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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ 

За статистичними даними, одне з перших місць посідає захворюваність 

на артеріальну гіпертензію, за останні 5 років приріст становив 69,8%, а 

поширеність зросла на 27,2%. Аналіз наукових літературних даних дозволяє 

простежити наявність взаємного обтяження стану у пацієнтів при розвитку 

поєднаної патології артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу та 

зростання частоти розвитку ускладнень серед цієї категорії осіб. Відкритими 

є питання щодо особливостей розвитку ранніх порушень вуглеводного 

обміну у хворих на артеріальну гіпертензію. Приблизно в 50% хворих на 

цукровий діабет 2 типу залишається не діагностованим протягом тривалого 

часу внаслідок наявності асимптомного перебігу ранніх порушень 

вуглеводного обміну. 

Дисметаболізм глюкози розвивається задовго до виникнення 

порушення толерантності до глюкози і дебюту цукрового діабету 2 типу, 

однак уже на цій стадії у хворих виявляється інсулінорезистентність, 

компенсаторна гіперінсулінемія та починають розвиватися макросудинні 

ускладнення. Предіабетичні порушення пов'язані з розвитком 

інсулінорезистентності, про що свідчили більш високі показники індексу 

НОМА-ІІІ. Ранні глюкометаболічні порушення характеризуються 

прогресуючим зниженням чутливості тканин до інсуліну. Важливість 



предіабету визначається тим, що цей стан є предиктором розвитку як 

цукрового діабету 2 типу, так і кардіоваскулярних та цереброваскулярних 

ускладнень. На цей час недостатньо з'ясовано роль інсуліноподібного 

фактора росту-1 у регуляції вуглеводного обміну. 

Потребують удосконалення питання ранньої діагностики цукрового 

діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію. 

Перспективним є вивчення маркерів ранніх порушень вуглеводного 

обміну та прогнозування розвитку захворювання на цукровий діабет 2 типу. 

Зважаючи на викладене, дисертаційна робота Пивоварова О.В. 

є актуальною та сучасною. 

ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, 

ТЕМАМИ 

Дисертація Пивоварова О. В. є фрагментом науково-дослідної роботи 

кафедри загальної внутрішньої медицини № 3 Харківського національного 

медичного університету «Особливості формування кардіоваскулярних 

порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу в умовах поєднаної патології 

та шляхи їх корекції» (№ держреєстрації 011511000993). 

НАУКОВА НОВИЗНА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що автор 

уперше розробив дискримінантну модель для оцінки ризику розвитку 

цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію з 

використанням показника рівня інсуліноподібного фактора росту-1 у крові. 

Отримана модель сприяє вдосконаленню способів прогнозування 

розвитку поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 

2 типу. Залучення показника інсуліноподібного фактора росту-1 розширює 

перелік критеріїв ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу у хворих на 

артеріальну гіпертензію. Наукова новизна дисертаційної роботи 

підтверджена деклараційним патентом України на корисну модель № 108054, 

МПКО0ШЗЗ/50. 



з 

ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

У дисертаційній роботі розширено патогенетичну роль 

інсуліноподібного фактора росту-1 у розвитку гормонально-метаболічних 

порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, предіабет та цукрового 

діабету 2 типу. 

Встановлено переваги використання показника рівня інсуліноподібного 

фактора росту-1 для прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 2 

типу у хворих на артеріальну гіпертензію. 

Обґрунтовано доцільність визначення показника рівня 

інсуліноподібного фактора росту-1 у крові як додаткового маркера для 

оцінки порушень вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, 

що дає змогу покращити прогнозування розвитку поєднаного перебігу 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. 

Практична цінність роботи, що розглядається, полягає у розробці та 

впровадженні результатів дослідження у клінічну діяльність лікувальних 

установ та навчальний процес вищих медичних навчальних закладів України. 

Отже, матеріали проаналізованої дисертації можуть бути використані в 

науковій роботі, навчальному процесі та практичній лікарській діяльності. 

