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     Актуальність обраної теми.  

     Найбільш значимі досягнення фундаментальних досліджень у 

патофізіології, генетиці, імунології, патоморфології, фармакології другої 

половини двадцятого і початку нинішнього століття дозволили збільшити 

тривалість життя при хронічних неінфекційних захворюваннях. Проте, їх 

профілактика і лікування визначені ВООЗ пріоритетним проектом другого 

десятиліття XXI століття, спрямованим на підвищення якості життя населення 

світу. Поряд з поліпшенням ситуації відбулося певною мірою очікуване 

збільшення числа хворих з декількома хронічними захворюваннями 

(коморбідність, мультиморбідність та ін.). Так, кількість хворих з п'ятьма і 

більше коморбідними хворобами збільшилася з 42%  у 1988–1994 рр. до 58%  у 

2003-2008 рр. Спостерігається зростання коморбідності з віком. Близько 80% 

людей похилого віку мають три захворювання і більше. У хворих з 

коморбідними захворюваннями прогресивно збільшується трирічна 

смертність, при двох і більше захворюваннях вона досягає 82%. Збереження 

такої тенденції очікується і в майбутньому, що обгрунтовано викликало сплеск 

інтересу до проблеми коморбідності фахівців різного профілю. Так, число 

публікацій, зареєстрованих в базі даних Medline по ключовому слову 

"мультиморбідність", зросла з 2000 по 2012 рр. у 4,5 разів, у 2010 р. створено 

міжнародне наукове товариство мультиморбідності (International Research 

Community on Multimorbidity - IRCMo). На сьогоднішній день можна виділити 

декілька найбільш важливих фундаментальних і практичних аспектів 



проблеми коморбідності, які знайшли відображення в ряді публікацій 

вітчизняних і зарубіжних авторів: 

- незадоволеність фахівців результатами вивчення факторів ризику, причин, 

механізмів розвитку коморбідних захворювань, особливостей їх фенотипу 

(патоморфозу); 

 - клініко-патогенетична різнорідність коморбідних захворювань; 

 - відсутність результатів фундаментальних досліджень у рамках системної 

біології і медицини, що ускладнює створення класифікації коморбідних 

захворювань і розробку нових форм надання медичної допомоги цій групі 

хворих; 

 - невідповідність реалій клінічної практики (мультиморбідність) результатам 

клінічних випробувань лікарських препаратів, проведених на "рафінованих" 

групах пацієнтів з одним захворюванням; 

 - неминуча поліпрагмазія при коморбідних захворюваннях та її тяжкі 

наслідки, відсутність науково обґрунтованих, доказових підходів до зниження 

медикаментозного навантаження без збільшення ризику безпеки і зниження 

ефективності лікування. 

     Водночас коморбідні захворювання націлюють лікаря, вченого на 

холістичний (персоніфікований), а не на хворобу-орієнтований підхід до 

профілактики, діагностики, лікування і прогнозу хронічних неінфекційних 

захворювань людини в рамках системної біології і медицини. 

    В умовах сьогодення профілактика і лікування хронічних захворювань 

визначені Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я як пріоритетний 

проект другого десятиліття XXI століття, спрямований на поліпшення якості 

життя населення світу. Саме цим обумовлена повсюдна тенденція до 

проведення великомасштабних епідеміологічних досліджень в різних областях 

медицини, виконаних з застосуванням серйозних статистичних розрахунків.      

     Аналіз десятирічного австралійського дослідження пацієнтів з шістьма 

поширеними хронічними хворобами продемонстрував, що близько половини 

літніх пацієнтів з артритом мають артеріальну гіпертензію, 20% – серцево-



судинні захворювання, а 14% – цукровий діабет 2-го типу. Більше 60% 

пацієнтів з бронхіальною астмою вказали на супутній артрит, 20% – на 

серцево-судинні захворювання і 16% – на цукровий діабет 2-го типу. У літніх 

пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю частота ІХС вище на 22%, а 

нових коронарних подій – в 3,4 рази вище в порівнянні з пацієнтами з 

нормальною функцією нирок. При розвитку термінальної ниркової 

недостатності, що вимагає замісної терапії, частота хронічних форм ІХС 

становить 24,8%, а інфаркту міокарда – 8,7%. Число коморбідних захворювань 

істотно підвищується з віком. Коморбідність підвищується з 10% у віці до 19 

років до 80% у осіб 80 років і старше. 

