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' Актуалъшстъ теми

Актуальшсть роботи Болотських Г.В. не викликае сумшв1в i 

визначаеться високим р1внем поширеносп хрошчно!' серцево!' 

недостатност! (ХСН) серед населения Украши та св1ту в щлому, 

прогресуючим перебшом та несприятливим прогнозом захворювання. 

Застосування затверджених алгоритм1в фармакотерапп з доказаною 

ефектившстю щодо пол!пшення юпшчного nepe6iry та зниження 

ймов!рност! виникнення несприятливих юпшчних подш у napieHTiB i3 ХСН 

та систол1чною дисфункщею л1вого шлуночка (СДЛШ) далеко не завжди 

призводить до очжуваного ефекту при призначенш пац!ентам 3i 

збереженою фракщею викиду (ФВ) л1вого шлуночка (ЛШ), що пояснюеться 

недостатньо вивченими етюпатогенетичними мехашзмами машфестацп та 

подальшо! еволюцп патологи.

Питания щодо патоф!зюлопчних мехашзм1в, що складають 

патогенетичне шдГрунтя ХСН 3i збереженою ФВЛШ, i натепер залишаеться 

дискусшним, внаслщок чого вщсутнш не тгльки ефективний, але й единий 

nipxip до лжування oci6 з pieio патолопею. Супутш цьому синдрому
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позакард1альш розлади та фактори кардюваскулярного ризику, безумовно, 

поглиблюють дану проблему i сьогодш ряд доопдниюв розглядае ХСН 3i 

збереженою ФВЛШ разом 13 шнуючою супутньою патолопею, яка i 

визначае мехашзми реал1зацп та формування синдрому серцево!' 

недостатност1 та зумовлюе ефектившсть «таргетно!» терапп. Зокрема, 

наявш i прогресуюч1 на тл1 кардюваскулярно! патологи порушення 

вуглеводного обмшу майже у 100% випадюв негативно впливають на 

nepe6ir серцево! недостатносп та п прогноз, а цукровий д!абет 2 типу (ЦД 2 

типу) е найвагом1шим i незалежним фактором ризику формування 

д1астол1чно'1 дисфункцп ЛШ та розвитку ХСН 3i збереженою ФВЛШ. За умов 

коморбщного перебФу набувае чинност11ндукц1я системного запалення та 

ендотел1ально'1 дисфункцй', накопичення кшцевих продукт1в 

гл1козилювання, г1перпродукц1я вгльних жирних кислот, л1потоксичн1сть, 

що призводить до розвитку оксидативного стресу, зниження 

бюдоступносп оксиду азоту, мп,охондр1ально1 дисфункцп та 

прогресуючого мюкардиального ф1брозу. Хрошчне слабко 1нтенсивне 

системне запалення з накопиченням в кров1 мед1атор1в запалення - 

цитокш1в, перш за все, фактора некрозу пухлин-а (ФНП-а) та штерлейюн-6 

(1Л-6), е одн1ею з ключових патоф1зюлопчних ланок як для ХСН 3i 

збереженою ФВ, так i для ЦД 2 типу, що пщтверджуеться наявн1стю ч1ткого 

кореляцшного зв'язку М1Ж концентрац1ями зазначених цитоюшв i 

кл1н1чними та лабораторночнструментальними проявами обох 

захворювань. Показано, що шсулшорезистентшсть (IP) асоцшеться з 

дисбалансом цитоюшв - пщвищенням 1Л-6 i ФНП-а i зниженням 1Л-10 i 1Л- 

4. Вважаеться, що активащя системи цитоюшв е не тгльки причиною, але й 

маркером IP та вщображае стушнь п вираженостг Це означае, що системне 

запалення також може лежати в основ! зниження чутливосп
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периферичних тканин до шсулшу, одше!' i3 сшльних та взаемообтяжливих 

характеристик притаманних обом нозолопям, яка обумовлюе розвиток 

комплексу метабол1чних порушень, що позначаеться як синдром IP.