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА У ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Аналіз поданих матеріалів (автореферат, дисертація, копії публікацій у 

наукових фахових виданнях) підтвердив, що автор самостійно обґрунтував 

актуальність виконаної роботи, здійснив огляд літератури, провів патентний 

пошук, сформулював мету та задачі, розробив дизайн дослідження, виконав 

відбір та обстежив пацієнтів, статистично обробив та проаналізував отримані 

дані. Особисто за темою дисертації підготував наукові статті, які 

опубліковані у фахових виданнях, сформулював висновки та надав практичні 

рекомендації. 



СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У 

ДИСЕРТАЦІЇ, ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ 

Для досягнення поставленої в дисертаційній роботі мети автором 

обстежено 120 осіб, з яких 100 пацієнтів кардіологічного та 

ендокринологічного профілю та 20 практично здорових осіб контрольної 

групи. Обстежені пацієнти були розподілені на дві групи. Першу групу в 

кількості 60 осіб становили хворі з ізольованим перебігом артеріальної 

гіпертензії. Другу групу в кількості 40 осіб - хворі з поєднаним перебігом 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. Склад контрольної 

групи в кількості 20 осіб був репрезентативним за віком і статтю. 

Обстеження передбачало збір скарг, анамнезу, об'єктивне обстеження, 

визначення віку, проведення лабораторних досліджень. Верифікація діагнозів 

здійснювалась згідно з Уніфікованим клінічним протоколом медичної 

допомоги при артеріальній гіпертензії, наказом Міністерства охорони 

здоров'я України (№ 384 від 24.05.2012 року), діагностичними критеріями 

предіабету Міжнародної федерації діабету ( IDF) , Уніфікованим клінічним 

протоколом первинної та вторинної медичної допомоги хворим на цукровий 

діабет 2 типу, наказом Міністерства охорони здоров'я України № 1118 від 

21.12.2012. Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, отриманих в дисертаційні роботі, підтверджується 

застосуванням сучасних високоінформативних методів обстеження хворих, 

коректним використанням достовірних методів статистичного аналізу та 

математичного моделювання. 

Для статистичної обробки результатів дисертаційної роботи 

використано методи описової статистики, кореляційно-регресійного аналізу, 

міжвибіркових порівнянь, дисперсійного аналізу та застосовано пакет 

ліцензійних програм Microsoft Excel, StatSoft Statistica версія 10.0. Для 

моделювання прогнозів проведено дискримінантний аналіз. 

Дисертаційна робота виконана з дотриманням чинних міжнародних і 



вітчизняних вимог з етики, повністю відповідає поставленій меті та задачам, 

сформовані висновки, практичні рекомендації є логічними та відповідають 

отриманим результатам. 

ПОВНОТА ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 

14 наукових праць, з яких 9 статей (4 одноосібно) у фахових наукових 

виданнях, рекомендованих МОН України, у тому числі 2 статті в 

закордонних виданнях, 4 тези доповідей у матеріалах науково-практичних 

конференцій, 1 державний деклараційний патент України на корисну модель. 

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації відображені в 

опублікованих роботах. 

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА її ЗАВЕРШЕНОСТІ 

Подана дисертаційна робота написана українською мовою, виклад 

основних результатів дослідження є послідовним, конкретним. Робота 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 

результатів власних спостережень, розділу з побудови дискримінантної 

моделі для прогнозування особливостей розвитку цукрового діабету 2 типу у 

хворих на артеріальну гіпертензію, аналізу та обговорення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури. 

Вступ містить аргументовано викладене обґрунтування актуальності 

обраної для вивчення проблеми, чітко сформовано мету і задачі дослідження, 

описано наукову та практичну значущість дисертаційної роботи. 

В огляді літератури проаналізовано наукові праці закордонних і 

вітчизняних авторів щодо артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу 

та їх поєднаного перебігу, ролі інсуліноподібного фактора росту-1 у 

прогнозуванні метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, 

особливості взаємозв'язків між рівнем інсуліноподібного фактора росту -1 у 



крові та показниками стану вуглеводного обміну у хворих на артеріальну 

гіпертензію та з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового 

діабету 2 типу. В огляді літератури розглянуто сучасні наукові джерела, 

переважають роботи закордонних авторів. 

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» надано 

ґрунтовну клінічну характеристику обстежених хворих та осіб контрольної 

групи, описано перелік використаних методів дослідження. Наведені у 

другому розділі дані підтверджують виконання дисертаційної робота на 

достатній кількості клінічних спостережень, з використанням адекватних, 

сучасних високоінформативних лабораторних методик, згідно з 

поставленими задачами. Статистичні методи викладені відповідно до чинних 

вимог та принципів доказової медицини. 

