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ВІДГУК 
 

офіційного опонента доктора медичних наук, професора  

Оспанової Тетяни Сунгашевни 

на дисертаційну роботу Чернацької Ольги Миколаївни 

з теми «Ендотеліальні, структурно-функціональні та імунозапальні аспекти 

метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий 

діабет 2-го типу та їх корекція», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби 

 
Актуальність теми дисертації 

Проблема впливу коморбідності на клінічний перебіг основного 

соматичного захворювання, тяжкість ускладнень, ефективність 

медикаментозної терапії, якість життя хворого, перебіг і прогноз хвороби 

залишається актуальною в сучасній медицині. Вона особливо актуальна 

стосовно захворювань, що широко розповсюджені та мають соціальне 

значення, до яких можна віднести артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, 

захворювання нирок. 

Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з важливих медико-соціальних 

та медико-економічних проблем. В Україні питома вага АГ у структурі 

серцево-судинних захворювань досягає більше ніж 40 %. Цукровий діабет 

(ЦД) 2-го типу визнано неінфекційною епідемією сучасності. В Україні 

діагноз ЦД 2-го типу констатовано більше, ніж в 1 млн осіб. Поєднання цих 

двох взаємозв’язаних патологій є основною причиною зростання смертності 

пацієнтів. У хворих на АГ та супутній ЦД 2-го типу у 5–6 разів підвищується 

ризик розвитку серцево-судинних ускладнень порівняно з пацієнтами із АГ. 

АГ та ЦД 2-го типу на сьогодні відіграють вагому роль у розвитку 

нефропатії та формуванні хронічної хвороби нирок. З іншого боку, 

нефропатія ускладнює перебіг і АГ, і ЦД 2-го типу. 

Коморбідна патологія створює нову клінічну ситуацію, що вимагає 

визначення її особливостей при виборі лікарських засобів. Актуальність 
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проведеного дослідження насамперед обумовлена тим, що здобувачем 

здійснена спроба оптимізувати діагностику та лікування пацієнтів із 

найпоширенішими захворюваннями сьогодення – АГ та ЦД 2-го типу.  

Доведено, що адекватна антигіпертензивна терапія у хворих на АГ та 

супутній ЦД 2-го типу сприяє зниженню ризику розвитку серцево-судинних 

ускладнень. Проте необхідною складовою частиною ефективного лікування 

зазначеної коморбідної патології є вплив на метаболічні детермінанти, 

спільні ланки патогенезу АГ та ЦД 2-го типу – дисліпідемію, нефропатію, 

урикемію, порушення функції серця. Зважаючи на все вищезазначене, 

доцільним у коморбідних пацієнтів є розробка нових диференційованих 

підходів до лікування, зокрема до призначення оптимальних 

антигіпертензивних препаратів, що мають кардіо-, васкуло-, 

нефропротекторні властивості. Відомо, що високий артеріальний тиск є 

причиною розвитку та прогресування хронічного запалення. Але недостатньо 

вивченими залишаються проблеми дослідження особливостей 

імунозапального статусу, функціонального стану ендотелію судин та органів-

мішеней саме при поєднанні АГ і ЦД 2-го типу. Детальний аналіз стану цих 

систем та органів є необхідним для оптимізації діагностики чинників ризику 

розвитку серцево-судинних ускладнень, а саме альбумінурії, що є основним 

маркером порушення функції нирок, гіпертрофії міокарда лівого шлуночка, 

дисліпідемії.  

 У сучасних рекомендаціях докладно висвітлені принципи лікування 

пацієнтів із АГ. Проте недостатньо вирішеним залишається питання ведення 

хворих на поєднану патологію – АГ та ЦД 2-го типу. Актуальними для 

лікарів практичних закладів охорони здоров’я є удосконалення лікування 

пацієнтів із коморбідною патологією, розробка нових персоніфікованих 

підходів до призначення органопротекторних засобів. 

 Усі вищезазначені факти підкреслюють актуальність теми 

дисертаційної роботи та обумовлюють необхідність проведення даного 
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наукового дослідження. Таким чином, дисертаційна робота О. М. Чернацької 

є актуальною та доцільною. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної тематики 

кафедри сімейної медицини Сумського державного університету і є 

фрагментом комплексної НДР «Наукове обґрунтування покращання якості 

медичної допомоги та стану здоров’я населення» (номер держреєстрації 

0110U007572). Чернацька О. М. є співвиконавцем теми. Здобувачем 

проведено інформаційно-патентний пошук, проаналізовано зарубіжні 

джерела за темою наукової роботи, здійснено динамічне спостереження за 

пацієнтами з подальшим оцінюванням органопротекторної дії 

антигіпертензивних препаратів. 

