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Актуальність теми дисертаційної роботи, її зв ’язок з державними та 

науковими програмами.

Гіпертонічна хвороба і цукровий діабет широко поширені у світі і в 

Україні, зокрема. Безперечна клінічна значущість і широка поширеність цих 

захворювань визначають актуальність вивчення їх поєднаного перебігу. 

Останніми роками відзначається досить часте поєднання гіпертонічної 

хвороби і ускладнення цукрового діабету діабетичної нефропатії. У хворих 

на цукровий діабет 2-го типу гіпертонічна хвороба здебільшого передує 

розвитку цукрового діабету та є найвагомішим фактором прогресування 

ниркової патології, який переважає за значимістю метаболічні фактори. 

Незважаючи на інтенсивне дослідження як гіпертонічної хвороби, так і 

діабетичної нефропатії, питання їх коморбідності вивчені недостатньо. У 

найбільшій мірі це стосується з'ясування тканинних і клітинних механізмів 

реалізації взаємовпливу цих захворювань.

Відомо, що в прогресуванні патології нирок при діабеті та при 

сполучних з ним захворюваннях, гіпертонічній хворобі зокрема, має 

значення цілий комплекс метаболічних, судинних і гормональних порушень, 

в яких суттєву роль відіграють клітинні механізми запалення в тому числі їх 

нейтрофільна ланка. Проте аналіз літератури показує, що функціональний



стан нейтрофілів у хворих на діабетичну нефропатію на тлі гіпертонічної 

хвороби вивчений недостатньо.

Нарешті, оцінка механізмів поєднання діабетичну нефропатію на тлі 

гіпертонічної хвороби може відігравати істотну роль у підборі раціональної 

терапії цих захворювань. Відомо, що важливе місце в розвитку і 

прогресуванні як ниркової патології, так і артеріальної гіпертензії 

відводиться альдостерону. Суттєва патогенетична роль альдостерону та 

недостатня ефективність фармакологічної блокади РААС обумовлює значну 

увагу до використання блокаторів альдостерону в клінічній практиці. Проте 

на сьогоднішній день дані щодо ефективності цих препаратів у хворих на 

діабетичну нефропатію в поєднанні з гіпертонічною хворобою досить 

неоднозначні.

Показано, що патологія нирок асоціюється зі значним зниженням рівня 

субстрату >Ю -синтази - Ь-аргініну (амінокислоти, з якої утворюється оксид 

азоту). За даними літератури терапія з використанням Ь-аргініну - новий 

якісний крок у боротьбі з судинними ускладненнями. Проте недостатньо 

досліджена можливість використання донаторів Ь-аргініну з метою 

нефропротекції у хворих з поєднаним перебігом діабетичної нефропатії та 

гіпертонічної хвороби.

Все вищенаведене свідчить про актуальність теми і результатів 

виконаного дослідження. Тому дисертаційна робота Щ ербань Т.Д., 

присвячена оптимізації ангіо- та нефропротекторної терапії хворих на 

діабетичну нефропатію у поєднанні з гіпертонічною хворобою з урахуванням 

патогенетичної ролі клітинних механізмів запалення є актуальною.

Актуальність обраної теми підтверджується її зв ’язком з плановими 

науково-дослідними роботами відділу нефрології ДУ «Національний інститут 

терапії імені Л.Т. М алої НАМИ України» «Розробити методи діагностики, 

лікування та профілактики діабетичної нефропатії на підставі визначення 

впливу альдостерону на фіброзуючі процеси в нирках» (№ держреєстрації 

0109П 001127) та «Розробити методи оптимізації лікування діабетичної
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з
нефропатії на підставі визначення впливу медіаторів запалення вісфатину та 

моноцитарного хемотрактантного протеїну на функціональний стан нирок» 

(№ держреєстрації 0 1 12Ш 01096). Автор є співвиконавцем вказаних тем.

