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Актуальність теми.

Дисертаційна робота Демиденко Г.В. присвячена одному з 

найважливіших напрямків внутрішніх хвороб -  поєднанню гіпертонічної 

хвороби (ГХ) з переддіабетом або цукровим діабетом (ІДД) 2 гину. Виникнення, 

перебіг та прогноз ГХ тісно пов'язані з наявністю таких факторів ризику, як вік 

пацієнтів, стать, спадковість, маса тіла, аліментарні особливості (вживання 

кухонної солі, мікро- і макроелементів, кави, алкоголю), паління, 

психосоціальні фактори, соціально-економічний статус, фізична активність та 

наявністю супутньої патології, серед якої значне місце посідає ЦД 2 гину. 

Кожні 10-15 років кількість хворих на ЦД подвоюється. Так, в індустріально 

розвинених країнах пош иреність ЦД у загальній популяції становить близько 2- 

4 %, а в осіб старше 65 років частота ЦД може наближатися до 10 %. Унаслідок 

поширення ЦД рівень смертності підвищився н 2-3 рази.

За прогнозами експертів М іжнародної федерації діабету і ВООЗ загальна 

чисельність хворих на ЦД до 2030 року може перевищити 552 млн. Майже в 

половини пацієнтів має місце несвоєчасна діагностика ЦД, і хвороба довго 

залишається невиявленою. Крім того, більше 300 млн людей перебувають на 

етапі переддіабету, що включає гіперглікемію натще (ГИ), порушення 

толерантності до глюкози (ГІТГ), гестаційний діабет та еуглікемічну 

резистентність до інсуліну (1Р).



В останні роки в рамках концепції серцево-судинного континууму було 

сформульовано поняття глобального кардіомсіаболічного ризику (КМР), що 

об’єднує сукупність усіх факторів ризику кардіоваскулярних захворювань. 

Глобальний КМР -  абсолютний ризик виникнення ЦД 2-го типу та/або 

кардіоваскулярних захворювань, що об’єднує як класичні фактори ризику -  

паління, високий рівень ХС ЛПГІЩ, артеріальну гіпертензію, гіперглікемію, так 

і інші фактори, які часто асоційовані з абдомінальним (особливо вісцеральним) 

ожирінням -  дисфункція адииокінів, інсулінорезистентність, низький ХС 

ЛПВЩ , ендотеліальна дисфункція, гіпертригліцерідемія й маркери запалення, 

патологічного ангіогенезу, гіперкоагуляції.

На цей час ЦД, з одного боку, розглядається як еквівалент серцево- 

судинної хвороби, а з іншого -  багато хворих з діагностованою раніше серцево- 

судинною патологією мають ЦД або ознаки переддіабету .

У загальній популяції жінки характеризуються нижчим ризиком серцево- 

судинних хвороб, ніж чоловіки; водночас, жінки з ЦД мають виший відносний 

серцево-судинний ризик, ніж чоловіки з ЦД. Причина цього до теперішнього 

часу не з ’ясована.

В осіб з переддіабетом та ЦД 2 типу, як звичайно, існують інші супутні 

стани, такі як ожиріння, дисліпідемія, гіпертензія, тобто компоненти 

метаболічного синдрому, що у даний час наявні принаймні, в однієї чверті 

дорослого населення. Внесок кожного з цих компонентів досить складно 

оцінити окремо. Для осіб з переддіабетом характерні атерогенні процеси, такі 

як імунне запалення, протромботичний стан, ендотеліальна дисфункція, 

аналогічні таким при ЦД 2-го типу, що служить прогностичним маркером 

ризику макросудинних ускладнень. Тож заходи, спрямовані на боротьбу із 

серцево-судинною патологією, пошуком біомаркерів високого 

кардіометаболічного ризику можна вважати реальним кроком для зниження 

загальної смертності, у тому числі в населення 'працездатного віку, і 

подовження очікуваної тривалості життя пацієнтів.