 
Ступінь обґрунтованості та достовірності основних наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 
Дисертаційна робота ґрунтується на достатньому клінічному матеріалі 

– здобувачем проведене комплексне обстеження 96 пацієнтів із АГ та 

супутнім ЦД 2-го типу, 25 хворих на АГ, 15 умовно-здорових добровольців.  

Верифікацію діагнозів здійснено відповідно до сучасних протоколів та 

рекомендацій. 

Мета роботи логічно відображає суть проведеного дослідження. 

Здобувач використала сучасні, інформативні методи, зокрема: 

імуноферментний аналіз, ехокардіографію, біохімічне дослідження крові та 

сечі. Чернацька О. М. самостійно розрахувала індекс маси міокарда лівого 

шлуночка за двома формулами з метою відбору більш точної. Для 

оброблення одержаних результатів використала метод варіаційної статистики 

за допомогою програми Microsoft Excel 2016, що обумовило високу 

достовірність результатів проведеного дослідження. Це дозволило 
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обґрунтувати основні положення дисертаційної роботи, сформулювати 

висновки й практичні рекомендації.  

Проведене дослідження повністю відповідає його меті та завданням, 

висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням одержаних 

результатів. 

 
Наукова новизна одержаних результатів 

Здобувач визначила вагому роль функціонального стану ендотелію, 

імунного запалення у прогресуванні функціональної недостатності лівого 

шлуночка у пацієнтів із коморбідною патологією – АГ і ЦД 2-го типу. 

 Виявила важливе значення функції ендотелію у розвитку діабетичної 

нефропатії на підставі зростання вмісту ендотеліну-1 у міру збільшення  

альбумінурії. 

Автором доведене, що для пацієнтів із АГ та супутнім ЦД 2-го типу 

характерним  є комбінований тип дисліпідемії, у прогресуванні якої 

відіграють важливу роль і порушення функціонального стану ендотелію, і 

вираженість імунозапального компонента, про що свідчить зростання 

розчинної форми молекули адгезії судинного ендотелію 1-го типу в міру 

збільшення коефіцієнта атерогенності.    

У роботі обґрунтовано доцільність використання саме співвідношення 

маси міокарда лівого шлуночка до зросту пацієнтів в степені 2,7 для 

розрахунку індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) у пацієнтів із 

АГ та ЦД 2-го типу з метою уникнення гіподіагностики гіпертрофії міокарда 

лівого шлуночка при супутньому ожирінні та надмірній масі тіла. 

Відповідно до сучасних рекомендацій, автор використовувала показник 

співвідношення альбуміну до креатиніну в сечі в якості маркера ураження 

нирок та науково обґрунтувала доцільність застосування цього показника для 

одержання більш точного результату стосовно вираженості діабетичної 

нефропатії порівняно з підрахунком однієї лише альбумінурії у хворих на АГ 

та ЦД 2-го типу. 
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Автором доведено більш вагома роль гіперурикемії  у порушенні 

функціонального стану нирок, а не серця у хворих на АГ та ЦД 2-го типу.  

Уперше розроблено диференційований підхід до призначення 

телмісартану у пацієнтів із АГ та супутнім ЦД 2-го типу з метою кардіо-                

та нефропротекції залежно від вмісту ЕТ-1: призначення 40 мг/добу 

телмісартану, якщо вміст ЕТ-1 не перевищує 10 пг/мл, та 80 мг/добу 

відповідного препарату, якщо вміст ЕТ-1 є більшим за 10 пг/мл 

(підтверджене державним патентом України на корисну модель). 

Доведено доцільність застосування аторвастатину у хворих на АГ саме    

за наявності супутнього ЦД 2-го типу з метою зниження атерогенних та 

підвищення антиатерогенних ліпопротеїдів. 

 
Практичне значення результатів дослідження 

Здобувач на підставі одержаних даних обґрунтувала доцільність 

визначення добової дози телмісартану залежно від вмісту ендотеліну-1, що 

дозволяє лікарям загальної практики − сімейної медицини, ендокринологам 

істотно підвищити ефективність лікування хворих на АГ та ЦД 2-го типу 

шляхом забезпечення васкуло-, кардіо-, нефропротекції.  

