності, ступінь втомлюваності взаємопов’язані між собою.  

Це слід брати до уваги при призначенні лікування хворим з міастенією, 

особливо з помірними та глибокими клінічними проявами, адже пацієнти 

часто потребують корекції і психоемоційного стану. 

В РОЗДІЛІ  8  представлено інформацію щодо прогнозування тяжкості 

перебігу міастенії за даними множинного логістичного регресійного аналізу, 

рівняння якого має відмінні операційні характеристики: чутливість 94,12 %, 

специфічність 84,76 %, площа під ROC кривою - 0,952 (95,0 % ДІ 0,910 - 

0,978; p<0,001). Окремо було проведено оцінку здатності різних факторів 

щодо можливості прогнозування тяжкого перебігу міастенії. Для визначення 

тяжкості міастенії використовували оцінку за шкалою QMG: тяжкий перебіг 

визначався при кількості балів 17 балів та вище. Проводили оцінку здатності 

імунологічних маркерів (антитіл до AchR, MuSK, титину, SOX1) щодо 

прогнозу тяжкого перебігу міастенії. 

У ПІДСУМКУ дисертації подано стислий аналіз одержаних результатів, 

їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних та іноземних праць.  

ВИСНОВКИ. Перший. У дисертації наведено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення актуальної проблеми – ранньої діагностики та прогнозування 
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перебігу міастенії, яке базується на даних комплексного клінічного, 

епідеміологічного, імунологічного, біохімічного, нейропсихологічного 

дослідження, що дозволили розробити прогностичну модель перебігу 

міастенії. 

В решти 9 висновках дисертаційної роботи повністю відображені 

отримані автором результати. Принципових зауважень до висновків немає.  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ витікають з отриманих наукових 

результатів, вони змістовні і вже пройшли достатню клінічну апробацію.  

Список використаних джерел містить 333 найменувань, з яких 83 

кирилицею, 250 латиницею. Переважна частина джерел - за останні 5 років.  

У ДОДАТКАХ наведені: список робіт, відомості про апробацію 

результатів дисертації, шкали. 

В Авторефераті дисертації та опублікованих наукових працях усі 

наукові результати, положення, висновки і рекомендації автора відображені 

повністю. Текст автореферату і дисертації ідентичний.  

Кількість наукових друкованих праць за темою дисертації і фахові 

видання, в яких вони опубліковані, відповідають чинним вимогам.  

Хотілося би почути у дискусії відповіді дисертанта на декілька запитань. 

Дисертація Кальбуса О.І. в цілому містить відповіді на них, проте нам 

здається доцільним підвести певний підсумок. 

1. Чи були рецидиви тимоми у хворих з міастенією? Яка частота 

злоякісних тимом у Ваших пацієнтів?  

2. Вказано, що на одного хворого припадає від 0 до 6 супутніх 

захворювань. Уточніть, яким чином супутня патологія впливала на перебіг 

міастенії? На можливість призначення кортикостероїдів? Яким чином 

призначалися кортикостероїди у хворих з гіпертонічною хворобою? Чи зразу 

призначали цитостатики? Чим наповнювали період титрації? 

3. Враховуючи побічні ефекти психотропних середників щодо седації, 

які ліки можуть бути запропоновані Вами для лікування депресії і тривоги?  

 




