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

науковими програмами. Захворюваність на цукровий діабет та гіпертонічну 

хворобу протягом останніх 30-40 років має стійку тенденцію до зростання. 

Поєднання цих захворювань має дуже широку розповсюдженість та на 

теперішній час є однією з найважливіших проблем охорони здоров’я.

Прогресування патологічних процесів, обумовлених гіпертонічною 

хворобою, та приєднання до них цукрового діабету сприяє формуванню 

патологічних змін в нирках та розвитку діабетичної нефропатії, яка є однією 

з основних причин хронічної хвороби нирок у пацієнтів з цукровим діабетом 

та найчастіше призводить до термінальних стадій ниркової недостатності. 

Поєднання гіпертонічної хвороби та діабетичної нефропатії сумісно 

усугубляє розвиток як серцево-судинних ускладнень, так і нефропатії.

Суттєва роль в прогресуванні діабетичної нефропатії належить 

гіперглікемії, дисліпідемії, протеїнурії та порушенню антиоксидантного 

захисту. Всі вищеозначені фактори впливають на морфофункціональний стан 

нирок та судин як безпосередньо, так і через лейкоцити крові, зокрема 

нейтрофіли, клітини, які є основним джерелом киснезалежних вільних 

радикалів. Функціональні особливості нейтрофілів, що характеризують їх 

високу мобільність, обсяги клітинної інфільтрації, цито- та гістотоксичний 

потенціал, визначають даний клітинний тип як важливий об’єкт для наукових



досліджень, особливо при таких захворюваннях як гіпертонічна хвороба та 

діабетична нефропатія.

Для хворих з артеріальною гіпертензією та порушенням функції нирок 

особливо актуальними є не тільки гіпотензивні, а й нефропротекторні і 

вазопротекторні властивості сучасних лікарських препаратів. Незважаючи на 

значні досягнення терапії діабетичної нефропатії, продовжує збільшуватися 

число пацієнтів з прогресивною втратою ниркової функції аж до 

термінальної хронічної ниркової недостатності. Лікувальні схеми у хворих на 

ДН на тлі ГХ ще достатньо не відпрацьовані і, враховуючи 

багатокомпонентність патологічних механізмів розвитку цих захворювань та 

призначення препаратів із різних груп, виникає необхідність їх подальшої 

оптимізації.

Перспективними ангіо- та нефропротекторними препаратами 

вважаються лікарські засоби, які сприяють відновленню >Ю -продукуючої 

здатності судинного ендотелію, а саме донатори Ь-аргініну. Тому особливий 

інтерес викликає можливість застосування таких препаратів в комбінованій 

нефро- та судиннопротекторній терапії при діабетичній нефропатії та її 

поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Все вищенаведене акцентує увагу на гостроті проблеми та обумовлює 

актуальність проведеного дослідження. Тому тема і отримані результати 

дисертаційної роботи Щ ербань Т.Д., є, безперечно, актуальними та 

спрямованими на оптимізацію ангіо- та нефропротекторної терапії хворих на 

діабетичну нефропатію в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Актуальність обраної теми підтверджується її зв ’язком з плановими 

науково-дослідними роботами відділу нефрології ДУ «Національний інститут 

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

лікування та профілактики діабетичної нефропатії на підставі визначення 

впливу альдостерону на фіброзуючі процеси в нирках» (№ держреєстрації 

0109Ш 01127) та «Розробити методи оптимізації лікування діабетичної 

нефропатії на підставі визначення впливу медіаторів запалення вісфатину та

2



з
моноцитарного хемотрактантного протеїну на функціональний стан нирок» 

(№ держреєстрації 011211001096). 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 М ОН України, зокрема, ґрунтується на достатній 

кількості клінічного матеріалу -  даних комплексного обстеження 143 

хворих на діабетичну нефропатію та гіпертонічну хворобу. Автор 

проаналізувала дані об’єктивного та лабораторного обстеження, що 

включало: аналіз скарг, анамнез, об’єктивні дані, біохімічне дослідження 

крові, імуноферментний аналіз вмісту мікроальбуміну в сечі, альдостерону в 

крові, імуноцитохімічне визначення експресії поверхневих СП-маркерів і 

ІЧО-синтази та цитохімічне дослідження метаболічної й фагоцитарної 

активності нейтрофілів.

Застосовані методи дослідження повною мірою відповідають 

сучасним вимогам світової медичної науки і практики та адекватні 

поставленим задачам.

Переконливі результати статистичної обробки з використанням 

адекватних методів обумовили достатню достовірність отриманих даних, на 

основі яких автор обґрунтувала положення, висновки та практичні 

рекомендації. Вірогідність результатів підтверджується також первинною 

документацією, перевіреною на етапах попередньої експертизи роботи.

Результати, які отримала автор, проаналізовані згідно останнім даним 

фахової вітчизняної і зарубіжної літератури.

Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті та 

завданням, висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням 

отриманих результатів.

Автором представлені відомості про апробацію отриманих результатів 

на зарубіжних та вітчизняних наукових конгресах і конференціях,



впровадження в практику закладів охорони здоров'я, наукових установ, що 

свідчить про високий рівень обґрунтованості положень та висновків 

виконаного дослідження.

Новизна дослідження та одержаних результатів. Дисертаційна робота 

Щ ербань Т.Д. є теоретичним узагальненням і новим вирішенням наукової 

проблеми оптимізації лікування діабетичної нефропатії в поєднанні з 

гіпертонічною хворобою. У роботі встановлено 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.