На жаль, дослщжень з вивчення взаемозв'язку фактор!в системного 

запалення з порушеннями вуглеводного i лшщного обм!н!в i IP при ХСН 3i 

збереженою ФВЛШ недостатньо. Глибоко не вивчена прогностична 

значупрсть показниюв хрон!чного субюпшчного запалення у oci6 i3 ХСН 3i 

збереженою ФВЛШ, а також при поеднанш з ЦД 2 типу як найбгльш 

прогностично несприятливо!' коморбщно! комб!нацй.

Мозковий натр!йуретичний пептид (МНП) вважаеться дуже чутливим

та специф!чним 1ндикатором порушення систол1чно! функцй ЛШ, тому

основним призначенням МНП та його N-термшального фрагмента (NT-npo-

МНП, NT-pro-BNP) е д!агностика серцево! недостатност! СН. У napieHTiB i3

ХСН i3 си сто л in ною дисфункщею ЛШ цей бюмаркер е незалежним »
предиктором не тыьки кард10васкулярно'1 смертность а й смертносп вщ 

ycix причин. Негативний вплив цього бюмаркера на в!ддалений прогноз 

мае Micpe нав!ть у napieHTiB з асимптомною СН. У дослщженш PEPCHF 

отримаш переконлив! докази на користь того, що NT-proBNP е над!йним 

предиктором смертносп протягом року i у napieHTiB i3 ХСН 3i збереженою 

ФВЛШ. Однак поряд з обнадшливими результатами були отримаш i 

розчарування щодо використання NT-proBNP при прогнозуванш 

несприятливих под!й у napieHTiB з д1астол1чною диcфyнкpieю niBoro 

шлуночка (ДДЛШ). У досл1дженн1 Conlon С. i cniBaBT, у napieHTiB i3 

безсимптомною ДДЛШ рей показник штотно не вццпзнявся вщ 

нормальних значень. Быьш того, коморбщний проф{ль мае модифжучий 

вплив на piBHi рього маркера. U,i paHi певною Mipora обмежують широке 

використання маркера для скриншгу функрАональних порушень стану
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серця в загальнш популяцп пафентв. Зважаючи на це, 1зольоване 

застосування NT-proBNP для прогнозування nepe6iry серцево!

недостатносп за умов збережено! ФВЛШ та безсимптомно! ДДЛШ може 

бути недостатньо ефективним.

Таким чином, змши в мюкард1 при ХСН в умовах наявнослч ЦД 2 типу 

морфолопчно характеризуються гшертроф1ею кардюмюцштв та

мюкард1альним ф1брозом з быьшою юльюстю екстрацелюлярного 

матриксу в штерстицп стшки шлуночюв. Останшм часом в л1тератур1 

описана досить велика юльюсть маркер1в ф1брозу мюкарда, але особливо! 

уваги у пащент1в з ХСН придьляеться бюмаркеру ф1брозу та запалення - 

галектину-3.

Галектин-3 бере участь у багатьох бюлопчних процесах, таких як 

зростання i прол1феращя клггин, апоптоз, ендогенне запалення, ф1броз 

мюкарда та ш. Встановлено, що у 30-50% пащент1в i3 ХСН, що мають висою 

плазмов! piBHi (>17,8 нг/мл) галектина-3 машфестащя захворювання мае 

прогресуючий характер. У великому когортному дослщжеш за участю De 

Boer i сшвавт. показали, що у загальнш популяцп пщвищеш piBHi 

галектина-3 асоцшоваш 3i смертшстю вщ ycix причин та ССЗ. У низщ 

дослщжень за участю пащегтв з гострою та хрошчною СН було 

продемонстровано незалежну предикативну властивють piBHiB галектина- 

3 щодо ризику розвитку кардюваскулярних подш, прогнозуванш вщповцц 

на лжування СН та визначення коротко- та довгострокового прогнозу. 

Быьш того, при дослщженш р1вня галектину-3 у пащент1в з ЦД 2 типу, 

було встановлено, що галектин-3 також синтезуеться адшоцитами, а його 

низью piBHi мають протективну дш  проти запалення при метабол1чному 

синдромь Так, Weigert J. та cniBaBT. продемонстрували, що р1вень 

циркулюючого галектину-3 був пщвищений як у napieHTiB з ЦД 2 типу, так
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i з ожиршням у пор1внянш 3i здоровими особами з нормальною вагою, та 

мав позитивну асощацш з шдексом маси тгла (IMT) та з лептином, 

резистином, IL-6, а також з вжом. У хворих на ЦД 2 типу р1вень галектину-3 

був збгльшений в сироватщ пащештв з пщвищеним р1внем С-реактивного 

быка i мав зворотну корелящю з глжозильованим гемоглобшом. 

