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офiцiйного опонента, завiдувача кафедри загальнот практики-сiмейноi

медицини xapkiBcbkoi медичнот академiт пiслядипломнот освiти моз
УкраiЪи, доктора медичних наук, професора о. М. Коржа

на дисертацiйну роботу Табаченко Олени СергiiЪни

кроль апелiну- |2 та обестатину у прогресуваннi структурно-функцiональних

змiн лiвого шлуночка при артерiшlьнiй гiпертензii та цукровому дiабетi

2 типу>, яка представлена до спецiалiзованоi вченоi Ради Щ ба.600.04 у
XapKiBcbKoMY нацiонаЛьномУ медичному унiверситетi моЗ Украiни для

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

за спецiальнiстю 14.01 .02 - внутрiшнi хвороби

Актуальнiсть теми. Артерiальна гiпертензiя (АГ) та цукровий дiабет
(ЦД) 2 ТИЛУ - ВЗаеМозв'язанi патологii, якi володiють потужною адиктивною

дiею, спрямованою одразу на декiлька органiв-мiшеней з швидким розвитком

ускладнень. В цiломУ причиною cMepTi 80% таких хворих стае серцево-

СУДИННа ПаТОЛОГiЯ: 65О/о - це набутi патологii серця, 15% - порушення

мозкового кровообiгу.

Серел хворих на АГ розповсюдженiсть I_IД 2 типу у 2,5 р€ви вище, нiж

СеРеД осiб, що не мають АГ. Вiрогiднiсть розвитку АГ на фонi IJД2 типу мае

ТеНДенцiЮ до збiльшення в залежностi вiд BiKy, гендерних особливостей,

НаЯВНОСТi ожирiння та iнших складових метаболiчного синдрому. Наявнiсть

АГ та ЦД 2 типу характеризуються формуванням гiпертрофiT мiокарла лiвого

ШЛУНОЧка (ГМJIШ) зi збiльшенням розмiру й маси карлiомiоцитiв та

мiжклiтинного матриксу.

Останнього часу дiагностування серцево-сулинноi патологiТ включае

оцiнку та монiторинг бiологiчних MapкepiB, якi дозволяють оцiнювати стан

серI{ево-судинноi системи на paHHix етапах та сво€часно lrризначати

адекватну терапiю або HaBiTb попереджати розвиток ускладнень.



вiдомо, що до

та гормони. Оцiнка

одержаних вимiрiв з

таких бiологiчних MapKepiB

ix рiвня та концентрацiI

контролем або нормою дае

вiдносяться адипоцитокiни

з наступним порiвнянням

змогу виявити патологiчнi

ефекти бiологiчних MapkepiB на органи та системи хворого та встановити

йому точний дiагноз.

Апелiн - адипоцитокiн, який проявляе гiпотензивний i iнотропний

глюкози i володiе антиатерогеннимиефект, стимулюе утилiзацiю

ВЛаСТИВОСТЯМИ. е данi, що дефiцит апелiну в органiзмi асоцiюеться з

РОЗВИТКОМ СеРцеВоТ недостатностi, АГ та IЦ 2 типу. На даний час видiляють

декiлька активних фрагментiв апелiну, одним з яких е апелiн-12.

ОбеСтатин - гормон, що секретуеться клiтинами слизовоТ шлунка та

КИШеЧнику. Обестатин вiдноситься до пептидних гормонiв, кодуеться геном

СПiЛьним з грелiном. У результатi посттрансляцiйних розщеплень iз

Заг€Lльного попередника утворюються грелiн i обестатин. !ослiдження, що

стосуються молекулярних механiзмiв пок€lз€Lпи, що обестатин регулюе

фУнкцiю адипоцитiв i захищае вiд патологiчних наслiдкiв, викликаних

резистентнiстю до iнсулiну. Незважаючи на численнi дослiдження,

залишаеться досить багато суперечливих даних щодо адипоцитокiнiв.