     У канадському дослідженні, що включало 483 хворих на ожиріння, було 

встановлено, що поширеність пов'язаних з ожирінням супутніх захворювань 

була вище серед жінок, ніж чоловіків. Дослідники виявили, що близько 75% 

пацієнтів з ожирінням мали супутні захворювання, якими в більшості випадків 

були дисліпідемія, артеріальна гіпертензія і цукровий діабет 2 типу.  

       Поєднання цукрового діабету 2 типу та гіпертонічної хвороби заслуговує  

особливої уваги, так як вони характеризуються спільністю механізмів 

порушення кровообігу. Ці два різновиди види патології є  початковими 

етапами «серцево-судинного континууму» - безперервної послідовності 

патофізіологічних подій, які ведуть до прогресуючого пошкодження клітин 

різних органів і до ураження  артеріальної стінки (ремоделювання).  

          У цьому зв’язку дисертаційна робота,  метою якої є оптимізація діагностики і 

розробка диференційованих підходів до лікування коморбідної патології – 

гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу на підставі вивчення генетичних, 

кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідності  є 

актуальним науковим дослідженням, що має як теоретичне, так і практичне 

значення. 

     Зв'язок наукового дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

кафедри терапії та нефрології Харківської медичної академії післядипломної 



освіти МОЗ України «Кардіальні і нейрогуморальні механізми розвитку 

хронічної серцевої недостатності у хворих з сумісною патологією» 

(реєстраційний номер 0111U003579) та науково-дослідної роботи кафедри 

клінічної фармакології Харківського національного медичного університету 

МОЗ України «Оптимізувати діагностику ураження органів-мішеней та 

лікувальну стратегію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією молодого віку» 

(реєстраційний номер 0114U003386). Дисертантка є співвиконавцем даних 

досліджень. 

     Наукова новизна роботи. Авторка дослідження вперше проводить комплексне 

вивчення генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку 

коморбідної патології – гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу та на його 

результуючій оцінці  оптимізує терапію поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби 

та цукрового діабету 2 типу. 

     Автор дисертаційного дослідження вперше: 

- встановлює, що  в    українській    популяції    пацієнтів   комплекс  генетичних 

поліморфізмів AGTR1, PPARγ2, IRS-1 і TCF7L2 асоціюються з розвитком 

коморбідної патології (гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу) та виділяє  

несприятливі генетичні поліморфізми - (A/C I C/C генотипи AGTR1, Pro/Pro генотип  

PPARγ2, Arg/Arg і Gly/Arg генотипи IRS-1, T/T i C/T генотипи TCF7L2; 

- виявляє    зв’язки    показників    ліпідного  профілю і інсулінорезистентності з 

поліморфізмом rs18011278 гена IRS-1 у пацієнтів з коморбідною патологією та 

доводить вплив поліморфного маркера rs7903146 гена TCF7L2 на вираженість 

порушень вуглеводного і ліпідного спектра у зазначеної категорії хворих;  

- визначає   основні  детермінанти  розвитку коморбідної патології та ступінь їх 

впливу на варіативність антропометричних, гемодинамічних, ехокардіографічних і 

метаболічних показників у пацієнтів з гіпертонічною хворобою у залежності від 

наявності чи відсутності цукрового діабету; 

- виявляє    асоціації    концентрацій     показників    окислювального    стресу і 



антиоксидантного захисту з функціональним станом ендотелію та структурно-

функціональним станом судин і метаболічними показниками  у пацієнтів з 

поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та цукровим діабетом 2 типу;  

- на     підставі    проведених    клінічних,   лабораторних  та   інструментальних 

досліджень  з метою підвищення ефективності терапії, включає у схеми комплексної 

терапії цитопротектор мельдоній, інгібітор АПФ раміприл (або блокатор 

ангіотензинових рецепторів телмісартан) та нетіазидний діуретик індапамід разом з 

антиоксидантним засобом α-ліпоєвою кислотою., що дозволило знизити рівень 

прозапальних цитокінів і функціонального класу серцевої недостатності, відновити 

баланс адипокінів та забезпечити високу клінічну ефективність терапії, покращити 

якість життя пацієнтів, зменшити ступінь кардіоваскулярного ризику. 