Наведені міркування свідчать про актуальність тематики роботи, а саме 

вивчення патогенетичних особливостей кардіо,метаболічних порушень у хворих 

на ГХ з ЦД 2 типу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження є фрагментом наукових тем кафедри 

пропедевтики внутріш ньої медицини №1 Харківського національного 

медичного університету М ОЗ 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 

0110Ш 00652) (2010-2012); «Роль та прогностична концепція

глюкометаболічних поруш ень у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий 

діабет 2-го типу» (державний реєстраційний номер 0113Ш 02269) (2013-2015), 

де дисертант була відповідальним виконавцем. Здобувач брала участь у 

проведенні відбору тематичних хворих, інтерпретуванні отриманих результатів, 

написанні наукових праць, впровадженні результатів дослідження у заклади 

практичної охорони здоров'я.

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів.

Вперше встановлено, що маркерами кардіометаболічних порушень у 

хворих при сполученні гіпертонічної хвороби та переддіабету або цукрового 

діабету 2 типу є підвищ ення біологічної активності адипокіну апеліну, 

судинного ендотеліального фактору росту, інтсрлейкіну-6, онкостатину М  та 

зниження рівня ендотеліальної синтази оксид> азоту. Показано, що активізація 

ангіогенезу, імунозапалення, порушення показників системи адипокінів, 

ендотеліальна дисфункція негативно впливають на вуглеводний обмін, є 

факторами, що сприяють формуванню інсулінорезистентності тканин з 

подальшим розвитком атерогенної дисліпідемії, глюкометаболічних розладів та 

цукрового діабету 2 типу.

Встановлено особливості розвитку ремоделювання’ ЛІН серця у хворих на 

ГХ з переддіабетом, супутнім ЦД 2-го типу, у взаєм озв’язку з активністю 

апеліну, фактором ангіогенезу, маркерами імунозапалення, параметрами



вазоактивного пулу оксиду азоту, показниками вуглеводного та ліпідного 

профілю у пацієнтів із ГХ із супутньою патологією.

З огляду на результати проведених досліджень показано можливість 

залучення онкостатину М до процесів ремоделювання міокарда ЛШ  у хворих 

на ГХ з ІДД. Доведено, що при поєднанні ГХ і ЦД 2-го типу ступінь 

ремоделювання міокарду ЛШ , виразність глікемії, інсулінемії, апелінемії, 

активація процесів ангіогенезу і ендотеліальної дисфункції відрізняється 

залежно від індексу маси тіла пацієнтів. Отримано нові наукові дані щодо 

илейотропних ефектів метформіну, які полягають у вазопротекторній дії. що 

проявлялись підвищ енням активності ендотеліальної синтази оксиду азоту та 

зменшенням депонування N 0 .

На підставі визначення основних детермінант розвитку коморбідної 

патології, розроблено шкалу для оцінки ризику виникнення ЦД 2-го типу у 

хворих на ГХ.

П рактичне значення отриманих результатів.

Отримані результати сприяють удосконаленню діагностики 

кардіометаболічного ризику на підставі визначення патогенетичної ролі та 

прогностичного значення адипокінів, факторій імунозапалення, атерогенезу, 

біомаркерів функціонального стану ендотелію, ліпідного та вуглеводного 

профілів, ремоделю вання серця та стосовно перебігу супутньої патології, 

корекції поруш ень вуглеводного обміну у хворих на ГХ з ЦД 2-го типу.

Запропонований спосіб прогнозування розвитку ЦД 2-го типу у хворих на 

ГХ на підставі визначення апеліну сприятиме оптимізації діагностики 

кардіометаболічного ризику та дозволяє вияви ти когорту осіб для проведення 

профілактичних засобів з модифікацією стилю життя.

Виявлення незалежних ранніх гіредикторів виникнення цукрового діабету 

2 типу сприяє стратифікації індивідуальних факторів ризику та може 

обумовлювати диференційований підхід до лікування та вторинної

профілактики цього патологічного стану у хворих на ГХ.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації.



Дисертаційна робота є науковим дослідженням, у якому представлено 

нове вирішення сучасної проблеми внутрішніх хвороб, а саме розроблені нові 

заходи, спрямовані на оптимізацію діагностики та корекції кардіометаболічних 

порушень у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу на 

підставі вивчення антропометричних, кардіоі емодинамічних, метаболічних 

параметрів при зазначеній патології.

