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офіційного опонента на дисертаційну робот у Д ем иденко Ганни Валеріївни  

«П ат огенет ичне обгрунт ування діагност ики т а корекції 

кардіомет аболічних поруш ень у  хворих на гіперт онічну хворобу з цукровим  

діабет ом 2-го типу», подану на здобут тя наукового ст упеня доктора 

м едичних наук за спеціальністю 14.01.02  -  внут ріш ні хвороби у

спеціалізовану вчену раду Д  64.600.04 при Харківському національному 

м едичному університ ет і М О З України

Актуальність проблеми. Хвороби системи кровообігу посідають перше 

рангове місце в структурі поширеності та захворюваності, зумовлюють більше 

половини випадків смерті та третину причин інвалідності. Перебіг та прогноз 

гіпертонічної хвороби (ГХ) значно погіршується за наявності супутньої 

патології, насамперед ожиріння, цукрового діабету 2 типу (І ІД 2-го типу і. 

Останніми роками увагу науковців сфокусовано на питаннях порушення 

вуглеводного обміну (гранична гіперглікемія натще та порушення 

толерантності до глюкози), що передують ЦД 2 типу. Недіагностований ЦД 2- 

го типу й Інші форми дисглікемії є факторами високого кардіоваскулярного 

ризику, та у клінічних дослідженнях отримано підтвердження несприятливого 

впливу граничних рівнів глюкози на серцево-судинну захворюваність і 

смертність. У Фремінгемському епідеміологічному дослідженні вказано, що у 

осіб обох статей з порушеною толерантністю до глюкози та артеріальною 

гіпертензією значно частіше розвиваються серцево-судинні події в порівнянні з 

особами з артеріальною гіпертензією та нормоглікемією. У клінічному 

дослідженні ООСЮ (ОІоЬаІ сагсІіотеїаЬоІіс Кізк Ргоїїіе іп Райепіз \уііЬ 

Нурегїепзіоп Оізеазе) виявлено резистентну артеріальну гіпертензію в 95 %, що 

асоціювалась з порушеною толерантністю до глюкози, дисліпідемією, 

абдомінальним ожирінням. Підвищення маси тіла взаємопов’язане із розвитком

і



системного запалення, маркерами якого є цитокіни та інсулінорезистентність. 

Навіть за відсутності ЦД, але з компонентами метаболічного синдрому, 

пацієнти залишаються в групі високого кардіоваскулярного ризику.

Тому, розуміння механізмів розвитку кардіометаболічних порушень у пацієнтів 

з ГХ має фундаментальне значення для попередження прогресування 

захворювання і розвитку ускладнень, що і стало завданням дисертаційної 

роботи.

Прогностично важливим напрямком сучасної науки є дослідження метаболічно 

активних речовин, що здатні впливати на вуглеводний обмін. До таких 

відноситься адипокін апелін, біологічні ефекти якого активно вивчаються. Існує 

чимало суперечливих даних щодо активності апеліну у хворих із 

кардіоваскулярного патологією. Причино-наслідкові зв’язки, механізми 

взаємозв’язку енергетичного дисбалансу жирової тканини, порушень 

вуглеводного та ліпідного обміну, цитокінової активності у таких хворих до 

кінця не з’ясовані. Тому дисертаційне дослідження Демиденко Ганни 

Валерпвни, присвячене оптимізації діагностики кардіометаболічного ризику на 

підставі визначення патогенетичної ролі та прогностичного значення 

адипокінів, факторів імунозапалення, ангіогенезу, біомаркерів функціонального 

стану ендотелію, ліпідного та вуглеводного профілів, ремоделювання серця у 

перебігу коморбідної патології, корекції гіперглікемії у хворих на гіпертонічну 

хворобу з цукровим діабетом 2-го типу, є цілком своєчасним та актуальним.