     Практична цінність роботи полягає у визначенні генетичних поліморфізімів 

AGTR1, PPARγ2, IRS-1 і TCF7L2 як  імовірних факторів кардіоваскулярного ризику 

у пацієнтів з коморбідним станом – гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 

типу. Усвідомлення значимості цих факторів дозволяє сформувати профілактичні 

стратегії по профілактиці і реабілітації цієї категорії хворих, проводити 

немедикаментозну та медикаментозну профілактику.  

     Комплексна оцінка поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби та цукрового 

діабету 2 типу з урахуванням генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних 

механізмів забезпечує проведення ефективної терапії, спрямованої на нормалізацію 

всіх провідних патогенетичних ланок, що забезпечує покращення якості та 

тривалості життя, гальмування розвитку і прогресування серцевої недостатності та 

інших кардіоваскулярних ускладнень.  

     Оцінка змісту роботи та її результатів. Дисертаційна робота Шалімової А.С.  

написана на основі комплексного обстеження 441 пацієнта, з яких 320 пацієнтів 

склали основну групу (з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, 2 ступеня асоційованою з 

цукровим діабетом 2 типу середнього ступеня важкості), 90 – групу порівняння 

(пацієнти з гіпертонічною хворобою ІІ стадії без цукрового діабету) та 31 чол. – 

контрольну групу, що складалась з практично здорових осіб. 



Результати дисертаційного дослідження викладено на 313 сторінках 

друкованого тексту,  робота ілюстрована 137 таблицями та 54  рисунками.  

     Дисертаційна   робота  написана за традиційною схемою і складається з вступу, 

огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, 6 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків і практичних 

рекомендацій, списку літературних джерел, який налічує 381 джерело інформації (98 

кирилицею і 283 – латиницею). 

     У вступі автор аргументовано і послідовно  висвітлює стан проблеми, формулює 

мету і завдання дослідження, обґрунтовує необхідність його проведення. Мета і 

завдання сформульовані чітко і лаконічно.  

     У першому розділі   «Огляд літератури»  містяться ґрунтовні аналітичні дані, 

що відображають основні напрямки досліджень з проблеми. Цей розділ написано 

вміло, він відрізняється глибоким розумінням теоретичних та практичних аспектів 

проблеми, широкою ознайомленістю автора із сучасними вітчизняними та 

іноземними науковими публікаціями, що засвідчує високий рівень ерудиції автора.         

     У першому підрозділі «Метаболічні і кардіогемодинамічні механізми розвитку 

коморбідності  гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу», автор 

дослідження  висвітлює особливості розвитку та перебігу артеріальної 

гіпертензії у її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, відзначаючи, що 

хронічна гіперінсулінемія здатна приводити до розвитку артеріальної 

гіпертензії. Дисертантка, посилаючись на нормативні документи МОЗ 

України, глибоко аналізує значення механізмів розвитку і прогресування 

інсулінорезистентності як найбільш суттєвого чинника порушень 

вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет та фактора порушень 

ліпідного обміну та одного з патогенетичних факторів артеріальної гіпертензії. 

    Даний чинник тісно пов’язаний з ендотеліальною дисфункцією і, як 

справедливо зазначає автор дослідження, посилаючись на сучасні літературні 

джерела, ендотеліальна дисфукція є інтегральною ланкою між 

інсулінорезистентністю і кардіоваскулярними захворюванням та станами, що 

визначають високий кардіоваскулярний ризик. Автор роботи досить детально 



аналізує біологічні ефекти оксиду азоту, а також маркерів ендотеліальної 

дисфункції, зокрема, ендотеліну-1. 