Для досягнення поставленої мети автором проведено комплексне 

обстеження 266 хворих на ГХ з різними варіантами порушень вуглеводного 

обміну з використанням загальноклінічних, біохімічних,

спектрофотометричних, імуноферментних, інструментальних, статистичних 

методів дослідження.

Оцінено вікові та тендерні особливості рівнів апеліну, судинного 

ендотеліального фактору росту, інтерлейкіну-6, онкостатину М  у хворих на ГХ 

залежно від наявності порушень вуглеводного обміну; визначено динаміку змін 

адипокінів, цитокінів, фактору ангіогенезу в залежності від наявності та типу 

ожиріння, інсулінорезистентності, ендотеліальної дисфункції, атерогснної 

дислігіідемії; оцінено характер структурно-функціональних змін міокарда 

лівого шлуночка, типи ремоделювання у хворих на ГХ з різними варіантами 

порушень вуглеводного обміну; виявлені плейотропні ефекти метформіну при 

аналізі впливу зазначеної антигіперглікемічної терапії на параметри системи 

оксиду азоту, адипокіни, імунозапалення, структурно-функціональний стан 

міокарда лівого шлуночка; виділено фактори, асоційовані з наявністю 

супутньої патології при здійсненні регресійного, дискримінантного аналізів та 

порівняльної оцінки кардіометаболічних параметрів у пацієнтів з поєднанням 

ГХ і переддіабету або ЦД 2 типу; запропоновані математичні моделі оцінки 

ризику виникнення ІДД 2 типу у хворих на ГХ.

Отриманий значний фактичний матеріал, опрацьовано адекватними 

статистичними методами, що дозволило дати значущ у інформацію для 

обґрунтування логічних висновків та запропонувати практичні рекомендації, 

які покращили діагностику та лікування хворих з поєднанням ГХ, переддіабету 

або ЦД 2 типу.



Оцінка змісту дисертації та її заверш еності.

Дисертація побудована за загальноприйнятою структурою, викладена на 

371 сторінці, складається зі вступу, огляду літератури, клінічної 

характеристики обстежених хворих та методів дослідження, 6 розділів з 

результатами власних спостережень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку літератури, що є 

переважно закордонних авторів (314 джерел) та п ’ятирічної давнини.

Вступ дисертаційної роботи містить обґрунтування актуальності 

дослідження та включає мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, 

наукову новизну та практичне значення результатів. Крім того, наводиться 

перелік форумів різного рівня, на яких дисертантом було представлено 

результати дослідження; вказано публікації, що висвітлюють основні її 

положення.

Першим розділом є огляд літератури, що за обсягом відповідає існуючим 

вимогам. Розділ складається з п ’яти пунктів, де наведено сучасні дані стосовно 

сучасних методів визначення глюкометаболічних параметрів, ролі адипокінів. 

фактору ангіогенезу, цитокінів у формуванні кардіоваскулярної патології, 

зокрема ГХ, іш емічної хвороби серця, цукрового діабету та ожиріння. 

Обґрунтовано актуальність виконання даного дослідження.

Розділ «М атеріали та методи дослідження» містить детальну клінічну 

характеристику обстежених хворих та поділу на репрезентативні групи, 

залежно від нозологічної одиниці, критеріїв включення та невключення 

пацієнтів у дослідження. Крім загальноприйнятних методів дослідження, в 

роботі використані сучасні біохімічні, імунофермєнтні, інструментальні 

методики, які є адекватними, високоінформативними і відповідають 

поставленим завданням. Сучасна методологія та адекватна статистична обробка 

одержаних даних визначають об’єктивність та значущ ість зроблених висновків.

У розділі 3 розглядаються питання взаємозв’язку адипокіну апеліну з 

гіперглікемією, атерогенною дисліпідемією, параметрами активності ендотелію 

у хворих на гіпертонічну хворобу з порушеннями вуглеводного обміну. 

Встановлено залежність рівня апеліну від індексу маси тіла,



інсулінорезистентності, абдомінального ожиріння. Отримані дані стали 

підставою для розробки способу оцінки розвитку глюкометаболічних порушень 

у хворих на гіпертонічну хворобу, підтвердженого Патентом України на 

корисну модель.