Довела доцільність визначення співвідношення альбуміну до 

креатиніну в сечі пацієнтів із АГ та ЦД 2-го типу, що дозволяє в практичній 

лікарській діяльності підвищити рівень оцінювання функціонального стану 

нирок.  

Обґрунтування доцільності розрахунку ІММЛШ як співвідношення 

маси міокарда лівого шлуночка до зросту в степені 2,7 у хворих на АГ,       

ЦД 2-го типу із супутнім ожирінням або з надмірною вагою дозволяє 

фахівцям з ультразвукової діагностики, кардіологам оптимізувати 

верифікацію гіпертрофії міокарда лівого шлуночка при коморбідній  

патології. Призначення 10−40 мг аторвастатину у пацієнтів із АГ за наявності 

супутнього ЦД 2-го типу сприяє підвищенню антиатерогенних і зниженню 

антиатерогенних ліпопротеїдів.  
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Отримані результати роботи широко впроваджено  в клінічну 

діяльність лікувальних закладів України, навчальний  процес; оприлюднення 

та обговорення на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-

практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, що  підтверджує її 

практичну значущість. 

 
Оцінювання змісту дисертації та її завершеності 

Дисертаційна робота побудована за класичною схемою і складається з 

анотації, вступу, огляду літератури, клінічної характеристики хворих та 

методів дослідження, розділів власних спостережень, узагальнення 

одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, додатків. 

 У вступі наведені переконливі аргументи щодо актуальності та 

своєчасності проведеного дослідження. Здобувач чітко сформулювала мету й 

завдання, висвітлила наукову новизну і практичне значення проведеної 

роботи, визначила особистий внесок, впровадила одержані результати. 

 В огляді літератури здобувач висвітлила особливості ліпідного спектра 

крові, ланки патогенезу діабетичної нефропатії, ключові аспекти порушень 

функції серця у пацієнтів із АГ та ЦД 2-го типу. Здобувач навела та 

обґрунтувала додаткові плейотропні ефекти антигіпертензивних препаратів, 

проаналізувала результати багатоцентрових досліджень стосовно 

ефективності зазначених засобів, продемонструвала глибокі знання стосовно 

суперечностей патогенезу коморбідної патології.   

 У другому розділі висвітлена характеристика обстежених хворих, 

описані критерії включення та виключення з проведеного дослідження, 

визначені принципи розподілу пацієнтів на групи та підгрупи, констатовані 

протоколи та рекомендації, за якими була здійснена верифікація діагнозів. 

Здобувач докладно зазначила методи дослідження, використані в роботі. 

Третій розділ присвячений послідовному викладенню результатів 

власних досліджень стосовно особливостей ліпідного спектра крові при 
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поєднаній патології. У пацієнтів із АГ та ЦД 2-го типу констатовані 

достовірно вищі значення атерогенних ліпопротеїдів, коефіцієнта 

атерогенності, зниження вмісту антиатерогенних ліпопротеїдів, наявність 

найбільш несприятливого у прогностичному плані комбінованого типу 

дисліпідемії порівняно з хворими на АГ. Усе вищенаведене свідчить про 

більш  виражені порушення ліпідного спектру крові при поєднаній патології. 

Обґрунтована вагома роль кількісних змін саме тригліцеридів та 

ліпопротеїдів високої щільності в розвитку та прогресуванні ЦД 2-го типу за 

наявності супутньої АГ. Здобувач констатувала  зростання розчинної форми 

молекули адгезії судинного ендотелію 1-го типу в міру збільшення 

коефіцієнта атерогенності у пацієнтів із АГ та ЦД 2-го типу, що є доказом 

ролі функціонального стану ендотелію та запалення в розвитку 

проатерогенної спрямованості при коморбідній патології. 

 У четвертому розділі власних досліджень зазначено, що зі збільшенням 

вмісту ендотеліну-1 зростають і значення альбумінурії, глікозильованого 

гемоглобіну, глікемії, що свідчить про вагому роль порушення функції 

ендотелію в прогресуванні нефропатії. Здобувач також констатувала 

зростання концентрації розчинної форми молекули адгезії судинного 

ендотелію 1-го типу зі збільшенням альбумінурії у пацієнтів із АГ та ЦД 2-го 

типу, що свідчить про роль не лише ендотеліальних, а й імунозапальних 

механізмів у прогресуванні порушення функції нирок. Доведена доцільність 

визначення співвідношення альбуміну до креатиніну в сечі хворих на АГ та 

ЦД 2-го типу, що дозволяє підвищити рівень оцінювання функціонального 

стану нирок при коморбідній патології. 