Ступінь обгрунтованості і вірогідності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, що сформульовані в дисертації. Дисертаційну 

роботу виконано на сучасному науково-методичному рівні. Ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків та практичних рекомендацій 

відповідає вимогам ДАК МОН України.

У дисертації обстежено достатню кількість хворих (143 хворих на 

діабетичну нефропатію та гіпертонічну хворобу). Обсяг виконаних 

досліджень дозволяє провести належний аналіз отриманих результатів та 

його узагальнення. Наукові положення, висновки та практичні рекомендації, 

які сформулювала автор, достовірно обґрунтовані результатами досліджень. 

В роботі використані сучасні і високоінформативні методи обстеження 

хворих та проведення лабораторних досліджень. Показники функціонального 

стану нейтрофілів та рівнів альдостерону вивчали зі застосуванням 

біохімічних, цитологічних та імуноцитохімічних методів, а також 

імуноферментного аналізу.

Застосовані методи статистичної обробки отриманих результатів 

досить демонстративні та переконливі, що і дозволило здобувачеві отримати 

вірогідні результати, на основі яких автор обґрунтувала положення, висновки 

та практичні рекомендації.

Результати, які отримала автор, співставленні з сучасними даними 

фахової вітчизняної і зарубіжної літератури, що дозволило здійснити їх 

детальний аналіз.

Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті та 

завданням, висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням 

отриманих результатів. Робота написана грамотно, добре сприймається, 

матеріал в дисертації викладений чітко і послідовно.



Високий рівень обґрунтованості положень та висновків виконаного 

дослідження підтверджують представлені автором відомості про апробацію 

результатів дисертаційної роботи на зарубіжних та вітчизняних наукових 

конгресах і конференціях, впровадження в практику закладів охорони 

здоров'я, наукових установ.

Результати роботи мають важливе клінічне значення і можуть бути 

використані як в науково-дослідних роботах, так і в лікувальній практиці.

Новизна дослідження та одержаних результатів. Дисертаційна робота 

Щербань Т.Д. є теоретичним узагальненням і новим вирішенням наукової 

проблеми оптимізації лікування діабетичної нефропатії в поєднанні з 

гіпертонічною хворобою. У роботі доведено патогенетичний вплив 

порушення клітинних механізмів запалення, зокрема їх нейтрофільної ланки, 

у хворих з коморбідною патологією. В результаті оцінки функціонального 

стану нирок, рівнів альдостерону, метаболічної та фагоцитарної активності 

нейтрофілів і їх фенотипічних характеристик в динаміці лікування 

запропоновано патогенетично обґрунтовану терапію, яка має гіпотензивну та 

нефропротекторну дію.

У проведеному дослідженні з'ясовано, що у хворих на діабетичну 

нефропатію в поєднанні з гіпертонічною хворобою підвищується експресія 

адгезивних молекул С 054  і СОЇ 1 (3-інтегрину, порушується киснезалежний 

метаболізм та функціонування системи ІЧО-синтаз в нейтрофілах, що 

свідчить про суттєву роль цих клітин в патогенезі та прогресуванні 

коморбідної патології.

Автором виявлені взаємозв’язки між секреторними та фенотипічними 

характеристиками нейтрофілів, рівнями альдостерону в крові та порушенням 

функціонального стану нирок у хворих на діабетичну нефропатію в 

поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Вперше запропоновано алгоритм індивідуального прогнозу розвитку 

діабетичної нефропатії при поєднанні з гіпертонічною хворобою за 

швидкістю клубочкової фільтрації і рівнем мікроальбумінурії та такими
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додатковими факторами ризику, як підвищення експресії адгезивних молекул 

СИ54 і СОЇ ф -інтегрину, зростання активності і експресії індуцибельної N 0 - 

синтази, зниження фагоцитарної активності та збільшення киснезалежного 

метаболізму в нейтрофілах.

