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Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет 2 типу 

характеризуються високою поширеністю та зростанням захворюваності 

серед населення України. За статистичними даними в Україні поширеність 

артеріальної гіпертензії зросла на 27% за останні 5 років. Перебіг і прогноз 

артеріальної гіпертензії істотно погіршується за наявності супутньої 

патології - цукрового діабету 2 типу. Однією з причин розвитку цукрового 

діабету 2 типу вважається інсулінорезистентність. 

У патогенезі інсулінорезистентності бере участь соматомедин -

інсуліноподібний фактор росту-1, який синтезується в печінці. 

Інсуліноподібний фактор росту-1 має структурну гомологію до інсуліну, 

може зв'язуватися з інсуліновими рецепторами. Дані про вплив 

інсуліноподібного фактора росту-1 на розвиток метаболічних порушень ще 

недостатньо вивчені. Відомо, що пацієнти як з низьким, так і з високим 

рівнем інсуліноподібного фактора росту-1 мають підвищений ризик розвитку 

цукрового діабету 2 типу. Інсуліноподібний фактор росту-1 є незалежним 

предиктором розвитку порушень вуглеводного обміну й може поліпшити 

стратифікацію ризику захворюваності на цукровий діабет 2 типу. Тому 

визначення факторів ризику розвитку цукрового діабету 2 типу на основі 

оцінки ролі інсуліноподібного фактора росту-1 у регуляції вуглеводного 

обміну є важливим питанням охорони здоров'я, що підтверджує актуальність 

дисертаційної роботи Пивоварова О. В. 

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

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 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 0115Ш00993). 

За темою дисертації автор проаналізував сучасну наукову літературу, 

провів патентний пошук, здійснив відбір хворих на артеріальну гіпертензію і 

цукровий діабет 2 типу та розподілив пацієнтів за групами спостереження, 

провів клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження хворих і осіб 

контрольної групи, сформував базу даних і провів статистичну обробку 

отриманих результатів. 

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. 

Оцінюючи найважливіші здобутки дисертаційної роботи варто вказати 

на результати, що мають вагому наукову новизну. У роботі визначено 

взаємозв'язки між рівнем інсуліноподібного фактора росту-1 у крові та 

показниками стану вуглеводного і ліпідного обміну у хворих на артеріальну 

гіпертензію. 

Розширено патогенетичну роль інсуліноподібного фактора росту-1 у 

розвитку гормонально-метаболічних порушень у хворих на артеріальну 

гіпертензію, предіабет та цукровий діабет 2 типу. 

Встановлено переваги використання показника рівня інсуліноподібного 

фактора росту-1 для прогнозування ризику розвитку цукрового діабету 

2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію. 

Обґрунтована 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. 

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. 
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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 роботи підтверджена деклараційним патентом 

України на корисну модель: Патент № 108054, МІЖ в0ШЗЗ/50 Спосіб 

прогнозування розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну 

гіпертензію / Пивоваров О. В., Журавльова Л. В., Харківський національний 

медичний університет. - и 201601007; опублікований 24.06.2016, бюлетень 

12. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність 

закладів охорони здоров'я. 

Ступінь обґрунтованості й вірогідності основних наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертаційна робота Пивоварова О. В. - завершене наукове 

дослідження. Основні положення базуються на аналізі широкого спектру 

клінічних, лабораторних, інструментальних та імуноферментних показників. 

Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань обстежено 

120 осіб, з яких 100 пацієнтів кардіологічного і ендокринологічного профілю 

та 20 практично здорових осіб контрольної групи. Обстежені пацієнти були 

розподілені на дві групи: перша - хворі з ізольованим перебігом артеріальної 

гіпертензії в кількості 60 осіб, друга - хворі з поєднаним перебігом 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу в кількості 40 осіб. У 

першій групі чоловіків було 37 (61,67%), жінок - 23 (38,33%), у другій -

23 чоловіки (57,50%) і 17 жінок (42,50%). Склад контрольної групи був 

репрезентативним за віком і статтю. Розподіл хворих за статтю і віком 

проводився відповідно до Міжнародної класифікації вікових періодів. 