Лжування метформшом було пов'язано з быын низьким системним р1внем 

галектина-3.

Встановлення асощацп гешв 1з захворюванням i подальша ощнка 

1НДИв1дуального генетичного ризику мають велике значения для розробки 

диференщйованого пщходу до профыактики та л1кування дано1 патологи 

та п ускладнень. Под1бн1 дослщження дозволяють точн1ше i надшн1ше 

оц1нювати генетичний ризик розвитку захворювання, щоб залучати 

виявлеш генетичн1 маркери до математико-статистичних моделей 

прогнозування nepe6iry патологи та визначення шдивщуального ризику 

виникнення несприятливих кл1н1чних под1й.

Тому вивчення 1мунозапальних та ф1бротичних npopeciB за умов 

nepe6iry поеднано! кардюметабол1чно1 патологи, а також виявлення 

генетичних маркер1в з високою д1агностичною та прогностичною ц1нн1стю 

в останш роки е пр1оритетним напрямком сучасно'1 медицини, а 

комплексне дослщження вказаних параметр1в у пащент1в з коморбщшстю 

ХСН 3i збереженою ФВЛШ та ЦД 2 типу е актуальним.

У зв'язку з вищевикладеним, безумовно актуальним е вивчення 

мехашзм1в розвитку й прогресування серцево-судинних ускладнень у 

napieHTiB i3 ХСН 3i збереженою ФВЛШ на тл1 ЦД 2 типу шляхом 

дослщження юпшчних даних, з'ясування рол1 галектину-3, маркер1в 

системного запалення (ФНП-а, та СРП) у сироватщ кров1 хворих, 

прраметр1в вуглеводного обмшу та IP, лшщного профыю та визначення
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piBHH NT-proBNP з метою пщвищення ефективносп д1агностики та 

прогнозування nepe6iry ХСН у хворих на цукровий д1абет 2 типу.

Зв'язок роботы з науковими програмами, планами, темами

Представлена до захисту дисертащя виконувалася у вщдш клЫчно? 

фармакологи та фармакогенетики нешфекцшних захворювань ДУ 

«Нацюнальний шститут терапп iMeHi Л.Т. Мало!' НАМИ Украши» i е 

фрагментом науково-дослщно!' роботи «Встановити особливост1 

застосування (3-адреноблокатор1в у лжуванш хворих i3 серцевою 

недостатшстю у поеднанш з цукровим д1абетом 2 типу на основ! вивчення 

пол1морф1зму ген1в |3-адренорецептор1в» (№ держреестрацп 0113U001141). 

що виконувалась згщно з планом науково-дослщних po6iT 1нституту. Автор 

е безпосередшм сшввиконавцем роботи. У межах дано'1 теми автором 

проведено вщб1р napieHTiB для включения у дослщження, 1хне юпшчне 

обстеження, анал1з резул ьтат  шструментальних обстежень i результат 

молекулярно-генетичного обстеження, первинна обробка даних, 

написания наукових публжарш i роздЫв зв1ту, впровадження та апробащя 

одержаних р езу л ьтат  роботи.

Стутнь обГрунтованост1 й eipoeidHOcmi основных наукових 

положень, висновтв i рекомендацш, сформулъованиху дисертаци

Робота являе собою заюнчене наукове дослщження. HayKOBi 

положения дисертаршно!' роботи базуються на анал1з1 широкого спектру 

юншчних, функрюнальних, 6ioxiMi4HHX та генетичних показниюв. Для 

досягнення поставлено'1 мети ч1тко сформульоваш ochobhI завдання 

дисертацшного дослщження. Для ix виконання дисертантом на 6a3i 

клшжо-д1агностичного терапевтичного вщдглення ДУ «Нарюнальний 

шститут терапп iMeHi Л.Т. Мало!' НАМИ Украши» сформована трупа з 138
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пащентив (що склали групи з хрошчною серцевою недостатшстю 3i 

збереженою фракщею викиду л1вого шлуночка (ФВ ЛШ > 45%) II та III 

функцюнальних клаав (NYHA) iuieMi4Horo i /  або гтертошчного Генезу i 

цукровим д!абетом 2 типу (70 пащеьтв - основна трупа) та без нього (68 

naujeHTiB - трупа пор!вняння). Контрольну трупу склали 20 практично 

здорових добровольцев.