!искутабельним заJIишаеться питання змiн системи адипоцитокiнiв, а

саме, апелiну-12 та обестатину у розвитку структурно-функцiональних

порушень мiокарла ЛШ за коморбiдностi АГ та ЦД 2 типу, а також

можливiсть взаемин системи адипоцитокiнiв з параметрами вугледного та

лiпiдного обмiнiв. Нез'ясованим з€lлишаеться питання предикторностi

апелiну-l2 та обестатину щодо ремоделювання мiокарда ЛШ у хворих з АГ
та супутнiм IЦ 2 типу.

Недостатньо дослiдженими також е питання низькоi прихильностi та

чутливостi хворих на АГ з супутнiм rЦ 2 типу до антигiпертензивноТ терапii,

що, за даними лiтератури, не перевищують 25 - 50% i, певною мiрою,



визначаються

препаратiв.

У цьому

iндивiдуальною фармакогенетикою та фармакогеномiкою

зв'язку метою представленоТ роботи е - пiдвищення

ефеКтивностi дiагностики та лiкування хворих на артерiальну гiпертензiю у
посднаннi з цукровим дiабетом 2 типу на пiдставi дослiдження

ПаТОГеНеТИЧНОТ ролi гормонiв жировоi тканини апелiну-|2 та обестатину у

РОЗВИТКУ СТРУКТУрно-функцiональних змiн лiвого шлуночка, метаболiчних

порушеннях та ана.гliз ik прогностичноi цiнностi.

ЗвПязок роботи з науковими програмами, планами, темами.

.Щисертацiя е фрагментом науково-дослiдноТ роботи кафедри внутрiшньоi

МеДИЦИНи J\Ъ 2 i клiнiчноТ iмунологii i алергологiТ Харкiвського

нацiонального медичного унiверситету МОЗ Украiни кПрофiбротичнi

iМУнозапальнi фактори i анемiчний синдром як маркери прогнозу у хворих на

хронiчну серцеву недостатнiсть при iшемiчнiй хворобi серця i цукровий

дiабет в рамках карлiоренального континуума (Ns держреестрацii

0l11U003389; 2014 - 2016 рр.). Здобувачем проведено аналiтичний огляд

лiтератури, здiйснено патентний пошук. Здобувач брала участь у вiдборi

хворих, вивченнi Тх клiнiчного стану, формуваннi груп спостереження,

cTBopeHHi бази даних для статистичноi обробки.

Оцiнка змiсту i оформлення роботи. .Щисертацiйна робота складасться

з вступу, огляду лiтератури, 5 розлiлiв власних спостережень, обговорення

результатiв, висновкiв i практичних рекомендацiй, списку лiтературних

джерел, який включае 203 наукових публiкачii, переважно англомовних -

173. Щисертацiю iлюстровано 35 таблицями та |4 рисунками.

Щисертацiя побулована по загальноприйнятому плану. У вступi чiтко

обrрунтована необхiднiсть проведення даного дослiдження, конкретно

сформульованi мета i завдання, визначена ix практична спрямованiсть.

У розлiлi 1, який с оглядом лiтератури, дисертант проводить аналiз

лiтературних джерел, у яких висвiтленi сучаснi данi про:



особливОстi розвИтку та перебiгУ АГ за наявностi супутнього ТИ 2

типу;

- роль апелiну-l2 та обестатину у розвитку кардiоваскулярних

захворювань та метаболiчних розладiв;

Терапевтична стратегiя у хворих з коморбiднiстю артерiальноТ

гiпертензii та цукровогQ лiабету 2 типу.

лiтературний огляд, який складаеться з 3 пiдроздiлiв, сприймаеться як

единий узагальнюючий результат, провiдною лiнiею у якому е взаемозв'язок

розвитку та перебiгу АГ за наявностi супутнього цд 2 типу; роль апелiну-12

обестатину у розвитку кардiоваскулярних захворювань та метаболiчних

розладiв та терапевтична стратегiя у хворих з коморбiднiстю артерiальноI

гiпертензii та цукрового дiабету 2 типу.