     У огляді також проаналізовано значення процесів перекисного окислення 

ліпідів та механізмів антиоксидантного захисту як важливих складових  

патогенетичних механізмів серцево-судинної патології. Аналіз наукових 

публікацій, переважно зарубіжних дослідників, засвідчив важливе значення 

процесів пероксидації в ініціації системного запального процесу, розвитку 

ендотеліальної дисфункції, порушень імунітету та гемостазу. 

    Дисертантка аналізує значення біологічно активних пептидів і гормонів, які 

здійснюють різноманітні впливи на інсулінорезистентність, як підсилюючих її 

(фактор некрозу пухлин-альфа, резистин, вісфатин, інтерлейкін-6), так і 

знижуючих (адипонектин). Детально проаналізована роль адипокіну лептину, 

дія яких є багатогранною, а також  приведені найбільш важливі сучасні 

публікації щодо ролі резистину, вісфатину, фактору некрозу пухли-альфа та 

інтерлейкіну-6). 

    Завершуючи даний підрозділ, дисертантка цілком слушно зауважує,що 

незважаючи на значний інтерес до проблеми, значення адипокінів і 

адипоцитокінів у формуванні коморбідної патології, їх зв’язки з 

інсулінорезистентністю і артеріальною гіпертензією залишаються 

проблемними і потребують подальшого вивчення.   

 У другому підрозділі «Вплив генетичного поліморфізму на розвиток і 

перебіг гіпертонічної хвороби і цукрового діабету 2 типу» дисертантка 

аналізує сучасні літературні джерела, дані яких доводять суттєве значення 

генетичного поліморфізму низки генів у розвитку, клінічному перебігу та 

прогресуванні цукрового діабету та гіпертонічної хвороби, зазначаючи при 

цьому найбільш перспективне значення вивчення ролі поліморфізму 

пероксисомальних проліферато-активуючих рецепторів (PPAR). Встановлено, 

що пацієнтами з різними генотипами можливі порушення в основних 

патогенетичних ланках формування як артеріальної гіпертензії, так і 

цукрового діабету 2 типу, порушується вуглеводний і ліпідний обмін.         



     Дисертантка, одночасно з загальновідомими даними по вивченню генів, що 

обумовлюють інсулінорезистентність, приводить результати по вивченню 

своєрідних «генів-кандидатів» - кальпаїну-10, гену рецептора до 

сульфонілсечовини, гену білка, що зв’язує мРНК інсуліноподібного фактора 

росту2, гена  адипонектину, гена фактора некрозу пухли-альфа, а також генів, 

що обумовлюють інсулінорезистентність за рахунок порушення механізмів 

розвитку, проліферації і функціонування клітин підшлункової залози 

(TCF7L2). Висока ерудиція автора, її аналітична спроможність дозволили 

виділити найбільш важливий і перспективний напрямок – вивчення сукупного 

впливу поліморфізму окремих генів або декількох поліморфізмів  на розвиток 

артеріальної гіпертензії і інсулінорезистентності. 

    Проведено аналіз літературних джерел щодо взаємозв’язків поліморфізму 

генів з індукцією факторів розвитку і прогресування артеріальної гіпертензії і 

цукрового діабету та ролі рецепторів до ангіотензинперетворюючого фактору 

і ангіотензину ІІ.   

У третьому підрозділі «Сучасні принципи лікування пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу» проаналізовані 

можливості терапії згідно уніфікованих протоколів МОЗ України та 

Європейських рекомендацій, зроблених на основі багатоцентрових 

рандомізованих клінічних досліджень.  Однак, дані цього підрозділу 

засвідчують, що переважна більшість результатів досліджень отримані на 

підставі «рафінованих даних», що ґрунтуються на вивченні кожної патології, 

взятої окремо, ретельному відбору пацієнтів, згідно критеріїв включення. 

Питання вивчення ефективності коморбідної патології, її особливостей та 

можливостей одночасного впливу на багатогранні патогенетичні ланки з 

одночасною мінімізацією препаратів надається неналежна увага, що диктує 

необхідність подальшого вивчення можливостей оптимізації терапії. 

  Резюмуючи цей розділ, автор дослідження аргументує доцільність 

дослідження і його значимість для клінічної практики. 