Новизна отриманих результатів, практичне значення роботи

Вперше було проведено клінічне дослідження патогенетичних аспектів 

розвитку кардіометаболічних порушень у хворих на ГХ у поєднанні з ЦД 2-го 

типу на основі комплексного вивчення рівнів апеліну, судинного 

ендотеліального фактору росту, онкостатину М, інтерлейкїну-6 у взаємозв’язку 

з показниками вуглеводного та ліпідного профілю, параметрами вазоактивного
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пулу оксиду азоту, структурно-функціональним станом міокарду лівого 

шлуночка.

Уперше встановлено залежність рівню апеліну від інсулінемії, глікемії, ІМТ у 

хворих на ГХ з коморбідністю. Рівень інсулінорезистентності у хворих з ГХ та 

предіабетом прогресує за наявності абдомінального типу ожиріння, асоціюється 

з підвищенням активності апеліну та значним ризиком розвитку ЦД 2-го типу.

Виявлено вікові та тендерні особливості змін рівнів апеліну, судинного 

єндотеліального фактору росту у хворих на ГХ у поєднанні з ЦД 2-го типу: 

підвищення рівнів апеліну, судинного єн дотел і ал ьного фактору росту 

відбувалось пропорційно стадії, ступеню ГХ, анамнезу ЦД 2-го типу, 

прогресуванню серцевої недостатності. Більша активність апеліну, судинного 

ендотеліального фактору росту у чоловіків зрілого типу та у жінок похилого 

віку, та асоціація з гіперглікемією, дисліпідемією, абдомінальним ожирінням є 

підставою розглядати зазначені категорії пацієнтів як кластер високого 

кардіометаболічного ризику.

Визначено метаболічні ефекти метформіну у хворих на ГХ з ЦД 2-го типу і 

показано, що достовірно значима корекція гіперглікемії асоціювалась із 

зниженням вісцерального ожиріння, ступеня імунозапалення, ангіогенезу, 

покращенням стану вазоактивного пулу оксиду азоту зі збільшенням 

біодоступності оксиду азоту, зменшенням рівнів ХС та фракцій ліпідів низької 

щільності та регресом гіпертрофічних змін міокарду ЛІТІ.

Визначено інформативні прогностичні маркери кардіометаболічних порушень у 

хворих на ГХ до яких відноситься апелін, судинний єн дотел іальний фактор 

росту, онкостатин М, 8-нітрозотіол, відношення тригліцеридів до холестерину 

ліпопротеїдів високої щільності, індекс маси тіла, індекс 

інсулінорезистекнтності НОМА, тривалість гіпертонічної хвороби, з 

урахуванням яких розроблена математична модель прогресування
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кардіометаболічних порушень у хворих на ГХ та шкала оцінки ризику розвитку 

ЦД 2-го типу у хворих на ГХ.

Наукова новизна підтверджена 2 патентами України на корисну модель: Пат. №2 

69506, Україна М ІЖ  (2012.01) 001 N33/00 Спосіб діагностики розвитку 

кардіальних ускладнень у хворих з гіпертрофією лівого шлуночка серця при 

поєднаному перебігу гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2-го типу /

О.М. Ковальова, О.А. Кочубей, Г.В. Демиденко, С.В. Потабенко ; Харківський 

національний медичний університет ; № и201113951 ; заявл. 28.1 1.2011 ; опубл. 

24.04.2012, Бюл.8. Пат. №92113 МПК: 001X33/48 (2006.01) Спосіб

прогнозування розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих на гіпертонічну 

хворобу за активністю апеліну / Г. В. Демиденко, О.М. Ковалева ; Харківський 

національний медичний університет; №и201403552; заявл. 07.04.2014; опубл. 

25.07.2014, Бюл.14.

Практичне значення отриманих результатів полягало в тому, що 

запропонований спосіб прогнозування розвитку ЦД 2-го типу у хворих на ГХ 

на підставі визначення апеліну сприяє оптимізації діагностики 

кардіометаболічного ризику та дозволяє виявити когорту осіб для проведення 

профілактичних засобів з модифікацією стилю життя.

Застосування математичної моделі прогнозування ризику розвитку ЦД 2-го 

типу у хворих на ГХ протягом лікування дозволяє диференційовано обирати 

подальшу терапевтичну тактику, що сприятиме підвищенню ефективності 

терапії, зменшенню ліжко-днів, поліпшенню якості життя пацієнтів.