.Щисертантка проводить аналiз лiтературних джерел, що дозволяе iй

виявитИ ocHoBHi закономiрностi змiн рiвНя апелiнУ -!2 та обестатину у хворих

з артерiальною гiпертензiею та цукровим дiабетом 2 типу. Важливим € те, що
piBeHb апелiну- 12 та обестатину та кардiогемодинамiчнi змiни патогенетично

пов'язанi мiж собою.

У РОЗДiлi 2 кМатерiшl i методи дослiдження) автор висвiтлюе HayKoBi

методики, використанi У роботi та дас дет€Lльну характеристику обстежених

клiнiчних груп хворих.

В роздiлах власних спостережень (розлiли 3,7) дисертантом, на

фаКТИЧНОмУ Матерiалi доведено, що апелiнемiя та обестатинемiя е залежними

вiд тяжкостi та тривЕlлостi артерiальноI гiпертензiТ, стажу цукрового дiабету 2

типу. Зниження активностi апелiну-т2 та обестатину асоцiюеться з розвитком
ГiПеРТРОфii мiокарда лiвого шлуночк4 з формуванням концентричного або

еКСЦеНТриЧного типу гiпертрофii мiокарда лiвого шлуночка у хворих на

артерiальну гiпертензiю з супутнiм цукровим дiабетом 2 тппу. Виразнiсть

ГiПеРтрофii мiокарда лiвого шлуночка та процеси дилатацii лiвих порожнин

СеРця зростають за наявностi супутнього IЦ 2 типу у хворих з АГ. Розвиток



ексцентричного типу гiпертрофiт виявляеться при пролонгацiт цд 2 типу
бiльше l0 poKiB у хворих з АГ. Концентрацiя апелiну-12 вище 75 процентiля

виявила антагонiстичнi ефекти щодо гiпертрофiт лiвого шлуночка у хворих з

коморбiднiстю АГ та IIд 2 типу. Використання квiнаприлу або €вилсартану

медоксомiлу у комбiнацii з метформiном та розувастатином виявило

позитивний терапевтичний ефект у вiдношеннi норма-гriзацiт атерогенних змiн
лiпiдограми та нейтралiзацiт метаболiчних порушень у хворих з артерiшtьною

гtпертензiею та цукровим дiабетом 2

азилсартану медоксомiлу у вiдношеннi

лiвого шлуночка i антигiпертензивного ефекту.

по завершеннi кожного з роздiлiв власних дослiджень мiститься

перелiк наукових публiкацiй автора, у яких вiдображенi матерiали даного

роздlлу.

у роздiлi кузагапьнення результатiв дослiдження)) автор узагальнюе

результати власних спостережень та спiввiдносить iх з лiтературними

даними, аргументуе зробленi висновки.

.щисертацiя написана грамотно, гарною украiнською мовою, читаеться

вiльно i легко. Iлюстрачii i таблицi доречнi i вдало доповнюють текст,

покращуючи його сприйняття.

ЩИСертацiйна робота Табаченко О.С. виконана в XapKiBcbKoMy

нацiональному медичному унiверситетi (науковий керiвник - д.мед.н., проф.

КРаВЧУН П.Г.) е закiнченою самостiйною науково-дослiдною працею, в якiй

на ocHoBi проведених автором дослiджень визначено патогенетичне,

дiагностичне та прогностичне значення апелiну- !2 та обестатину у змiнах

лtпiдного, вуглеводного профiлiв та кардiогемодинамiчних порушеннях у
ХВОРИХ На артерi.lльну гiпертензiю у поеднаннi з цукровим дiабетом 2 типу.