У третьому розділ «Результати власних спостережень та їх 

обговорення» розглянуто стан вуглеводного обміну та рівень 

інсуліноподібного фактора росту-1 у крові хворих на артеріальну 

гіпертензією та з поєднаною патологією артеріальною гіпертензією та 

цукровим діабетом 2 типу. У другому та третьому підрозділах цього розділу 

оцінено стан ліпідного обміну та обміну мікроелементів у кожній з груп за 

статтю, ступенем, стадією артеріальної гіпертензії. У четвертому підрозділі 

виділено критерії прогнозування розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих 

на артеріальну гіпертензію та наведено результати кореляційно-регресійного 

аналізу між рівнем інсуліноподібного фактора росту-1 у крові та 

показниками стану вуглеводного, ліпідного, електролітного обмінів у хворих 

з поєднаною патологією артеріальною гіпертензією та цукрового діабету 2 

типу. 

На підставі отриманих результатів у четвертому розділі дисертаційної 

роботи для прогнозування особливостей розвитку цукрового діабету 2 типу у 

хворих на артеріальну гіпертензію проведено побудову дискримінантної 

моделі. 



Висновки повністю відповідають поставленим задачам, логічно 

випливають із результатів дисертаційної роботи. 

Рекомендації обґрунтовані, мають практичну цінність. 

Дисертаційна повною мірою ілюстрована таблицями і рисунками. 

Список літератури налічує 284 наукових джерела, з яких значна частина 

наукові роботи закордонних авторів. 

Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи. 

Дисертація Пивоварова О. В. є завершеною науковою роботою, яка 

виконана особисто здобувачем, оформлена відповідно до вимог ДАК МОН 

України, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук. 

ЗАУВАЖЕННЯ 

Під час перевірки дисертаційної роботи виникли деякі зауваження, які 

не впливають на загальну позитивну оцінку роботи й не зменшують її 

наукову і практичну значущість: 

1. Можливо, доцільно в огляді літератури додатково розглянути 

інформацію про взаємозв'язки між показниками обміну електролітів та рівня 

інсуліноподібного фактора росту-1 у крові залежно від регіону проживання, 

якщо такі дослідження проводилися. 

2. Додатково розглянути зміни величини та напрямку кореляційних 

зв'язків між рівнем інсуліноподібного фактора росту-1 у крові та 

показниками стану вуглеводного обміну в різні вікові періоди. 

Залишились дискусійні питання, на які хотілося б отримати відповіді: 

1. Дискримінантна модель - це термін, який використовується в 

роботі. Чому автор вибрав саме дискримінантний аналіз? 

2. Які провідні механізми в основі впливу соматомедину 

інсуліноподібного фактора росту-1 на стан вуглеводного обміну? 

3. Чому в роботі використовувався саме соматомедин 

інсуліноподібний фактор росту-1? 



ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота асистента кафедри внутрішньої медицини № З 

Харківського національного медичного університету Пивоварова Олександра 

Васильовича на тему «Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного 

перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу» є завершеною 

самостійною науковою працею, яка містить обґрунтовані результати, що 

вирішують суттєву наукову задачу сучасної внутрішньої медицини щодо 

вдосконалення ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу у хворих на 

артеріальну гіпертензію на підставі дослідження впливу рівня соматомедину 

інсуліноподібного фактора росту-1 у крові на розвиток порушень 

вуглеводного обміну. 

Високий науково-методичний рівень дослідження, актуальність теми, 

наукова новизна, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, 

упровадження їх у практичну діяльність дають підстави зробити висновок, 

що дисертаційна робота Пивоварова О. В. повністю відповідає вимогам п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння наукового ступеня 

вченого старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року та від 19.08.2015 

року № 656 стосовно кандидатських дисертацій зі спеціальності 14.01.02 -

внутрішні хвороби, а її автор Пивоваров О. В. заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Завідувач кафедри ревматології 

та клінічної фармакології 

Харківської медичної академії 

післядипломної освіти, 

д.мед.н., професор . Опарін 


