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Актуальність дослідж ення. Гіпертонічна хвороба, а саме есенціальна 
артеріальна гіпертензія, є одним із найпош иреніш их захворювань сучасного 
світу. Еволюція досліджень регуляції артеріального тиску та патології цих 
процесів сягнула рівня геному людини, а лікування цього захворювання 
вийшло на рівень персоніфікованої медицини [Dominiczak A., Delies С., 
Padmanabhan S., 2017]. Успіх цього напрямку сучасної медицини і зокрема 
кардіології полягає у вірному виборі для дослідження генів-міш еней у осіб, які 
страждають на гіпертонічну хворобу, та правильне застосування 
фармакогенетичних підходів. Такий підхід, наприклад, дозволив розробити 
фармакогенетичні основи ефективного застосування тіазидних діуретиків 
[Shahin М. N. et.al., 2017], блокаторів рецепторів ангіотензину II [Кайдашев І. П. 
і співавтори, 2007-2009], тощо. Значних успіхів досягнуто у вивченні 
індивідуальних особливостей розвитку серцевої недостатності у хворих на 
гіпертонічну хворобу [Nelveg-Kristen-Sen К. Е. et. al. 2015; Arwood М. Y., 
Cavallari L. H., Duarte Y. D., 2015].

Цілком ’ обґрунтованим було рішення автора та керівника роботи 
звернутися до визначення ролі поліморфізму гена ендотеліну-1 (Е Т -1) в 
розвитку як гіпертонічної хвороби, так і серцевої недостатності.

Дисертаційне дослідження виконано як фрагмент НДР Вінницького 
національного університету ім. М. І. Пирогова «Використання генетичних і 
нейрогуморальних чинників для прогнозування перебігу та ефективності 
лікування серцево-судинних захворювань» ДР 0111U010415.

Наукова новизна. В дисертаційній роботі отримані нові данні щодо 
розповсюдженості поліморфних варіантів L ysl98A sn  гена ЕТ-1 серед чоловіків 
без серцево-судинних захворювань -  Lys/Lys-62,82% ; Lys/Asn -  27,85%; 
Asn/Asn -  6,33%; а також у хворих на ГХ II - Lys/Lys -  56,45%; Lys /Asn -  
33,87%; Asn/Asn -  9,68% та ГХ III - Lys/Lys -  66,0%; Lys/Asn -  28,0% та 
Asn/Asn -  6,0%. Також, дисертантом вперше серед меш канців Подільського 
регіону України вивчені гаплотипи L ysl98A sn  гену ЕТ-1 та А1166С гену 
рецептора ангіотензину II 1 типу (АТР-1).

Підтверджено, що підвищенні рівні як ЕТ-1, так і СНП спостерігаються 
серед осіб із генотипом Asn/Asn гена Е Т-1. Окрім того, носійство алелі 198Asn 
асоціюється із вірогідно більш вираженими структурно-функціональними 
змінами міокарда.

Практичне значення результатів дослідж ення. Розроблена прогностична 
модель ризику розвитку ГХ та хронічної серцевої недостатності (ХСН), 
відмінною особливістю якої є врахування факторів, що не модифікуються -



обтяжена спадковість, дерматогліфи (для визначення вірогідного носійства 
поліморфних варіантів гена ЕТ-1), що може бути застосована в галузі охорони 
здоров’я, зокрема, в кардіології. Здобувачем запропоновані межові плазмові 
рівні ЕТ-1, які можна використовувати для орієнтовного визначення носійства 
варіанту гена ЕТ-1 у чоловіків з метою проведення подальших заходів 
вторинної профілактики.

Ступін ь  обгру ито ваності та в і рогіднісгь положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. Наукові положення, 
висновки і рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, базуються на 
аналізі отриманих власних результатів, які порівнюються з даними сучасної 
літератури і відповідають існуючому науково-технічному рівні знань. 
Дослідження проведено у відповідності до біотичних вимог протокол № 8 від 
5.09.2016р. із залученням 191 умовно здорової особи та 112 хворих на ГХ. При 
виконанні роботи застосовані сучасні клінічні та лабораторні методи.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 
авторефераті. Основні положення дисертації опубліковані в 14 наукових 
працях: із них 5 статей у фахових журналах України, 1 стаття у закордонному 
журналі, 6 тез. Отримано 2 свідоцтва на винахід. М атеріал дисертаційної 
роботи повністю висвітлений наведеними публікаціями. Автореферат 
відповідає змісту дисертації і оформлений згідно вимог МОН України.

Загальна характеристика дисертаційної роботи. Д исертаційна робота 
побудована за класичним стилем і містить 153 сторінки. Складається зі вступу, 
огляду літератури, розділу «Клінічна характеристика обстежених осіб та 
основні методи дослідження», трьох розділів результатів власних досліджень, 
розділу «Аналіз та узагальнення результатів дослідження», висновків, 
практичних рекомендацій та списку використаних джерел.