ТеОРетично i практично обrрунтована доцiльнiсть визначення piBHiB апелiну-

12 та обестатину, що дозволить на paHHix етапах прогнозувати появу

СеРЦеВо-сУдинних ускладнень. Патогенетично обrрунтовано застосовування

типу, проте з переваженням дli
зниження ступеня ремоделювання



квiнаприлу та €вилсартану медоксомiлу у антигiпертензивноi терапii даноТ

когорти хворих з метою покращення лiпiдного та вуглеводного обмiнiв,

структурно-функцiональних параметрiв лiвого шлуночка.

таким чином, дисертацiя Табаченко о.с. мiстить ряд положень,

висвlтлених автором У рамках розробленот нею концепцii i формулювання
висновкiВ, якi наЛежитЬ квалiфiкувати як науково обrрунтоване розв'язання

напрямку вдосконалення дiагностики та лiкування артерiальноТ гiпертензii у
поеднаннi з цукровим дiабетом 2 типу, що е сутт€вим вкладом у медичну

науку та практику охорони здоров'я.

наукова новизна одержаних результатiв. Вперше визначена роль
гормонiВ жировоi тканини, а саме апелiна- 12 та обестатино, у розвитку ДГ та
tlД 2 ТИПУ Та Встановлен характер взаемозв'язкiв з покЕlзниками

вуглеводного та лiпiдного обмiнiв.

проведено порiвняльне вивчення структурно-функчiональних

параметрiв лiвого шлуночка у хворих на АГ, що супроводжу€ться IЦ 2 типу

з урахуванням типiв ремоделювання мiокарда.

Дослiдженi мiжсистемнi зв'язки гуморальних факторiв та структурно-

фУНКЦiОнЕlльних параметрiв лiвого шлуночка у хворих на АГ, при наявностi

IЦ 2 ТиПУ, Що пiдтверджують ефекти апелiну-12 i обестатину на процеси

ГiПеРтрофii мiокарла лiвого шлуночка у хворих з артерiальною гiпертензiсю з

урахуванням тривалостi супутнього ЦД 2 типу.

Обгрунтовано визначення типу ремоделювання геометрtt лlвого

шлуночка у хворих на артерiальну гiпертензiю, що супроводжу€ться

цукровим дiабетом 2 типу з урахуванням piBHiB концентрацii апелiну-12.

Окреслено ефективнiсть застосування €lзилсартану медоксомiлу з

оцiнкою параметрiв вуглеводного i лiпiдного профiлiв та кардiогемодинамiки

У ХВОрих на артерi€lльну гiпертензiю в посднаннi з цукровим дiабетом 2 типу

порiвняно з використанням квiнаприлу.



наукова новизна пiдтвердкена патентчlшlи Украiни на корисну модель

кспосiб дiагносryвання гiпертрофii лiвого цLгtуночка у хворих з поедн€lним

перебiгом артерiагlьноТ гiпертензiТ та цукрового дiабеry 2 типу за концентрацiями

апелiну-12 та обестатину В запежностi вiд трив€lлостi rцуrсрового дiабчгу>

J\b101505, UA, МПК (200б.01) G 0l N 33/50 (2006.01) вИ 10.09.2015, Бюл. Nч17,

кспосiб дiагностики формув€lння концентричноi гiпертрофii лiвого шJгуночка у
хворих з артерiагrьною гiпертензirо на фонi цукрового дiабету 2 r^rry в залежностi

вiд концентрацiI апелiну-12) Jфl02071, UA, мпк (2006.0l) А 61 в 5lо2,G 01 N
З3149 вiд 12.10.20l5, Бюл. J\b19.

Практичне значення. З метою прогнозув€lннrl розвитку гiпертрофiТ

мiокарда лiвого шJrуночку у хворих з артерiшrьною гiпертензiею та цукровим

дiабетом 2 типу рекомендуеться визначати апелiн- 12, яwтй при концентраti1 вище

1,3 нг/мл виrIвJUIе ПРеД.IКТорнi властивостi прогнозуваннrI морфо-функцiональних

змiн лiвого шJryночка.