ВЛм пащентам проводилося стандартне загально-клш1чне, 

анамнестично-демограф!чне, загальне ф1зикальне обстеження.

• Д1агноз основного захворювання встановлювали на пщстав!

загально-кл!н1чного обстеження i спец!альних лабораторних та 

1нструментальних метод!в.

Здобувачем використан! сучасн1 та високошформативш методи 

дослщження - вивчення р!вня глюкози наттце, 1мунореактивного 1нсул1ну 

натще, розрахування 1ндексу НОМА, визначення глжозильованого 

гемоглоб1ну, застосування 1муноферментного анал!зу (для оцшки 

концентрац!й галектину-3, ФНП-а, СРП, NT-proBNP у сироватц! кров!), 

вивчення морфо-функцюнальних показниюв д!астол1чно! функцп ЛШ та 

структурних елемент!в серця, проведения тесту 6-хвилинно! ходи, 

проведения молекулярно-генетичного дослщження з визначенням 

BapiaHTa генотипу пол!морфного локусу -308 G/А гена ФНП-а.

Результата дисертацп' впроваджен! в практичну роботу вщдглу 

KJiiHi4Hoi фармаколог^ та фармакогенетики нешфекцшних захворювань та 

консультативно!' полжлшжи Державно! установи «Нацюнального 

1нституту терапп iM. Л.Т. Мало! НАМИ Укра!ни», у практику роботи 

кардюлопчного в!дд!лення MicbKo! кл!н1чно! л!карн! № 13 м. Харкова, 

терапевтичного вщдглення Обласно! кл!н1чно! л!карн! м. 4epHiBU,i.
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ОбГрунтованють i достсшршсть наукових положень, рекомендаций i 

висновюв, отриманих в дисертацп, пщтверджуеться застосуванням 

сучасних i високошформативних метод1в обстеження хворих, коректним 

використанням сучасних метод1в статистичного анал1зу, математичного 

моделювання. Достов1ршсть отриманих результате пщтверджуеться 

також широкою апробащею основних резул ьтат  на м1жнародних, 

нацюнальних, регюнальних конгресах, конференщях i семшарах, 

публжащею наукових праць.

Значения одержаних pejysibmamie для науки й практики та 

рекомендаци щодо ix можливого використання

Оцшюючи найважлив1ш1 здобутки дисертацшного дослщження, 

варто вказати на наступи! результата, що мають вагому наукову новизну.

Заслуговуе науково! уваги розроблений автором, теоретично -v 

обгрунтуваний, а також створений та впроваджений в практику новий 

метод стратифжацп пащент1в i3 ХСН 3i збереженою фракщею викиду 

л1вого шлуночка та ЦД 2 типу до групи високого ризику несприятливих 

серцево-судинних подш впродовж 30 мюящв, що вщр1зняеться 

пщвищеною точшстю i простотою застосування. Додатково, з метою 

спрощення використання метода та максимального наближення його до 

умов практично!' д1яльносп лжар1в розроблеш табличш вар1анти 

прогнозування ризику. Використання розробленого алгоритму надасть 

можливють терапевтам, кардюлогам, Фмейним лжарям здшснювати 

шдивщуальну юльюсну оцшку особливостей nepe6iry ХСН 3i збереженою 

ФВ, асоцшовано! з ЦД 2 типу, та формувати однорщш за прогнозом групи.

А це дозволить оптим1зувати вторинну профглактику у oci6 з вказаними 

вище захворюваннями задля зниження швидкосп прогресування ХСН i 

ризику розвитку несприятливих серцево-судинних подш.
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Наукова значимость результат  також полягае в розширенш наукових 

знань щодо фактор1в та мехашзм!в, яю вщшрають значущу патогенетичну 

та прогностичну рол1 у машфестацй та прогресуванш кардюваскулярних 

та метабол1чних розлад1в у пащен'пв i3 юишчно машфестованою ХСН 3i 

збереженою ФВ та супутшм ЦД 2 типу та визначають шляхи реал1зацп 

синдрому серцево! недостатносп за умов порушення вуглеводного обмшу.