Робота містить 33 таблиці та 20 рисунків.
Оцінка змісту дисертаційної роботи. Вступ. На підставі актуальності 

автор обґрунтовує напрямок проведеного дослідження.
Метою дослідження удосконалення діагностики стадії та прогнозування 

перебігу ГХ у чоловіків, а також підвищення діагностичної цінності визначення 
ЕТ-1 як маркера при проведенні наукових та діагностичних досліджень, 
шляхом встановлення носійства поліморфних варіантів гена ЕТ-1 (Еуз198А8п), 
та відповідних плазмових концентрацій ЕТ- 1, рівнів СНП, і використанням 
дермагогліфів пальців кистей.

Для досягнення мети дослідження дисертантом було сформульовано 5 
завдань:

- в 1 - завданні вирішувалось питання розновсюдженості поліморфних 
варіантів гена ЕТ-1 та гена АТР-1 серед здорових чоловіків 
Подільського регіону, встановлювались референсні концентрації Е Т -1 
та СНП;

- в 2 -  вивчались асоціації перебігу ГХ II ст. із поліморфними 
варіантами генів ЕТ-1 та АТР-1 серед чоловіків Подільського регіону, 
вивчались рівні ЕТ-1 та СНП;



- в 3 -  встановлювались асоціації перебігу ГХ III ст. з поліморфними 
варіантами гену ЕТ-1, досліджувались концентрації ЕТ-1 та СНГІ;

- в 4 -  визначались асоціації змін структурно-функціонального стану 
міокарда, ліпідного обміну, рівнів ЕТ-1 та СНП з поліморфними 
варіантами гену ЕТ-1;

- нарешті в 5 завданні дисертант мав розробити методику прогнозування 
виникнення ГХ у чоловіків з використанням дерматогліфів, які 
орієнтовно могли асоціюватися із певними поліморфними варіантами 
гена ЕТ-1.

При формулюванні завдань, на наш погляд, дисертант зловживає 
терміном «успадкування поліморфних/різних генотипів», вірним є 
застосування терміну «асоціація».

Наукова новизна результатів дослідження викладена автором достатньо 
повно, отримані дійсно нові результати. Практичне значення дисертаційного 
дослідження наведено конкретно і інформативно. Щ о підтверджено 
впровадженням в практику установ охорони здоров’я.

Особистий внесок здобувана полягав у проведенні літературного 
пошуку, клінічного обстеження осіб, які входили у дослідження, заборі 
матеріалу для лабораторних досліджень. Автор здійснив статистичну обробку 
отриманих результатів, проаналізував та узагальнив отримані дані, особисто 
підготував всі розділи дисертації, сформулював висновки та практичні 
рекомендації.

Розділ 1. Огляд літератури. Проведений аналіз літературних джерел на 29 
сторінках наводить сучасні данні щодо розповсюдженості та патогенезу ГХ 
зосереджує увагу на генетичній складовій захворювання. Обґрунтовується 
вибір ЕТ-1 як гену -  мішені для вивчення етіології та патогенезу ГХ та 
ускладнення перебігу ГХ серцевою недостатністю. Наведенні данні літератури, 
що до можливої ролі поліморфізму (Ьуз/Азп) в 198 позиції пептидного ланцюга 
ЕТ-1, заміна (0 -> Т ) в ланцюгу ДНК.

Наведенні данні щодо розповсюдженості цього поліморфізму та рівнів 
ЕТ-1 в інших популяціях (мешканці РФ та Казахстану). Підкреслюється дія 
СНП як прямого антагоніста ЕТ-1.

Крім того, автор наводить данні щодо (А1166С) поліморфізму гена АТР-
1. Нажаль, в цій частині є орфографічні помилки, які утруднюють 
ідентифікацію поліморфізму.

Даними літератури автор обґрунтовує можливість застосування 
дерматогліфів як скринінгового маркеру ГХ та ХСН.

Було б доцільним наприкінці розділу навести обґрунтування мети 
дослідження.

Розділ 2. Розділ містить клінічну характеристику обстежених осіб, 
терміни проведення досліджень. Нажаль, автор не обґрунтовує вибір чоловічої 
статі для проведення дослідження.

Наведені критерії включення у дослідження хворих на ГХ критерії 
діагностики ГХ та ХСН. Оцінені фактори ризику, клінічні симптоми, дані 
ехокардіскопії, ЕКГ, уточнено, що пацієнти з будь-якою формою ІХС, що



передувала розвитку ГХ, не були включені у дослідження, для верифікації ІХС 
проводили велоергометрію.

Наведені методики визначення поліморфних алелей Ьу8І98Азп гена АТР- 
1 методом ПЛР з наступним рестрикційним аналізом. ГІажаль, не наведенні 
послідовності праймерів, ферменти рестрикції та дліни фрагментів ДНК.

М етодика визначення поліморфних алелей А1166С гена АТР-1 не містить 
опису ферментів рестрикції та довжини фрагментів ДНК.

Концентрація ЕТ-1 та СНП визначалась твердофазним імуноферментним 
методом без попередньої екстракції зразків. Визначали рівень загального 
холестерину, тригліцеридів та ЛПВГЦ, рівень ХСЛПНЩ  обчислювали.