Практичні рекомендації доступні для використання у практичній медицині, 

впроваджені у роботу лікувальних закладів: комунальний заклад охорони 

здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №11», Пркотилівська дільнична 

лікарня Харківського району, Районне територіальне медичне об’єднання 

Дергачівська центральна районна лікарня, комунальне підприємство
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«Золочівська центральна районна лікарня», «Центральна клінічна лікарня 

Укрзалізниці» м. Харкова, Київська міська клінічна лікарня №12, комунальне 

підприємство «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева», 

державний заклад «Вузлова клінічна лікарня станції Вінниця Південно-Західної 

залізниці», міська клінічна лікарня №1 м. Вінниця, 1-а міська клінічна лікарня 

м. Полтави та в педагогічну діяльність кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №1, основ біоетики та біобезпеки ХНМУ.

Дослідження виконане в рамках планових наукових тем кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України: «Роль системного запалення, апоптозу, дисфункції 

ендотелію в ремоделюванні серця та судин у хворих на гіпертонічну хворобу з 

цукровим діабетом 2-го типу» (державний реєстраційний номер 011011000652) 

(2010-2012); «Роль та прогностична концепція глюкометаболічних порушень у 

хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу» (державний 

реєстраційний номер 011311002269) (2013-2015), де дисертант була

відповідальним виконавцем. Здобувачем проведено аналіз наукової літератури 

за проблемою, виконано патентно-інформаційний пошук, відбір тематичних 

хворих, інтерпретовано отримані результати, написано наукові праці, 

впроваджено результати дослідження у заклади практичної охорони здоров'я.

Оцінка обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційної роботи.

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів не викликає сумніву, 

завдяки правильному плануванню дослідження, наявності репрезентативних 

груп за віком, статтю, якісному відбору хворих (гіпертонічна хвороба II стадії, 

коморбідність ГХ та предіабету / цукрового діабету 2 типу, субкомпенсованого, 

середньої важкості), використанню сучасних методів досліджень (загально 

клінічних, антропометричних, біохімічних, спектрофотометричних,



імуноферментних. статистичних). Дисертація виконана на високому науковому 

та методичному рівні.

До дослідження залучено 266 хворих на гіпертонічну хворобу з різними 

варіантами порушень вуглеводного обміну, які були ретельно обстежені. 

Формулювання діагнозів проведено згідно загальноприйнятних національних 

та міжнародних класифікацій, а лікування проводили згідно уніфікованих 

протоколів, затверджених МОЗ України.

Застосування сучасних високоінформативних методів досліджень, достатня 

кількість обстежених хворих, використані дисертантом статистичні методи 

опрацювання медичної інформації демонструють високий фаховий рівень 

здобувана і свідчать про репрезентативність та достовірність викладених у 

дисертації наукових положень.

Для обговорення вибраної теми та здобутих результатів використано 345 

літературних джерел, з них 314 закордонних, що достатньо повно відображає 

стан досліджуваної проблеми у світі.

Висновки дисертаційної роботи обгрунтовані, логічні, відображають результати 

дисертації, відповідають поставленим задачам, І є досить конкретними. Цього 

вдалося досягти завдяки достатньому клінічному матеріалу, методологічно 

правильному розподілу хворих на групи та використанню сучасних методів 

дослідження.

Оцінка змісту дисертації та її завершеності.

Дисертацію побудовано за загальноприйнятим планом. Робота викладена на 

372 сторінках тексту і складається з вступу, огляду літератури, матеріалів та 

методів дослідження, 6 розділів власних спостережень, обговорення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій.

У вступній частині обґрунтовано актуальність досліджуваної теми, чітко

сформульовано мету і завдання дослідження, наукову новизну, описано

теоретичну та практичну значимість отриманих результатів, вказаний зв’язок
б



роооти з казковими програмами, планами, темами, визначений осооистии 

внесок дисертантки, представлена інформація про апробацію результатів 

дослідження на конференціях, з'їздах, конгресах.