У хвориХ з артерiаьноЮ гiпертензiеЮ та цукровим дiабетом 2 шпу,

рекоменДуеться дослiдяgвати piBHi з€г€lльного холестеРинУ, лiпопротеiдiв низькоТ

щiльностi, апелiну,l2 та обестатину, якi у скпадi моделi дозвоJuIть з високою

ефективнiстю ( 8 6%) прогнозувати типи ремодеJIювання лiв ого шJtушоtilry.

!ля нейтралiзацii метаболi.пrих порушень i нормагliзацii атерогенних змiн

рекомендусться застосовувати схеми терапiт з заlтrlенням квiнаприrry або

Еч}илсартану медоксомirrу у комбiнацii з метформiном i розувастатином.

рекомендуеться надавати переваry cxeMi терапii iз заlryченнrlм €lзилсартану

медоксомi.гry внаслiдок вирЕI}ного зни)кення ступеня ремодеJIюв€lннrI лiвого

шшгуночка i антигiпертензивного ефекry у хворих з артерiальною гiпертензiею та

t{укровим дiабетом 2 тиrry.

результати дослiдження впроваджено в роботу карлiологiчного

ВiДДiЛення КЗОЗ XapKiBcbKoT MicbKoi клiнiчноi лiкарнi J\b 27, вiддiлу

артерiа_гrьнот гiпертензiт ду кIнститут терапii iM. л.т. Малот нАмн
УКРаiЪИ>, карлiологiчних вiддiлень полiклiнiки та стацiонару Харкiвськоi



MicbKoT студентсъкоi лiкарнi,

стацiонару XapKiBcbKoi MicbKoT

кардlологiчних вiддiлень полiклiнiки та

клiнiчноi лiкарнi швидкоi та невiдкладноi
ДопоМоги iMeHi Проф.о. I. Мещанiнова, кардiологiчного вiддiлення
львiвськоi обласнот клiнiчнот лiкарнi, терапевтичного вiддiлення IBaHo-
Франкiвськоi обласноТ клiнiчноi лiкарнi, карлiологiчного вiддiлення
полтавського обласного клiнiчного кардiологiчного диспансеру.

Результати дисертацiйноi роботи включено до навч€Lльноi програми
пiдготовки студентiв та лiкарiв - iHTepHiB за фахом внутрiшнi хвороби на
кафедрi внутрiшньоi медицини Nч2, клiнiчноi iмунологii та алергологiI
Харкiвського нацiонапьного медичного унiверситету моЗ Украiни.

ступiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв
рекомендацiй, сформульованих у дисертацii, i.x достовiрнiсть i новизна,
повнота ix викладу в опублiкованих працях. HayKoBi результати, висновки
i практичнi рекомендацii дисертацiйноi роботи Табаченко о.с. пiдкрiпленi
ДОСТаТНiМ Об'еМОМ КЛiНiЧНИХ, iнструментЕlльних i лабораторних методiв

дослiдження. !исертантка провела обстеження 105 хворих на артерiальну
гlпертензlю, серед яких було 75 хворих з супутнiм цукровим дiабетом 2 тигtу.

адипоциТокiнiв (апелiну- 12 та обестатину) iмуноферментним методом; BciM
хворим проводилося ехокардiографiчне дослiдження та ультразвукове.

Статистична обробка одержаних результатiв проводилась вiдповiдно
сучасних вимог з використанням комп'ютерноi програми statistica 6.0 з

залученням методик кореляцiйного та регресiйного аналiзу.

вищевикладене дае пiдстави вважати, що робота виконана на високому
науково_методичному

Реалiзуючи мету i завдання

KpiM традицiйних, протокольних

сучасних високоiнформативних

специфiчних методiв наукових

дисертацiйного дослiдження, його автор,

методiв обстеження, використаJIа низку

методiв наукового пошуку. Спектр

дослiджень включав визначення рiвня

обгрунтованi i достовiрнi.