Автором з'ясовано, що у хворих на діабетичну нефропатію в поєднанні 

з гіпертонічною хворобою підвищується експресія адгезивних молекул С Б54 

і С Б І 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.

В роботі 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.

На підставі вищенаведеного уперше запропоновано алгоритм 

індивідуального прогнозу розвитку діабетичної нефропатії при поєднанні з 

гіпертонічною хворобою за швидкістю клубочкової фільтрації і рівнем 

мікроальбумінурії та такими додатковими факторами ризику, як підвищення 

експресії адгезивних молекул С 054  і СБ1 1(3-інтегрину, зростання активності 

і експресії індуцибельної Ж )-синтази , зниження фагоцитарної активності та 

збільшення киснезалежного метаболізму в нейтрофілах.
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Автором доведено, що використання в комбінованій терапії 

селективного антагоніста рецепторів альдостерону еплеренону 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.

В роботі обґрунтована 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 ІЧО-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, зокрема, 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 

терапії. Вступ розкриває новизну і практичне значення отриманих 

результатів, характеризує особистий вклад здобувана.

Огляд літератури містить аналіз сучасних даних щодо механізмів 

поєднаного розвитку діабетичної нефропатії та гіпертонічної хвороби, 

методів корекції патогенетичних чинників цих захворювань та особливостей

5



функціонального стану нейтрофілів при поєднаній патології. Розкриває стан 

проблеми та обґрунтовує науковий напрямок, вибраний автором в якості 

власного дослідження.

У розділі "Матеріали і методи дослідження" представлено 

характеристику 143 хворих на діабетичну нефропатію та гіпертонічну хворобу 

і методів, використаних у процесі обстеження. Методи відповідають 

сучасному науковому рівню, дозволяють досягти мети і вирішити завдання 

дисертаційного дослідження.

Результати власних досліджень представлені в 3 та 4 розділах.

З розділ містить результати визначення характеристики активності 

нейтрофілів і рівнів альдостерону на різних стадіях діабетичної нефропатії та 

результати кореляційного аналізу для виявлення взаємозв’язку 

досліджуваних показників з функціональним станом нирок.

В 4 розділі представлені дані щодо змін досліджуваних показників на 

тлі комбінованої терапії з використанням антагоніста рецепторів 

альдостерону та препаратів Ь-аргініну та диференційована оцінка 

ефективності застосовуваних препаратів.

В аналізі та узагальненні отриманих результатів проведена 

інтерпретація отриманих даних в світлі сучасних наукових уявлень про 

розвиток і прогресування коморбідної патології та роль клітинних механізмів 

в її патогенезі з використанням передових методів логічного і математичного 

аналізу.

Висновки і практичні рекомендації повністю відповідають 

отриманим результатам, меті і завданням дисертаційної роботи. Вони 

обґрунтовані, мають теоретичне та практичне значення. На основі проведених 

досліджень розроблені практичні рекомендації щодо обстеження та лікування 

хворих на діабетичну нефропатію в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Список використаних джерел містить 261 джерела: 80 кирилицею та 

164 латиницею.
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Важливість для науки й народного господарства одержаних

7

автором результатів, рекомендації щодо їх використання. Дисертаційна 

робота містить важливі теоретичні та практичні положення. Хворим на 

діабетичну нефропатію в поєднанні з гіпертонічною хворобою 

рекомендовано проводити моніторинг функціональної активності 

нейтрофілів та параметрів РААС для оцінки подальшого розвитку 

коморбідної патології та з метою корекції виявлених порушень. 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.

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. Всі наукові положення, висновки і практичні рекомендації 

знайшли своє відображення в опублікованих роботах.

Результати проведеного дослідження впроваджено в практику роботи 

відділення гіпертензій та захворювань нирок ДУ «ЕІаціональний інститут 

терапії імені JI.T. М алої НАМ И України», ДУ «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я Данилевського НАМ И України», 12 

терапевтичних відділень обласних клінічних лікарень м. М иколаєва, 

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

Тернопіля, Херсона, Хмельницького, Кременчука і Ужгорода.



Автореферат відповідає основному змісту дисертації, зауважень немає. 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення

• У текстовому викладі дисертаційного дослідження зрідка мають місце 

технічні, стилістичні помилки.

• У літературному огляді та в аналізі отриманих результатів трапляються 

незначні текстові повторення.

Однак, ці недоліки не мають суттєвого значення і не знижують 

позитивної оцінки роботи.

Необхідно відзначити, що робота цікава, сучасна, логічно вибудована, 

добре ілюстрована, виконана на сучасному науково-методичному рівні.

При ознайомленні з дисертацією виникли наступні запитання:

1. Чому серед широкого спектру маркерів функціонального стану 

нейтрофілів були обрані саме дані показники?

2. Чому блокатор рецепторів альдостерону еплеренон не впливав на систему 

тканинних ИО-синтаз?

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», виконана під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Топчія 1.1., є закінченою науково-дослідною роботою, в якій 

проведено 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.

Дисертація Щ ербань Т.Д. за своєю актуальністю, науковою новизною 

та практичним значенням повністю відповідає сучасним вимогам п. 10
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«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.

Заслужений діяч науки і техніки 

України, доктор медичних наук, 

професор кафедри внутрішньої 

медицини №°2 та медсестринства 

Харківського національного

медичного університету

Офіційний опонент:

©

національного

Ж.Д. Семідоцька