В пертому розділі дисертаційної роботи проведено огляд літературних даних 

вітчизняних і закордонних джерел з детальним аналізом епідеміологічних, 

клінічних, експериментальних даних щодо патогенетичних ланок формування 

та прогресування коморбідної патології. Огляд літератури представлений 5 

розділами, згідно параметрів, що вивчаються в роботі. Структурований та 

логічно побудований.

Проведений аналіз наукових даних демонструє обізнаність автора та глибоке 

розуміння проблеми, що вивчалася. Серед опрацьованої літератури 

переважають сучасні монографічні видання, оригінальні вітчизняні та зарубіжні 

статті. Автор продемонструвала всеохоплюючий підхід в розгляді проблеми, 

при цьому виділила основні недостатньо вивчені питання, що знайшли 

відображення в меті та завданнях дисертаційної роботи.

Розділ три присвячений встановленню ролі адипокіну апеліну у розвитку 

глюкометаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу з різними 

типами дисглікемії. Виявлено залучення апеліну у регуляцію вуглеводного 

обміну у хворих на гіпертонічну хворобу з коморбідністю. Показано тісний 

кореляційний зв’язок апеліну з ендотеліальним фактором росту, параметрами 

вазоактивного пулу оксиду азоту.

У четвертому розділі проаналізовано рівні судинного ендотеліал ьного фактору 

росту у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом / ЦД 2 типу. 

Встановлено, що у хворих із ГХ та порушеною толерантністю до глюкози 

рівень судинного ендотеліального фактору росту перевищував показники осіб 

із гіперглікемією натще.

П'ятий розділ висвітлює роль імунозапалення у патогенезі глюкометаболічних 

порушень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Встановлено підвищення



рівню апеліну, судинного ендотеліального фактору росту, онкостатину М у 

хворих на ГХ у поєднанні з ЦД 2-го типу, що знаходились у взаємозв’язку з 

показниками ендотеліальної функції, антропометричними показниками (ІМТ, 

ОТ), параметрами ремоделювання ЛШ у хворих на ГХ з ЦД 2-го типу.

Розділ шість присвячено вивченню ролі біомаркерів у генезі кардіальних 

порушень. Виділено особливості змін геометрії міокарда ЛШ у хворих на ГХ з 

ЦД 2-го типу з більшою частотою несприятливих варіантів ремоделювання ЛШ 

73,92 % концентричної гіпертрофії міокарду лівого шлуночка та 14,13 % 

ексцентричної гіпертрофії міокарду лівого шлуночка порівняно з пацієнтами з 

ГХ та предіабетом та хворими на ГХ без коморбідності. Встановлено залучення 

онкостанину М до процесів ремоделювання міокарду ЛІТІ у хворих на ГХ з 

коморбідністю.

У сьомому розділі автором встановлено метаболічні ефекти 

ан гигіперглікнемічної терапії хворих на гіпертонічну хворобу з коморбідністю 

ЦД 2 типу, та визначено вплив метформіну на рівні ендотеліального фактору 

росту, що відображує процеси ангіогенезу; адипокіну апеліну, який 

підвищувався пропорційно інсулінемії; онкостатин М, інтерлейкін-6, які 

демонструють реакцію імунозапалення; параметри вазоактивного пулу оксиду 

азсту, дисбаланс яких свідчить про ендотеліальну дисфункцію.

Восьмий розділ відведено на математичне обгрунтування найбільш значимих 

інформативних факторів кардіометаболічних порушень у обстежених хворих із 

підтвердженням валідності розрахунків на прикладі валідаційних вибірок, 

визначенням специфічності, чутливості методики, величини прогностичної 

сили шкали розрахунку ризику розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих на 

гіпертонічну хворобу.

Всі розділи власних досліджень закінчуються стислими висновками.

Змістовим є розділ обговорення отриманих результатів, в якому здобувач 

обґрунтовує відповідність отриманих результатів до поставлених завдань, надає



пояснення та інтерпретацію результатів з точки зору існуючих даних, 

доповнюючи їх, або наголошує на нових надбаннях.