 Пʼятий розділ присвячений вивченню особливостей геометрії лівого 

шлуночка, вибору оптимальної формули для розрахунку ІММЛШ, 

оцінюванню впливу функції ендотелію та запалення на стан серця у пацієнтів 

із АГ та ЦД 2-го типу. Констатовано зростання вмісту фактора некрозу 

пухлин альфа та едотеліну-1 у міру прогресування функціональної 

недостатності лівого шлуночка при поєднанні АГ та ЦД 2-го типу, що 
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підтверджує активацію запальних процесів і поглиблення порушень стану 

ендотелію в розвитку ураження серця при поєднаній патології. 

 У шостому розділі проведено корекцію дисліпідемії, порівняно 

органопротекторні властивості телмісартану та лізиноприлу, розроблено 

новий диференційований підхід до призначення телмісартану залежно від 

вмісту ендотеліну-1. 

 У розділі, присвяченому аналізу та узагальненню результатів, здобувач 

підсумовує одержані положення, порівнює з даними інших науковців, які 

вивчали ендотеліальні, структурно-функціональні, імунозапальні особливості 

дисліпідемії, маркерів ураження нирок, серця у пацієнтів із АГ та супутнім 

ЦД 2-го типу. 

 У наступних розділах висвітлені висновки та практичні рекомендації, 

що повністю відповідають меті й завданням дослідження. Наведено 

переконливі аргументи щодо доцільності впровадження отриманих 

результатів у практичну діяльність лікарів. 

Робота добре проілюстрована таблицями та малюнками, що покращує 

її сприйняття. Автореферат дисертації оформлений згідно з існуючими 

вимогами та повністю узгоджується з основними положеннями дисертації. 

 Таким чином, дисертаційну роботу О. М. Чернацької можна вважати 

завершеною науковою працею, а її оформлення – таким, що відповідає  

існуючим вимогам. 

 
Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 
Основні результати дослідження відображені у 18 наукових працях, 

зокрема у 6 статтях, з яких: 5 − у фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України (4 – одноосібних), 1 стаття у іноземному виданні, що індексується 

наукометричною базою Scopus, 1 державному деклараційному патенті 

України на корисну модель та 11 тезах доповідей. 
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Зауваження і запитання 
У процесі ознайомлення з дисертаційною роботою, авторефератом, 

науковими працями здобувача виникли деякі зауваження: 

1. У розділах власних досліджень наведено зайву кількість даних літератури, 

які було б доцільно викласти в огляді літератури. 

2. У клінічній характеристиці пацієнтів відсутня характеристика 

особливостей патології нирок в обстежених хворих. 

3. В тексті роботи зустрічаються стилістичні помилки, є деякі недоліки в 

технічному оформленні роботи, проте їх наявність не зменшує значення та 

вагомість отриманих результатів. 

Наведені зауваження не мають суттєвого значення і не знижують 

загальної цінності дисертаційної роботи. 

У плані наукової дискусії бажано одержати відповіді здобувача на такі 

запитання: 

1. З чим Ви повʼязуєте нижчий рівень загального холестерину і холестерину 

ліпопротеїдів дуже низької щільності у пацієнтів із вмістом 

глікозильованого гемоглобіну понад 8,0 %? 

2. Які, на Ваш погляд, патогенетичні механізми впливу гіперурикемії на 

прогресування серцевої недостатності? 

3. Чим Ви пояснюєте, що в групі пацієнтів з артеріальною гіпертензією 

виявлено менша взаємозалежність між показником  вмісту розчинної форми 

молекули адгезії судинного ендотелію 1-го типу та коефіцієнтом 

атерогенностi?  

4. Чим можна пояснити кращий ефект статинів у пацієнтів 1-ї групи з 

поєднаною патологією? 

 

Висновок 
Дисертаційна робота Чернацької Ольги Миколаївни на тему 

«Ендотеліальні, структурно-функціональні та імунозапальні аспекти 

метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий 