достатньому ступенl



проведення такого дослiдження та його результатiв мае особливе
значення для професiйноi дiяльностi сiмейних лiкарiв, якi 11ереважно

проводять комплексну очiнку стану здоров'я пацiента, дiагностують i лiкують
поеднану патологiю.

повнота викладення матерiалiв дисертацiт в опублiкованих працях
i в автоРефератi. За матерiа.гrами дисертацii опублiковано 23 HayKoBi робiти,
з ниХ б статей у фахових виданнях УкраiЪи, з них 2 одноосiбно, 1 статгя у
виданнl lноземних держав, 15 тез у матерiалах конгресiв, з'iздiв i

конференцiй, 2 патенти Украiни на корисну модель, iнформацiйний лист.

опублiкованi роботи повнiстю вiдображають змiст проведеного дослiдження,
зробленi висновки i практичнi рекомендацii логiчнi i KoHKpeTHi.

недолiки дисертацiт та автореферату щодо ik змiсту i оформлення.

при ознайомленнi з роботою слiд зробити автору наступнi зауваження, а

саме, oKpeMi скорочення не виведенi в перелiк умовних скорочень, деякi
таблицi, зокрема 4.|, 4.2, 4.3, 5.5, 5.6, громiздкi i потрiбна ik переробка;

виставити лiтературу згiдно бiблiографiчним вимогам.

Проте, зробленi зауважеНня не знижують позитивноi оцiнки дисертацii,

гi важливого теоретичного значення для науки та практичноi медицини.

також хочеться поставити Ряд запитань, якi мають наукове значення та

можуть стати напрямком под€lJIьшоТ роботи з даноi проблематики:

1. Як Ви можете окреслити патогенетичнi аспекти з€tлучення

апелiну-12 до гiпертрофii лiвого шлуночка У гiпертензивних хворих з

цукровим дiабетом 2 типу?

2. Чи було виявлено зв'язки параметра адипоцитокiногенезу

обестатину з антропометричними покЕвниками? Як Ви можете пояснити з

точки зору патогенезу отриманi результати.



заключення.

вiдповiднiсть дисертацii встановленим вимогам.

.Щисертачiя Табаченко о.с. <Роль апелiну-l2 та обестатину у
прогресуваннi структурно-функцiона-гtьних змiн лiвого шлуночка при

артерiа"пьнiй гiпертензiт та цукровому дiабетi 2 типу)), виконана пiд

керiвництвом д.мед.н., професора П.Г.Кравчуна, е закiнченою науково-

дослiднОю роботОЮ, У якiй отримано HoBi науково обгрунтованi результати,
якi розв'язують для внутрiшньоI медицини конкретне завдання - пiдвищення

ефективНостi дiаГностикИ та лiкування хворих на артерiальну гiпертензiю у
поеднаннi З цукровим дiабетом 2 типу на пiдставi дослiдження

патогенетичноI ролi гормонiв жировот тканини апелiну-l2 та обестатину у

розвитку структурно-функцiональних змiн лiвого шлуночка, метаболiчних

порушеннях та аналiз ik прогностичноi цiнностi.

За актуаЛьнiстю, методичним piBHeM, обсягом проведених дослiджень,

науковоЮ новизноЮ результатiв, висновкiв та практичних рекомендацiй

дисертацiйна робота Табаченко о.с. кроль апелiну-12 та обестатину у
прогресуваннi структурно-функцiональних змiн лiвого шлуночка при

артерiальнiй гiпертензii та цукровому лiабетi 2 типу> вiдповiдас вимогам п.l 1

кпорядку присудження наукових ступенiв>, затвердженого постановами

КабiНетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 липня 2013 року J\b 567 та вiд 19 серпня

2015 РОКУ j\tb 65б, а ii автор заслугову€ присудження наукового ступеня

кандидата "медичних наук.

Офiцiйний опонент,

завiдувач кафедри загальноi

практики-сiмейноТ медицини

Харкiвськоi медичноТ академiТ

пiслядипломноТ освiти МОЗ YKpail

доктор медичних наук, професор . Корж
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