Висновки, що сформульовані в роботі, відповідають поставленим завданням, 

логічно узагальнюють результати досліджень.

Практичні рекомендації є конкретними, містять поради лікарям практичної 

охорони здоров’я з удосконалення діагностики кардіометаболчних порушень у 

хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом /' цукровим діабетом 2 

типу, шляхом визначення активності апеліну, судинного фактору росту, 

параметрів вазоактивного пулу оксиду азоту, онкостатину М, як біомаркерів 

ремоделювання міокарду лівого шлуночка, розвитку дисглікемії, що суттєво 

впливають на розвиток цукрового діабету 2 типу та перебіг коморбідної 

патології.

Дисертація написана літературною українською мовою, легко читається, 

оформлена згідно вимогам «Порядку присудження наукових ступенів та 

вченого звання старшого наукового співробітника». Робота проілюстрована 12 

діаграмами, 9 графіками, 9 рисунками. ЗО таблицями.

Повнота викладення основних положень дисертації в опублікованих

працях,

Здобувачем за темою дисертації опубліковано 57 робіт, в тому числі 2 

монографії, 21 стаття, з яких 13 самостійно, 2 патенти України на корисну 

модель, 32 публікації в матеріалах та збірниках тез наукових конгресів та 

конференцій, серед них 15 закордонних публікацій.

У наукових працях повною мірою віддзеркалені всі розділи дисертації. До того, 

матеріали дисертаційного дослідження мають високий рівень оприлюднення у 

матеріалах міжнародних та національних наукових форумів.

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.
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При рецензуванні дисертаційної роботі-: принципових зауважень немає. Робота 

перевантажена великою кількістю таблиць, що збільшує об’єм рукопису. В 

процесі рецензування виникли питання, на які хотілося би отримати відповіді в 

плані дискусії:

1. Відповідно до представлених результатів, рівень онкостатину М 

знижується по мірі прогресування гіперінсулінемії та гіперглікемії у хворих на 

ГХ з найнижчими показниками у хворих на ГХ з супутнім ЦД 2 типу. Чим Ви 

можете пояснити дану закономірність?

2. У роботі представлені дані щодо тендерних та вікових особливостей 

апеліну, судинного ендотеліального фактору росту у хворих загальної вибірки, 

й при розподілі залежно від наявності порушень вуглеводного обміну. Як Ви 

вважаєте, з чим пов’язані зазначені зміни0

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Демиденко Ганни Валеріївни «Патогенетичне 

обґрунтування діагностики та корекції кардіометаболічних порушень у хворих 

на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу», є завершеною 

кваліфікаційною науковою роботою, в якій на основі глибокого вивчення 

патогенетичної ролі та прогностичного значення адипокінів, факторів 

імунозапалення, атерогенезу, біомаркерів функціонального стану ендотелію, 

ліпідного та вуглеводного профілів, ремоделювання серця у перебігу 

коморбідної патології, корекції гіперглікемії у хворих на гіпертонічну хворобу з 

цукровим діабетом 2-го типу визначено найбільш значущі інформативні 

параметри та обґрунтовано діагностику кардіометаболічного ризику.

За актуальністю теми, методичним рівнем, новизною отриманих даних, 

практичною значимістю результатів, обґрунтованістю практичних 

рекомендацій і висновків, достатнім обсягом освітлення отриманих даних в 

друкованих роботах, дисертаційна робота Демиденко Ганни Валеріївни



відповідає вимогам п.10 Порядку присудження наукових ступенів та 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. та № 656 від 19 

серпня

2015 року, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук та відповідає спеціальності 14.01.02 -  внутрішні 

хвороби, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

медичних наук.

доктор медичних наук, старший науковий співробітник 

старший науковий співробітник відділу нефрології 

ДУ «Національний інститут терапії 

імені Л.Т. Малої НАМИ України»

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ 

ІМЕНІ Л. Т. МАЛО? НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ'
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Денисенко В. ГІ.
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