Другий розділ «Клінічна характеристика обстежених пацієнтів і методи 



дослідження» включає основні відомості про розподіл хворих на репрезентативні 

групи залежно від нозологічної одиниці та етіології захворювання, які 

здійснювались у відповідності з критеріями включення та виключення пацієнтів у 

дане дослідження. Автором чітко визначені критерії відбору пацієнтів у 

дослідження. Формулювання діагнозів проведено згідно загальноприйнятих 

національних та міжнародних класифікацій, а лікування проводили згідно 

уніфікованих протоколів, затверджених МОЗ України. 

Крім загальноприйнятих методів клінічного, лабораторного та 

інструментального дослідження дисертанткою використано широкий спектр 

сучасних методів, зокрема  визначення поліморфізму генів, показників перекисного 

окислення і антиоксидантного захисту, рівнів лептину і адипонектину, визначення 

ендотелійзалежної вазодилятації та рівнів прозапальних цитокінів. 

Використання такого широкого спектру з одночасною статистичною 

обробкою одержаних даних з використанням параметричних і непараметричних 

методів робить висновки роботи  об’єктивними, наукового аргументованими та 

достовірними.  

     У  третьому розділі «Структурно-функціональні зміни серця і судин у пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу» авторка 

дослідження вивчає особливості структурно-функціонального стану серця у 

пацієнтів з коморбідною патологією, та структурно-функціональний стан судин у 

пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу. З’ясовано, що 

супутній цукровий діабет приводить до зниження скоротливої функції серця, 

збільшенню маси міокарда лівого шлуночка, ремоделювання серця з формуванням 

своєрідної (гіпертензивно-метаболічної) кардіоміопатії. Формування зазначених 

змін може обумовлювати прискорення у рамках серцево-судинного континууму з 

більш раннім розвитком та більш швидким прогресуванням серцевої 

недостатності. Суттєвий негативний вплив здійснюють інсулінорезистентність, 

збільшення маси тіла.  

     Оночасно з ремоделюванням серця відзначалось ремоделювання судин, 

швидкість і глибина якого значною мірою визначаються ендотеліальною 



дисфункцією та її показниками. 

      У четвертому розділі «Стан системи оксидативного стресу -  антиоксидантного 

захисту у хворих з коморбідною патологією»  дисертантка вивчає стан системи 

оксидативного стресу та антиоксидантного захисту у пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою та цукровим діабетом 2 типу. 

     Дисертантка у пацієнтів з поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби і 

цукрового діабету 2 типу виявляє достовірне підвищення показників 

оксидативного стресу  та зниження показників антиоксидантного захисту, які 

корелюють з індексом маси тіла, ступенем інсулінорезистентності та 

показниками структурно-функціонального стану серця і судин. Отримані 

результати стали підставою для розробки способу оцінки функціонального 

стану ендотелію у пацієнтів з коморбідною патологією – гіпертонічною 

хворобою і цукровим діабетом 2 типу, задекларованого Патентом України на 

корисну модель. 

П’ятий розділ дисертації  «Метаболічні порушення та їх асоціації з 

рівнями адипокінів і цитокінів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та 

цукровим діабетом 2 типу» присвячено вивченню ролі ліпідних та 

вуглеводних порушень та їх взаємозв’язку з рівнями адипокінів і цитокінів як 

факторів прогресування захворювання  та розвитку серцево-судинних 

ускладнень. Автор дослідження виявляє порушення у ліпідному спектрі крові, 

які залежали від інсулінорезистентності, а також від індексу маси тіла та 

особливостей поєднаного перебігу коморбідної патології. Визначальне 

значення мали також рівень адипонектину, лептину та рівні прозапальних 

цитокінів. На підставі одержаних даних дисертантка справедливо  стверджує 

про багатокомпонентність синдрому інсулінорезистентності, який корелює і 

визначається показниками судинного ре моделювання, оксидативного стресу і 

антиоксидантного захисту, адипокінами і прозапальними цитокінами. На 

підставі кореляцій прозапальних цитокінів і показників стану судин автор 

дослідження розробила і впровадила спосіб діагностики ендотеліальної 

дисфункції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2 типу, 



який захищений Патентом України на корисну модель.  