Розділ 4 представляє роль судинного ендотеліального фактору росту у 

формуванні поруш ень вуглеводного, ліпідного профілів, взаємозв’язок з 

імунозагіаленням, ендотеліальною дисфункцією, абдомінальним ожирінням, та 

наводить нові дані щодо ролі фактору ангіогенезу.

Розділ 5 присвячено вивченню маркерів імунозапалення у пацієнтів з ГХ і 

додатковими факторами ризику. Автор дослідження аналізує особливості рівнів 

інтерлейкіну-6, онкостатину-М  залежно від інсулінорезистентності, порушень 

толерантності до глюкози та у формуванні глюкометаболічних порушень у 

хворих на ГХ, залежно від індексу маси тіла, наявності абдомінального 

ожиріння, атерогенної дисліпідемії.

У розділі 6 дисертант вивчає особливості структурно-функціонального 

стану міокарда лівого шлуночка, впливу адипокінів, цитокінів, фактору 

ангіогенезу, змін вмісту вуглеводів та ліпідів на ремоделювання міокарда. 

З ’ясовано, що супутній цукровий діабет асоціюється із зниженням скоротливої 

функції серця, збільш енням маси міокарда лівого шлуночка, прогностично 

несприятливими варіантами структурної перебудови міокарда. Вивчені основні 

ехокардіографічні показники у взаємозв’язку з порушеннями вуглеводного, 

ліпідного та адипокінового профілів у хворих на ГХ залежно від наявності 

порушень вуглеводного обміну, ступеня ожиріння, наявності абдомінального 

ожиріння, та вплив різних пептидів на процеси ремоделювання серця.

Розділ 7 присвячений вивченню впливу метформіну на параметри 

вазоактивного пулу оксиду азоту, адипокін апелін, судинний ендотеліальний 

фактор росту у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу. 

Встановлено поліпш ення функції ендотелію з підвищ енням активності 

ендотеліальної синтази оксиду азоту, зниження рівнів цитокінів, корекція 

фактору ангіогенезу та сприяння регресу гіпертрофії м іокарда лівого шлуночка.



У розділі 8 наведена математична модель, яка може бути використана для 

оцінки ризику кардіометаболічних порушень у групах обстежених. До 

математичної моделі прогнозування наявності цукрового діабету 2-го типу у 

хворих на гіпертонічну хворобу включено основні антропометричні параметри, 

тривалість захворювання, вагомі прогностичні показники вуглеводного та 

ліпідного обмінів, адипокіни, цитокіни, що на думку автора, можуть впливати 

на формування та прогресування глюкометаболічних порушень.

В обговоренні отриманих результатів автор підводить підсумок 

одержаних в роботі результатів, докладно інтерпретує найважливіші факти і 

положення.

Висновки роботи і практичні рекомендації відповідають меті і завданням 

дослідження, обґрунтовані, логічно витікають з одержаних результатів.

Дисертація написана українською мовою, читається вільно і легко. 

Ілюстрації і таблиці доречні і вдало доповню ють текст, покращуючи 

сприйняття матеріалу.

Повнота викладення основних положень дисертації в опублікованих 

працях.

М атеріали дослідження висвітлено у великій кількості публікацій. А саме, 

надруковано 57 робіт, в тому числі 2 монографії, 21 стаття, з яких 13 

самостійно, 2 патенти України, 32 публікації в матеріалах та збірниках тез 

наукових конгресів та конференцій, серед них 15 закордонних публікацій. 

Загалом, потрібно відзначити високий рівень оприлюднення матеріалів 

дисертаційного дослідження у наукових виданнях, матеріалах міжнародних та 

національних наукових форумів.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в практичну роботу 

лікувальних закладів: Харкова та області, Київ, Львова, Вінниці, Полтави, в 

педагогічну діяльність кафедри пропедевтики внутріш ньої медицини №1, 

основ біоетики та біобезпеки ХНМУ. Результати впровадження полягали у 

підвищенні ефективності діагностики кардіометаболічних порушень,



плазматичної активності апеліну, фактору ангіогенезу, інтерлейкінів у хворих 

на ГХ з ЦД 2-го типу.