Верифікація патологічних станів і соматичної патології здійснювалась згідно 

з класифікацією МКХ-10, Уніфікованим клінічним протоколом медичної 
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допомоги при артеріальній гіпертензії, наказом Міністерства охорони 

здоров'я України № 384 від 24.05.2012, діагностичними критеріями 

предіабету Міжнародної федерації діабету ( IDF) та на основі Уніфікованого 

клінічного протоколу первинної та вторинної медичної допомоги хворим на 

цукровий діабет 2 типу, наказом Міністерства охорони здоров'я України 

(№ 1118 від 21.12.2012). Обстеження передбачало детальний збір скарг, 

даних анамнезу життя та анамнезу хвороби, об'єктивне обстеження, 

визначення віку, появи епізодів високого рівня глюкози в крові. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, отриманих у дисертаційні роботі, підтверджується 

застосуванням сучасних високоінформативних методів обстеження хворих, 

коректним використанням достовірних методів статистичного аналізу, 

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 дослідження парних зв'язків між кількісними показниками стану 

пацієнтів досліджуваних груп обчислювалися значення рангових 

коефіцієнтів кореляції Спірмена (г). За наявності порядкових і/або 

номінальних показників для оцінювання значущості та сили парної 

залежності використовувались також кореляції Кендалла (т). Якісно сила 

парної кореляційної залежності між показниками оцінювалася відповідно до 

шкали Чеддока: 0,7 - 1 - сильна залежність, 0,3 - 0,69 - середня залежність, 

0 - 0,29 - слабка залежність. 

Усі розрахунки виконано за довірчої ймовірності 95%, тобто при 

одержаному обчисленому рівні значущості р<0,05 результати вважалися 

статистично значущими. Для моделювання прогнозів використано 

дискримінантний аналіз. 



Отримані результати роботи оприлюднені на міжнародних, 

загальнонаціональних і регіональних наукових конференціях, опубліковані в 

наукових фахових виданнях. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Дисертація побудована за 

традиційним планом і складається зі вступу, огляду літератури, клінічної 

характеристики обстежених, опису матеріалів і методів дослідження, 

результатів власних спостережень та їх обговорення 

(4 розділи), побудови моделі для прогнозування особливостей розвитку 

поєднаного перебігу цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну 

гіпертензію, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків і 

практичних рекомендацій. Список літератури включає 284 наукових 

джерела, переважно закордонних авторів (162 джерела). 

У вступі автор переконливо обґрунтував актуальність обраної теми, 

чітко й конкретно сформував мету і задачі дослідження, виклав наукову та 

практичну значущість дисертаційної роботи. 

В огляді літератури дисертант навів сучасні наукові дані вітчизняних і 

закордонних авторів стосовно артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 

2 типу та їх поєднаного перебігу. Розглянуто значення та особливості ранніх 

порушень вуглеводного обміну, поняття інсулінорезистентності та стану 

предіабету, факторів ризику розвитку цукрового діабету 2 типу, ролі 

інсуліноподібного фактора росту-1 в прогнозуванні метаболічних порушень 

у хворих на артеріальну гіпертензію, особливості взаємозв'язків між рівнем 

інсуліноподібного фактора росту-1 у крові й показниками стану 

вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію і з поєднаним 

перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу. Наукові 

джерела в огляді літератури є сучасними, переважають роботи закордонних 

авторів, які всебічно висвітлюють стан проблеми, що розглядається. 

У розділі «Матеріали та методи дослідження» детально представлено 

клінічну характеристику хворих та осіб з групи контролю, наведено перелік 

використаних методів дослідження. Цей розділ підтверджує виконання 
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дисертаційної роботи на достатній кількості клінічних спостережень з 

використанням сучасних лабораторних методик, які є адекватними, 

високоінформативними та відповідають поставленим у дисертаційній роботі 

завданням. 