Розділ 6 «Внесок генетичного поліморфізму у формування і перебіг 

коморбідної патології» містить дані про модулюючий вплив поліморфізму 

генетичних маркерів артеріальної гіпертензії (AGTR1) та цукрового діабету 

(PPARγ2, IRS-1, TCF7L2) на гемодинаміку і метаболізм у хворих з 

коморбідною патологією. Пацієнти з А/C і C/C генотипами AGTR1  мали 

достовірно вищі рівні АТ,  більші розміри лівого шлуночка та більшу товщину 

стінки сонної артерії. За наявності цукрового діабету генетичний поліморфізм 

AGTR1 впливав на ремоделювання судин, метаболічні показники та рівень 

адипонектину. Всі зазначені зміни були вищими за умови поєднання 

гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом 2 типу.  

Розподіл генотипів PPARγ2 з переважанням алелю Pro в українській 

популяції співпадає з спектром генотипів у європейській популяції. Генетичний 

поліморфізм  PPARγ2 впливав на активність системи оксидативного стресу, 

порушував експресію генів прозапальних цитокінів. 

У сьомому розділі проведена комплексна оцінка варіативності 

показників у пацієнтів з коморбідною патологією при проведенні факторного 

аналізу. Виділено 4 основних фактори, спільною дію яких обумовлено 52,6% 

варіативності показників при коморбідній патології. У системі координат 

найбільш значимими змінами відрізнялись пацієнти з артеріальною 

гіпертензією, асоційованою з цукровим діабетом 2 типу та надмірною масою 

тіла або ожирінням. Наявність цукрового діабету  у пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою асоціювалася з більш вираженими порушеннями структурно-

функціонального стану серця і судин, дисбалансом цитокінів, адипокінів, про-і 

антиоксидантної системи порівняно з хворими без цукрового діабету. 

Розділ 8 «Аналіз ефективності диференційованої терапії пацієнтів з 

коморбідністю гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу» містить 

аргументацію та порівняльні результати різних схем лікування у залежності 

від варіантів генотипів. 

Встановлено, що серед 320 пацієнтів з  артеріальною гіпертензією, 



поєднаною з цукровим діабетом 2 типу  151 пацієнт мав 1-2 перехрести, а 169 

пацієнтів – 3-4 перехрести несприятливих генотипів. 

На підставі зробленого аналізу та висновків дисертантка створила 

алгоритм лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, 2 ступеню, 

поєднаної з цукровим діабетом 2 типу, середньої важкості який передбачає 

призначення: 

а) за наявності 1-2 перехрестів несприятливих генетичних 

поліморфізмів: 

- пацієнтам з А/А генотипом   AGTR1- ІАПФ  раміприл з індапамідом 

або антагоніст ангіотензинових рецепторів ІІ телмісартан з індапамідом + 

метформін, гліклазид, аторвастатин, ацетилсаліцилову кислотуа (при 

недостатньому зниженні артеріального тиску - лерканідіпін);  

- пацієнтам з А/С + С/С  генотипом   AGTR1 -  телмісартан з 

індапамідом + метформін, гліклазид, аторвастатин, ацетилсаліцилову кислоту 

(при недостатньому зниженні артеріального тиску - лерканідіпін); 

б) за наявності 3-4 перехрестів несприятливих генетичних 

поліморфізмів: 

- за наявності ендотеліальної дисфункції – базисна терапія з ІАПФ або 

антагоністами ангіотензинових рецепторів ІІ + α-ліпоєва кислота (при 

недостатньому зниженні артеріального тиску - лерканідіпін);  

- при вираженій клініці серцевої недостатності і високих дозах 

прозапальних цитокінів - базисна терапія з ІАПФ або антагоністами 

ангіотензинових рецепторів ІІ + мельдоній (при недостатньому зниженні 

артеріального тиску - лерканідіпін). 

 Найбільш ефективною є комбінація: базисна терапія з антагоністами 

ангіотензинових рецепторів + мельдоній +  α-ліпоєва кислота (при 

недостатньому зниженні артеріального тиску - лерканідіпін); альтернативна 

комбінація  -   інгібітор АПФ + мельдоній + α-ліпоєва кислота (при 

недостатньому зниженні артеріального тиску - лерканідіпін). 