Автором встановлено, що зниження чутливост! тканин до шсулшу 

широко розповсюджено серед пащент1в i3 ХСН 3i збереженою ФВ без 

» юйшчних ознак .ЦД 2 типу та асоцшеться з попршенням юпшчного

статусу, прогресуючим ремоделюванням л1вого шлуночка та активащею 

запально-ф1брозуючих фактор1в.

Одним з нових положень, пов'язаних з розумшням патогенетичних 

мехашзм1в розвитку несприятливих кардюваскулярних подш, е знайдеш 

автором характерн1 змши piBHiB галектину-3 у сироватщ кровь Пащенти 

без cynyTHix порушень вуглеводного обмшу мали в1ропдно нижч1 piBHi 

галектину-3 при зютавлеш ix i3 такими, що мали cynyTHi ЦД 2 типу та/або 

IP. Виявлений прямий кореляцшний зв'язок пом!ж сироватковим р!внем 

га‘лектина-3 та параметрами IP Цндекс IP НОМА та р!вень шсулшемп 

натще) дозволяе припускати, що пщвищення галектину-3 може 

вццгравати самостшну роль у патогенез! серцево!' недостатносп на тл1 ЦД i 

IP та у подалыпому може слугувати м!шенню для застосування таргетно! 

терапп.

Хвор! 13 ХСН 31 збереженою ФВ без ЦД 2 типу, що мали 

ппергалектинемш, вццлзнялись вщ таких же хворих, але з 

нормогалектинем!ею, бьлыи вираженими несприятливими метабол1чними 

змшами, яю поеднувались з штенсифшащею хрон1чного системного 

запалення. Враховуючи, що виявлеш негативн1 змши метабол1чних
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показниюв та показниюв системного запалення являють собою ключов1 

патоф1зюлопчш мехашзми прогресування ХСН, i тому цих хворих слщ 

розглядати як oci6 з дуже високим потенц1алом кардюваскулярних подш.

Значний iHTepec викликав розды робота, що надае результата 

вивчення пол1морф1зму гена ФНП-а. Показано, що пол1морф1зм 

асоцшованого з пщвищеною продукщею прозапального цитоюна ФНП-а 

не асоцшований з особливостями nepe6iry ХСН при и поеднанш з ЦД 2 типу 

i без нього у хворих европео1дно1 раси, як\ страждають на IXC та /  або на 

rinepTOHinHy хворобу. Але показана асощащя даного гена з прогресуванням 

д1астол1чно1 дюфункцп до патерну за типом псевдонормал1зацп, а також i3 

бугьш високим р1внем поширеносп комбшацн 4-7 фактор1в 

кардюваскулярного ризику, що пов'язаш з mipiapieto i формуванням 

порушення fliacToninHoi функцй' сердя.

HoBi положения дисертацшно'1 робота, що рецензуеться, сприятимуть 

покращенню д1агностики та шдвищенню ефективносп прогнозування 

nepe6iry ХСН 3i збереженою ФВ у сполученш з ЦД 2 типу та розширюють 

шнуючи науков1 знания щодо фактор1в ризику i патогенетичних чинниюв 

та 1'хнього впливу на мехашзми прогресування ХСН та розвитку серцево- 

судинних ускладнень складних мехашзм1в за умов поеднання з ЦД 2 типу.

. Робота мае достатньо високу практичну значимшть, тому що поряд i3 

вщомими факторами ризику дозволяв рекомендувати запропоноваш 

дисертантом 6ioxiMi4Hi та генетичш предиктори важкосп порушення 

д1астол1чно1 функцй ЛШ i несприятливого nepe6iry коморбщносп ХСН 3i 

збереженою ФВ i ЦД 2 типу у якосп додаткових критерпв важкосп та 

вар1анта nepe6iry ХСН 3i збереженою ФВ сполученою з ЦД 2 типу. А це 

дозволить оптим1зувати лжувальну тактику ведения piei категорп хворих, 

своечасно проводити необхщш заходи вторинно'1 профилактики та



максимально вщдалити строки розвитку незворотних наслщюв впливу 

метабол1чних порушень на прогресування ХСН.