В роботі обґрунтовано використання в комбінованій терапії 

селективного антагоніста рецепторів альдостерону еплеренону, яке дозволяє 

підвищити ефективність лікування хворих на діабетичну нефропатію в 

поєднанні з гіпертонічною хворобою шляхом більш повної блокади ренін- 

ангіотензин-альдостеронової системи та зменшення рівнів мікроальбумінурії.

Автором доведена доцільність використання Ь-аргініну в складі 

комплексної терапії хворих на діабетичну нефропатію в поєднанні з 

гіпертонічною хворобою на підставі його позитивного впливу на 

нейтрофільну ланку клітинних механізмів запалення, на зменшення 

дисбалансу в системі >Ю-синтаз та на функціональний стан нирок.

Наукова новизна роботи підтверджена двома державними патентами 

України на корисну модель.

Структура дисертації Дисертаційна робота побудована по 

загальноприйнятому плану, викладена на 172 сторінках, оформлена 

відповідно до сучасних вимог ДАК МОН України. Роботу проілюстровано 19 

таблицями і 10 рисунками. Вона викладена грамотною літературною мовою.

Вступ присвячений розкриттю актуальності вибраного наукового 

напряму, обґрунтовує доцільність проведення дослідження, формулює мету і 

завдання дисертаційної роботи, а саме, вивчення функціональних 

особливостей нейтрофілів і рівнів альдостерону у хворих з коморбідною 

патологією, виявлення взаємозв’язків маркерів активності нейтрофілів з 

показниками функціонального стану нирок та оцінка ефективності 

використання в комбінованій терапії хворих на діабетичну нефропатію в 

поєднанні з гіпертонічною хворобою антагоніста рецепторів альдостерону 

еплеренону та препаратів Ь-аргініну для оптимізації нефропротекторної
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терапії. У вступі розкрито новизну і практичне значення результатів, описано 

особистий вклад здобувана.

Огляд літератури присвячено аналізу сучасних даних щодо 

механізмів поєднаного розвитку діабетичної нефропатії та гіпертонічної 

хвороби, методів корекції патогенетичних чинників цих захворювань та 

особливостей функціонального стану нейтрофілів при поєднаній патології.

В розділі 2 "Матеріали і методи дослідження" представлена клінічна 

характеристика обстежених хворих, описані методи клінічного обстеження 

та лабораторного дослідження. Методи відповідають сучасному науковому 

рівню, інформативні, адекватні поставленій меті та завданням дисертаційного 

дослідження.

Результати власних досліджень наведені в 3 та 4 розділах. В 3 розділі 

представлені результати дослідження фенотипічних характеристик 

нейтрофілів, їх метаболічної та фагоцитарної активності, визначення вмісту 

альдостерону на різних стадіях діабетичної нефропатії та результати 

кореляційного аналізу для виявлення взаємозв’язку досліджуваних 

показників з функціональним станом нирок. В 4 розділі описані результати 

дослідження змін вищезгаданих показників на тлі комбінованої терапії з 

використанням антагоніста рецепторів альдостерону та препаратів Ь-аргініну 

та диференційованої оцінки ефективності застосованих препаратів.

В розділі 5 «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» отримані 

результати співставленні зі сучасними літературними даними та 

проаналізовані в світлі сучасних наукових уявлень про роль клітинних 

механізмів запалення в розвитку і прогресуванні коморбідної патології з 

використанням передових методів математичного аналізу.

Висновки і практичні рекомендації повністю відповідають 

отриманим результатам, меті і завданням дисертаційної роботи. Вони 

обґрунтовані, мають теоретичне та практичне значення. На підставі 

проведених досліджень розроблені практичні рекомендації щодо обстеження
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та лікування хворих на діабетичну нефропатію в поєднанні з гіпертонічною 

хворобою.

Список використаних джерел містить 261 джерела: 80 кирилицею та 

164 латиницею.

Важливість для науки й народного господарства одержаних 

автором результатів, рекомендації щодо їх використання.