Загалом, результати роботи можуть бути використані у повсякденній 

практиці терапевтів, кардіологів, ендокринологів. Сформульовані положення 

доцільно впроваджувати в педагогічний процес на відповідних кафедрах 

післядипломного навчання лікарів. Наукові положення дисертації доцільно 

використовувати у науково-дослідній роботі, в публікаціях у періодичних 

виданнях, лекціях для лікарів, при оновленні національних діючих настанов з 

діагностики та лікування гіпертонічної хвороби, цукрового діабету 2 типу.

Зауваження щ одо змісту та оформлення дисертації.

При рецензуванні дисертаційної роботи та автореферату принципових 

зауважень немає. Не виникає сумніву у високій науковій кваліфікації та 

власному досвіді автора, її ерудиції щодо різних аспектів вивченої проблеми. 

Важливо, що здобувач самостійно виконувала ультразвукове дослідження 

серця, добре обізнана щодо значення використаних у роботі новітніх 

лабораторних показників. Оформлення дисертаційної роботи та автореферату 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів та вченого 

звання...» . Було виявлено деякі стилістичні помилки та неточності. Перелік 

літератури складає 345 джерел, переважно закордонних авторів, та лише 

декілька наукових робіт співвітчизників.

Дискусійним моментом роботи є спроба використати дані щодо певних 

кореляцій (тобто асоціативних зв ’язків між вивченими показниками) як ті, що 

дозволяють судити про причини і наслідки патофізіологічних процесів і 

феноменів. У меті й по тексту роботи автор використовує досить розмите 

поняття «кардіометаболічного ризику», хоча у назві правильно визначає 

основний реальний предмет уваги -  діагностику та корекцію окремих 

кардіометаболічних порушень. Заслуговує на }вагу здійснена автором кількісна 

одномоментна оцінка ризику виникнення цукрового Діабету 2 типу протягом 

наступних 10 років. Втім, таку оцінку надалі потрібно верифікувати у 

спеціальному дослідженні, яке б дозволило в тому числі перевірити реальне



прогностичне значення вивчених автором новітніх показників та порівняти 

його з випробуваними раніше і вже визнаними параметрами.

З огляду на дискусійний характер вказаних положень автору 

пропонується під час офіційного захисту відповісти на такі питання:

1. У чому полягає відмінність між характеристиками «кардіометаболічного 

ризику» і ризику виникнення нового цукрового діабету або серцевих 

подій протягом певного періоду спостереження?

2. Яку нову діагностичну і прогностичну інформацію несе запропонована 

автором математична модель порівняно з існуючими методами 

діагностики цукрового діабету та шкалою РП\ГОКІ8С?

3. Який практичний сенс має визначення ризику виникнення переддіабету 

(практична рекомендація 6)?

Висновок про відповідність вимогам Д А К  України.

Дисертаційна робота Демиденко Ганни Валеріївни «Патогенетичне 

обґрунтування діагностики та корекції кардіометаболічних порушень у хворих 

на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу», виконана в 

Харківському національному медичному університеті і подана до захист}' до 

спеціалізованої вченої ради Д  64.600.04 при Харківському національному 

медичному університеті М ОЗ України на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби, є закінченим 

науково-практичним дослідженням, яке містить рішення актуальної проблеми 

внутрішніх хвороб. Результати цієї роботи дозволяють покращити та 

деталізувати оцінку кардіометаболічного ризику на підставі вивчення 

патогенетичної ролі адипокінів, факторів імунозапалення, атерогенезу, 

біомаркерів функціонального стану ендотелію, ліпідного та вуглеводного 

профілів, ремоделювання серця, їх асоціативного зв ’язку з супутньою 

патологією, визначення критеріїв ефективності лікування пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу.

Отже, дисертаційна робота Демиденко Ганни Валеріївни, за теоретичною 

та практичною цінністю, сучасною методологією дослідження, новизною 

отриманих даних, обґрунтованістю практичних рекомендацій і висновків,



достатнім обсягом освітлення отриманих даних в опублікованих роботах, 

відповідає вимогам п.10 Порядку присудження наукових ступенів та 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету М іністрів 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 здобувач заслуговує присудження наукового ступеня 

доктора медичних наук.

Офіційний опонент

завідувач кафедри функціональної діагностики  

Н аціональної медичної академії післядипломної освіти  

імені П. Л. Ш упика М ОЗ України, 

доктор медичних наук, професор