Вважаю, що елементи науково! новизни сформульоваш коректно, 

IX н я юльюсть та квал!ф!кацшш ознаки вщповщають нормативним 

вймогам.

Оцтка зм кт у та завершеност1 дисертаци

У BCTyni ч1тко обГрунтовано актуальшсть проблеми, науково 

коректно сформульовано мету, яка корелюе з темою, та конкретизуеться у 

завданнях, окреслено об'ект та предмет роботи. Лопчно окреслено систему 

використаних в робот1 дослщницьких метод1в.

У першому роздш дисертацшно!' роботи «Огляд л1тератури» авторка 

описала юнуючи HayKOBi в1домост1 про етюпатогенетичш чинники i 

механ1зми розвитку та прогресування ХСН 3i збереженою функщею, 

особливостей й поеднаного nepe6iry  з ЦД 2 типу та проанал1зувала 

прогалини i обмеження ц1лого спектру сучасних теорш щодо механ1зм1в 

реал1зацп кардюметабол1чних порушень коморбщност1 ХСН 3i збереженою 

ФВ i ЦД 2 типу. Дал1 - сконцентрувала свою увагу на сучасних даних про 

роль, патогенетичну та прогностичну значушдсть фактор1в хрон1чного 

субклш1чного запалення, IP, порушень вуглеводного та лшщного o6MiHiB, 

галектину-3 в патогенез! прогресування захворювання та розвитку 

серцево-судинних ускладнёнь при ХСН 3i збереженою ФВ, обГрунтоване 

зрачення мозкового натршуретичного пептиду i його N-кшцевого 

фрагменту в прогнозуванн! розвитку серцево! недостатност! та визначенн! 

вар1анта подальшого nepe6iry; надала сучасн! положения та перспективи 

генетичного тестування хворих i3 вивченням пол!морф1зму модиф1куючи 

гешв-кандидат!в.
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Роздгл «Матер1ал i методи» мютить докладну шформащю про 

обстежених хворих та використаш методики.

У роздглах, присвячених власним даним, здобувачем проведено 

анал1з особливостей nepe6iry ХСН 3i збереженою ФВ в залежносп вщ 

супутнього ЦД 2 типу, стану чутливосп тканин до шсулшу, у тому числ1 i у 

пащент1в без ЦД 2 типу. Виявлеш фактори, яю причетш до формування та 

прогресування зазначених нозологш, проанал1зована !'хня взаемод1я. 

Виявлена наявшсть генотип-асощйованого зв’язку пол1морфних BapiaHTiB 

гена ФНП-а та параметр1в, що вивчаються, у зютавленш з супутшм ЦД 2 

типу. Виокремлеш найбглып значупц та шформативш параметри щодо 

формування порушень д1астол!чно1 функцй' ЯШ, прогнозування 

виникнення кардюваскулярних несприятливих подш. Дал1 описано 

процедуру розробки модел1 оцшки шдивщуального ризику щодо розвитку 

зазначених подш та стратифжацп napieHTiB до групи високого ризику. 

Завершуеться робота досить розгорнутими висновками, яю випливають 3i 

змпсту роботи, е лопчними, слугують вщдзеркаленням основних 

результат дисертацшно! роботи.

Виходячи з анал1зу основно! частини дисертацп, можемо дшти 

висновку, що мета дисертацшно'1 роботи в ход1 виконання дослщження 

була досягнута, а дисертащя е завершеною науковою квал1фжацшною 

працею.

Дисертацшна робота Болотських Г.В. е заюнченою науковою працею 

з конкретно сформульованими метою й завданнями, методолопчним 

обГрунтуванням i'xHix pimeHb, лопчною побудовою обговорення 

результат власних спостережень. Висновки дисертацп сконцентрували в 

co6i основн1 положения дисертацп й вщповщають и целям i завданням. 

Дисертащя викладена на 192 сторшках i складаеться 3i вступу, огляду
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лггератури, юЯшчно! характеристики обстежених хворих та опису методик 

дослщження, 4 роздШв власних спостережень, обговорення результат, 

висновюв, практичних рекомендацш. Перелж джерел л1тератури мштить 

212 найменувань, з яких кирилицею - 48, латиницею - 164 (19 сторшок), 

Робота жюстрована 19 рисунками та 41 таблицею.