Науково-практична цінність дисертаційної роботи визначається тим, 

що отримані результати можуть бути підставою для більш детального 

розуміння механізмів розвитку ниркових та судинних уражень при поєднанні 

діабетичної нефропатії та гіпертонічної хвороби. Здобувачем обґрунтована 

доцільність використання показників функціонального стану нейтрофілів в 

якості критеріїв для індивідуального прогнозу розвитку коморбідної 

патології, що сприятиме визначенню своєчасної терапевтичної тактики.

Хворим з високим ризиком ураження нирок для посилення 

органопротекторної дії рекомендовано комбіновану антигіпертензивну 

терапію з додатковим застосуванням препаратів L-аргініну. При недостатній 

ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії з використанням 

інгібіторів АПФ або блокаторів рецепторів ангіотензину II та високих рівнях 

альдостерону хворим з коморбідною патологією для більш позитивного 

впливу на функціональний стан нирок рекомендовано переходити на 

комбіновану терапію зі застосуванням блокаторів рецепторів альдостерону.

Всі наукові положення, висновки і практичні рекомендації знайшли 

своє відображення в опублікованих роботах. Основні положення дисертації 

наведені у 32 публікаціях, з яких 12 статей у профільних наукових виданнях, 

атестованих ДАК України для публікації результатів дисертаційних робіт, 1 

стаття в закордонному виданні, що індексується в системі MEDLINE і 

входить до бази даних SCOPUS. Опубліковано 2 патенти на корисну модель. 

Результати роботи представлені на конгресах і науково-практичних 

конференціях.
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Результати проведеного дослідження впроваджено в практику роботи 

відділення гіпертензій та захворювань нирок ДУ «Національний інститут 

терапії імені Л.Т. М алої НАМН України», ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я Данилевського НАМН України», 12 

терапевтичних відділень обласних клінічних лікарень м. Миколаєва, 

Дніпропетровська, Сімферополя, Івано-Франківська, Рівно, Луцька, Одеси, 

Тернополя, Херсона, Хмельницького, Кременчука і Ужгорода.

Автореферат відповідає основному змісту дисертації, зауважень немає.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення

Принципових і суттєвих зауважень до дисертаційної роботи не виникло 

і всі розділи оцінені позитивно. Висвітлюючи практичне значення 

досліджуваних показників, доцільно виділити ті, котрі можуть бути 

застосовні в амбулаторних умовах та моніторингу перебігу захворювання, 

ефективності та безпечності фармакотерапії.

Але приведені зауваження не впливають на науково-практичну 

значущість дисертації і не знижують загальної позитивної оцінки роботи.

При ознайомленні з дисертацією виникли наступні запитання:

І.Ч о м у  у якості препарату, призначеного для покращення результатів 

лікування, у Вашому дослідженні був обраний Ь-аргігін?

2. Які прогностичні критерії мають найбільше значення при розробці 

індивідуальної програми лікування хворих на діабетичну нефропатію у 

поєднанні з гіпертонічною хворобою?

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Щ ербань Тетяни Дмитрівни на тему: 

«Оптимізація лікування хворих на діабетичну нефропатію в поєднанні з 

гіпертонічною хворобою з урахуванням їх клініко-патогенетичних 

особливостей» є закінченою науково-дослідною роботою, в якій проведено
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теоретичне узагальнення та практичне вирішення наукової задачі сучасної 

терапії, що полягає в оптимізації лікування діабетичної нефропатії в 

поєднанні з гіпертонічною хворобою на підставі вивчення патогенетичних 

клітинних механізмів розвитку цих захворювань, клінічних особливостей їх 

перебігу і впливу на них комплексного лікування зі застосування препаратів 

Ь-аргініну та антагоністів рецепторів альдостерону.

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертація за своєю 

актуальністю, науковій новизні, практичній значущості повністю відповідає 

сучасним вимогам п. 10 «Порядку присудження наукових ступенів та 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою кабінету міністрів України від 24.07.2013 р. 

№567, що пред’являються до кандидатських дисертацій за фахом 14.01.02 -  

«Внутрішні хвороби», а автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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