Використана загальновживана методика ехокардіскопічного дослідження, 
велоергометри та дерматогліфіки.

Проведена достатня статистична обробка параметричними та 
непараметричними методами. Специфіка дослідження вимагала спеціальних 
методів оцінки рівноваги Харді-Вайнберга.

Розділ 3. В підрозділах 3.1 -  3.6. наведені результати визначення частот 
генотипів Еу8І98Азп гена ЕТ-1 в популяції, асоціацій виявлених поліморфних 
алелей/генотипів із спадковістю по ГХ рівнем ЕТ-1, СНП, показниками 
ліпідного обміну та глюкози крові, АТ та дерматогліфічними показниками. 
Розділ має зайве подрібнення на підрозділи.

Розділ 4. Присвячений визначенню частот генотипів та алелей гена ЕТ-1 
серед хворих на ГХ II та III стадії, а не «різних стадій» як наведено у назві. 
М істить дані щодо асоціації виявлених поліморфних алелей/генотипів із 
стадіями ГХ, рівнями ЕТ-1, СНП, показниками ліпідного спектру і глюкози 
крові, варіантами дерматогліфів.

Розділ 5. М істить результати вимірювань показників серцевої та 
системної гемодинаміки у чоловіків з ГХ різної стадії, визначення асоціації з 
поліморфними алелями/генотипами гена ЕТ-1. Доведено, що присутність алеля 
198Азп у як у хворих з ГХ II та і ГХ III стадії асоціюється з більш вираженими 
гемодинамічними змінами. Наведені дані, що у чоловіків з ГХ II і III стадії з 
високим рівнем ЕТ-1 асоційовані більш виражені структурні зміни міокарда.

Розділ 6. Розділ, викладений на 19 сторінках містить аналіз та 
узагальнення результатів дослідження. Автор проводить порівняння частоти 
варіантів та алелей гена ЕТ-1 з даними отриманими в інших популяціях Росії, 
Казахстану, Угорщ ини, та Сум (Україна) та доходить до висновку про 
подібність власних даних іншим дослідникам, що підкреслює вірогідність 
отриманих результатів. Далі підкреслюються нові результати, щодо 
розповсюдженості поліморфних варіантів серед хворих на ГХ, асоціації з 
концентраціями ЕТ-1, СНП тощо. Автор критично аналізує данні щодо 
дермагліфів пальців кистей, спираючись на одночасну закладку серцево- 
судинної нервової систем та шкірного малюнку пальців, наводить 
обґрунтування скринінгової діагностики носійства певних генотипів ЕТ-1, що 
враховують малюнки шкіри певних пальців.



Дисертаційна робота містить шість висновків, перший -  узагальнення 
дисертаційної роботи, та інші п ’ять відповідають завданням дослідження. 
Висновки логічно побудовані та демонструють досягнення мети дослідження.

В першому пункті практичних рекомендацій містяться рекомендації щодо 
визначення поліморфного варіанту гена ЕТ-1 з метою застосування заходів 
вторинної профілактики ГХ. Другий пункт містить аспекти клінічного 
використання наукових результатів роботи, зокрема, скринінгового способу 
визначення варіанту гена ЕТ-1 у чоловіків з використанням плазмових рівнів 
ЕТ-1. На наш погляд в даній рекомендації для практичного застосування було 
б доцільним наводити межі числових значень «від  до..».

Зроблені зауваження та побажання не знижують загальну позитивну 
оцінку дисертаційної роботи.

В ході вивчення роботи виникли наступні запитання:
1. Який характер успадкування та структурна організація гена ЕТ-1?
2. В якій ділянці гену ЕТ-1 міститься поліморфна ділянка, що кодує 

поліморфні варіанти Ьуз198Азп пептидного ланцю га ЕТ-1?
3. Назвіть, будь ласка, характеристики рестриктаз та дліни продуктів, що 

використані для ідентифікації генотипів ЕТ-1 та АТР-1?
4. Обґрунтуйте необхідність тендерного відбору пацієнтів у дослідження.
5. Чи можна використати отримані Вами результати для оптимізації 

лікування хворих на ГХ із ХСН?
Заключення. Дисертаційна робота Палагнюк Г.О. є заверш еною науковою 

роботою, в якій на підставі комплексного аналізу проведених клінічних, 
молекулярно-біологічних, біохімічних досліджень отримано нове рішення 
конкретного завдання сучасної кардіології -  з ’ясування впливу алельного 
поліморфізму гена ендотеліна-1 на особливості клінічного перебігу 
гіпертонічної хвороби з хронічною серцевою недостатністю з урахування рівнів 
ендотеліну-1 та С-натрійуретичного пептиду.

Таким чином, дисертаційна робота Палагнюк Г.О. за своєю актуальністю, 
науковою новизною, теоретичним і практичним значенням, відповідає п.11 
«Порядку присудження ...»  щодо кандидатських дисертацій, а її автор 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.11- кардіологія.

Проректор з наукової роботи, 
професор кафедри внутрішньої 
медицини №3 з фтизіатрією 
Української медичної 
стоматологічної академії, 
д.мед.н., професор