Дисертащя написана грамотно, хорошим л1тературним стилем. 6 4iTKi 

д1аграми, таблиц!, яю сприяють кращому розумшню матер1алу. Висновки 

лопчно витжають з результате дослщження.

4

Як недолжи дисертацп можна вказати на прагнення автора показати 

в таблицах весь спектр статистичних даних, що значно ускладнюе 

штерпретащю отриманих результат. Також, на мш погляд, огляд 

л1тератури трохи перевантажений шформащею. Деяю результата носять 

описовий характер без особливого збитку могли бути скорочень Наступне 

зауваження полягае в тому, що об'ем отриманих в дисертацп результат 

дозволяе збглынити юльюсть публжацш i оформити патент на винахщ. 

Висновки 2-3 та 4-5 можна було б об'еднати, щоб вони ч1тко вщповщали 

поставленим завданням.
4

Разом з тим, наведен! зауваження не знижують науково! новизни й 

практично! значимое^ дисертацшно! роботи в целому i п загально! 

позитивно! ощнки, основн! положения дисертацшно! роботи представлен! 

автором у рукопис! на належному piBHi.

При рецензуванн! виникли таю запитання:

1. Яке практичне значения мае р!вень галектину-3 у napieHTiB i3 

ХСН з точки зору медикаментозно! стратеги?

4
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2. Яку роль вццграе пол1морф1зм гена ФНО-альфа у прогресуванш 

ХСН на фош ЦД 2 типу?

Висновок: Дисертащйна робота Болотських Г.В., що виконана пщ 

кер1вництвом доктора медичних наук, старшого наукового сшвроб1тника, 

завщувача вщдыу клш1чно1 фармакологи та фармакогенетики 

нешфекцшних захворювань Рудика Юр1я Степановича, е гце одним кроком 

у дослщженш складного й багато в чому невивченого впливу порушень 

вуглеводного обмшу на розвиток серцево-судинних ускладнень, особливо 

в розумшш фактор1в ризику розвитку й прогресування патологи серцево- 

судинно! системи при ХСН 3i збереженою фракщею викиду л1вого 

шлуночка imeMiHHoro та/або гшертошчного Генезу, що дозволяе вчасно 

д1агностувати 1'хню наявшсть на ранньому етат розвитку, зменшити 

кыьюсть серцево-судинних ускладнень i полшшити яшсть життя хворих i3 

ХСН в поеднанш з ЦД 2 типу.

Таким чином, дисертащя Болотських Ганни Володимир1вни на тему 

"Роль ф1брозно-запальних та генетичних предиктор1в nepe6iry хрошчно!' 

серцево!' недостатносп у хворих на цукровий д1абет 2 типу", е завершеною 

науковою працею, що вир1шуе важливу науково-практичну проблему 

B H yT p iu iH b o i  медицини - пщвищення якост1 д1агностики та ефективносп 

прогнозування перебшу поеднано'1 патологи хрошчно! серцево'1 

недостатносп 3i збереженою фракщею викиду л1вого шлуночка i 

цукрового д1абету 2 типу. Робота базуеться на достатнш кглькосп вихщних 

даних, приклад1в i розрахунюв. Вона написана дохщливо, грамотно i 

акуратно оформлена. По кожнш глав1 i робот1 в щлому зроблеш 4iTKi 

висновки. Автореферат вщповщае основному змшту дисертацп.
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За актуальшстю, об'емом дослщжень, теоретичним i практичним 

значениям, обГрунтовашстю i науковою новизною висновюв робота 

вщповщае вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових ступешв", 

затвердженого постанов Кабшету MiHicTpiB Украши №567 вщ 24 липня 

2013 року та вщ 19.08.2015 року №656 щодо кандидатських дисертацш за 

спещальшстю 14.01.02 - внутршш хвороби, що пред'являються до 

дисертацш на одержания наукового ступеня кандидата медичних наук за 

фахом 14.01.02. - внутршш хвороби.

Автор роботи заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук.

Завщувач кафедри внутр1шньо1 м 

Харювського нац1онального медп 

ун1верситету МОЗ Украши, 

доктор медичних наук, професор