У розділі «Обговорення отриманих результатів» автор дослідження підводить 



підсумок представлених в роботі результатів дослідження, докладно і доказово 

пояснюючи найбільш важливі факти і положення. Слід підкреслити комплексний 

підхід до вивчення проблем поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби  та 

цукрового діабету 2 типу.  

Результати виконаної роботи інтерпретувались з урахуванням сучасного 

стану проблеми, її теоретичного і практичного значення.  

Висновки роботи відповідають меті і завданням дослідження, загальні 

висновки аргументовані, вони логічно витікають з одержаних результатів 

проведеного дослідження.  Практичні рекомендації аргументовані отриманими 

результатами. 

     Дисертація написана грамотно, гарною літературною українською мовою, 

читається вільно і легко. Ілюстрації і таблиці доречні і вдало доповнюють 

текст, покращуючи його сприйняття.  

     Дисертаційна робота Шалімової А.С.  виконана в Харківській медичній 

академії післядипломної освіти МОЗ України  (науковий консультант – 

д.мед.н., професор, академік НАМН України, керівник північно-Східного 

наукового центру МОЗ та НАМН України Біловол О.М.) є закінченою 

самостійною науково-дослідною працею, в якій на основі проведених автором 

досліджень розв’язана актуальна наукова проблема – визначено роль 

генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів, їх 

інтегрального значення у розвитку поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби 

та цукрового діабету 2 типу та оптимізація  терапії цієї коморбідної патології, 

що у сукупності є значним досягненням  для клініки, діагностики та 

подальшого вдосконалення і лікування поєднаних захворювань внутрішніх 

органів. Вона містить ряд положень та  формулювання висновків, які належить 

кваліфікувати як науково обґрунтоване розв’язання проблеми вдосконалення 

діагностики та терапії гіпертонічної хвороби, поєднаної з цукровим діабетом 2 

типу, що є значним вкладом у медичну науку та практику охорони здоров’я. 

     При ознайомленні з роботою  слід зробити автору наступні зауваження: 

1. Практичні рекомендації носять дещо декларативний характер, їх було б 



доцільно конкретизувати, чітко розмежовуючи які дослідження і на якому 

рівні надання медичної допомоги повинні проводитись, і з якою частотою їх 

необхідно проводити? 

2. У дисертаційному дослідженні гіполіпідемічна терапія проводилась 

призначенням пацієнтам аторвастатину,  хоча існують дані що аторвастатин 

здатний порушувати вуглеводний обмін. З нашої точки зору було б 

найдоцільнішим призначати розувастатин, оскільки  найбільше число 

досліджень та найбільша гіполіпідемічна ефективність і безпека  доведені для 

розувастатину. 

Дані зауваження не носять принципового характеру та не позначаються 

на високій оцінці проведеного дисертаційного дослідження. 

 Також хочеться поставити ряд запитань, які мають науково-практичне 

значення та можуть бути предметом дискусії і напрямком подальшої роботи з 

розроблюваної проблеми: 

1. Чи не є ці пацієнти як такі, яким повинен виставлятись діагноз 

«метаболічний синдром», оскільки у них є практично майже всі ознаки 

метаболічного синдрому. 

2. Зважаючи на беззаперечну практичну цінність одержаних результатів і 

ефективність запроваджених схем терапії, чи можливо, на думку автора, 

емпіричне (без проведення генетичних досліджень) пріоритетне 

призначення у складі комплексної терапії телмісартану з мельдонієм та  α-

ліпоєвою кислотою пацієнтам з поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби 

та цукрового діабету 2 типу. 

      Основний зміст дисертації та автореферату є ідентичними. Результати 

роботи  доповідались на міжнародних, національних та регіональних наукових 

форумах, вони відображені у  57 наукових працях,  у тому числі 23 статті у  

наукових журналах (з них 16 – у фахових наукових виданнях), 7 статей у 

зарубіжних фахових наукових журналах, що обраховуються 

науковометричними базами, 30 публікацій у матеріалах збірників і тез. 

Дисертантка є автором та співавтором 4 держаних патентів України на 