У розділі «Результати власних спостережень та їх обговорення» в 

першій частині розглянуто стан вуглеводного обміну у хворих з 

артеріальною гіпертензією та з поєднаною патологією - цукровим діабетом 2 

типу, подано розподіл за статтю, ступенем і стадією артеріальної гіпертензії 

ключових показників обміну глюкози в кожній з виділених груп. У другій і 

третій частинах цього розділу автор наводить оцінку стану ліпідного обміну 

та обміну мікроелементів з розподілом цих показників за статтю, ступенем і 

стадією артеріальної гіпертензії в кожній з виділених груп обстеження. У 

четвертому підрозділі наведено результати кореляційно-регресійного аналізу 

між показниками стану вуглеводного, ліпідного, електролітного обмінів і 

рівнем інсуліноподібного фактора росту-1 у крові хворих з артеріальною 

гіпертензією та з поєднаною патологією артеріальною гіпертензією і 

цукровим діабетом 2 типу, виділено критерії прогнозування розвитку 

цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи на підставі отриманих 

результатів побудовано дискримінантну модель для прогнозування 

особливостей розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну 

гіпертензію. 

Висновки в (кількості 5) логічно випливають із результатів 

дисертаційної роботи, повністю відповідають поставленим задачам і 

відбивають погляд автора на досліджувану наукову проблему. 

Дисертаційна робота викладена на 186 сторінках друкованого тексту, 

містить 79 таблиць та 2 рисунки. 

За матеріалами 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 
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у матеріалах науково-практичних конференцій, 1 державний деклараційний 

патент України на корисну модель. 

Дисертаційна робота написана державною мовою, оформлена 

відповідно до вимог ДАК МОН України, що висуваються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертаційна робота заслуговує високу позитивну оцінку, але слід 

зазначити деякі зауваження. В огляді літератури, можливо, додатково 

розглянути питання про взаємозв'язок рівня інсуліноподібного фактора 

росту-1 у крові та показників стану пігментного обміну для порівняння з 

отриманими результатами, якщо такі дослідження проводилися. Можливо, 

доцільно також розглянути відмінності показників стану вуглеводного 

обміну в різні вікові періоди. Але ці зауваження принципово не впливають на 

цінність результатів дисертаційної роботи. 

У рамках наукової дискусії варто обговорити такі питання: 

1. Чи були простежені відмінності величини взаємозв'язку між рівнем 

інсуліноподібного фактора росту-1 у крові та показниками стану 

вуглеводного обміну в обстежених пацієнтів, залежно від стадії артеріальної 

гіпертензії? 

2. Які патогенетичні механізми впливу соматомедину 

інсуліноподібного фактора росту-1 на регуляцію обміну глюкози переважали 

у хворих з поєднаною патологією артеріальною гіпертензією та цукровим 

діабетом? 

Дисертаційна робота Пивоварова О. В. на тему «Прогнозування 

розвитку та особливостей поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та 

цукрового діабету 2 типу» є завершеним науковим дослідженням, виконаним 

на високому методологічному рівні, містить рішення важливої проблеми -

удосконалення ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу у хворих на 

артеріальну гіпертензію, прогнозування особливостей поєднаного перебігу 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу на підставі вивчення 

гормонально-метаболічних порушень. 
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Отже, можна зробити висновок, що дисертація Пивоварова О. В. на 

тему «Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного перебігу 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу» за актуальністю та 

ретельністю розробки наукової тематики, застосуванням та обсягом 

проведених сучасних методик дослідження, науковою новизною результатів, 

обґрунтованістю та науково-практичною цінністю висновків і практичних 

рекомендацій, повнотою викладення отриманих даних в опублікованих 

наукових працях у фахових виданнях повністю відповідає вимогам п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07. 2013 та № 656 від 19.08.2015, 

що пред'являються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби. 

Автор дисертації Пивоваров О. В. заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.02. -

внутрішні хвороби. 

Завідувач відділу клінічної фармакології 
та фармакогенетики неінфекційних 
захворювань ДУ «Національний інститут 
терапії імені Л. Т. Малої НАМН України)] 
доктор медичних наук 


