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Актуальність теми дисертації 

Гіпертонічна хвороба (ГХ) та неалкогольна жирова хвороба печінки 

(НАЖХП) відносяться до найпоширеніших неінфекційних хвороб у світі. 

Одночасна наявність цих хвороб у пацієнтів асоціюється з більш значними 

метаболічними порушеннями, раннім ураженням органів-мішеней і серцево-

судинними ускладненнями. Удосконалення підходів до діагностики і 

лікування пацієнтів із зазначеною патологією, є важливою проблемою, яка 

вимагає якісного вирішення. 

Останнім часом НАЖХП розглядається як поліморбідне 

захворювання. Так, є відомими тісні взаємозв’язки між НАЖХП та 

ураженням серця, нирок та ін. Досліджується декілька патогенетичних 

чинників впливу НАЖХП на функцію нирок, серед них: 

інсулінорезистентність (ІР), дисліпідемія та депонування жиру у нирках, 

вплив адіпоцитокінів та факторів запалення тощо. Водночас відомим є факт 

впливу артеріальної гіпертензії (АГ) на ниркову функцію. З одного боку, 

нирки є важливим таргетним органом  при АГ, з іншого захворювання нирок 

часто призводять до симптоматичної АГ. Недостатньо вивченим є стан 

функції нирок у пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП та АГ. 



Сполучення НАЖХП та АГ розглядається як агресивне в контексті 

ССЗ і смертності, що може бути пов’язане з більш раннім розвитком 

ураження органів-мішеней і наступними серцево-судинними катастрофами. 

Дисметаболічні чинники НАЖХП потенційно здатні впливати на 

патофізіологічний каскад, що приводить до активації імунозапальних 

процесів і апоптозу, ендотеліальної дисфункції, ремоделювання серця і 

судин. Також, у структурі метаболічного синдрому, НАЖХП може впливати 

на фактори, що формують значний продіабетогений потенціал.  

Загальновідомим є важлива роль генетичних факторів на виникнення 

та перебіг таких поширених неінфекційних захворювань, як ГХ та НАЖХП. 

Одночасно з цим продовжують активно вивчатися зв'язки експресії та 

поліморфізму генів-кандидатів з розвитком і прогресуванням різних 

варіантів коморбідності. Відомо, що генетична схильність до АГ 

проявляється під впливом факторів зовнішнього середовища – 

висококалорійного харчування, надмірного споживання жирів і низької 

фізичної активності. Ці середовищні фактори сприяють розвитку і 

прогресуванню компонентів метаболічного синдрому при ГХ за рахунок 

порушення експресії генів, що контролюють проведення сигналу інсуліну, 

поліморфних ліпідних порушень, дефектів ферментів метаболізму глюкози. 

Вищенаведене обумовлює значну актуальність обраної автором теми, 

вирішення якої дозволить оптимізувати підходи до діагностики та лікування 

коморбідності НАЖХП та ГХ або ренопаренхіматозної АГ (РПАГ). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація К.О. Просоленка є фрагментом науково-дослідних робіт 

кафедри внутрішньої медицини №1 ХНМУ «Оптимізувати діагностику та 

корекцію судинних уражень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з 

ожирінням на основі вивчення функціонального стану ендотелію та 

генетичних порушень»  держреєстрація № 011U002385 та «Оптимізація 

лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної 

хвороби з урахуванням метаболічних, судинних аспектів та поліморфізму 



гена AGTR1» держреєстрація № 015U000236. Здобувач був співвиконавцем 

зазначених НДР, виконав патентний пошук за темою НДР, брав участь у 

відборі тематичних хворих, їх обстеженні, статистичній обробці отриманих 

результатів, формуванні висновків, написанні наукових праць та 

впровадженні результатів дослідження у лікувальну роботу закладів охорони 

здоров'я. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Доцільність проведення дисертаційної роботи науково обґрунтована 

високою актуальністю досліджуваної проблеми. Робота відрізняється чітким 

формулюванням мети і завдань дослідження, науково обґрунтованою 

методологією їхнього рішення. 

Дослідження проведено на високому рівні із використанням 

різнопланових клінічних, біохімічних, молекулярно-генетичних та 

інструментальних методів обстеження.  

Результати дисертаційної роботи К.О. Просоленка базуються на 

достатньому клінічному матеріалі. Дисертантом обстежено 329 хворих, що 

включалися в основні групи коморбідності (209 хворих), порівняння (120 

пацієнтів) та 20 практично здорових осіб контрольної групи. 

Прикрашає роботу оригінальний підхід до вибору методів 

статистичної обробки результатів дослідження 

Дисертаційна робота К.О. Просоленка має беззаперечну наукову 

новизну та практичне значення, що сприяло новому уявленню про 

патогенетичні ланки коморбідності, а також поліпшило діагностику і 

оптимізувало лікування пацієнтів з коморбідністю НАЖХП та ГХ/РПАГ.  

Основні положення, висновки та практичні рекомендації 

дисертаційної роботи Просоленка К.О. базуються на достовірних результатах 

сучасних методів статистичного аналізу та є обґрунтованими та 

достовірними. 

 



Наукова новизна дослідження й одержаних результатів 

Було отримано нові наукові данні щодо основних детермінант 

розвитку коморбідної патології та оцінений ступінь їхнього впливу на 

варіативність показників у пацієнтів з НАЖХП залежно від наявності ГХ або 

РПАГ. 

Досліджено основні показники ураження печінки у пацієнтів з 

коморбідною патологією НАЖХП і ГХ/РПАГ. При цьому оцінено вплив 

тяжкості стеатозу печінки на біохімічні та інструментальні показники у 

пацієнтів з коморбідністю НАЖХП та ГХ або РПАГ. Доведено негативний 

вплив маркерів ураження печінки на функцію нирок у пацієнтів з НАЖХП 

при наявності та відсутності хронічного пієлонефриту. 

Доведена асоціація оксидативного стресу та антиоксидантного 

захисту зі структурно-функціональним станом судин і метаболічними 

показниками при НАЖХП із супутньою ГХ або РПАГ. 

Досліджено показники прозапальних цитокінів (ФНП-α та ІЛ-6), 

адипонектину та фетуїну-А у хворих на НАЖХП і супутньою ГХ або РПАГ.  

Виявлені особливості ультрасонографічних параметрів печінки та 

портальної гемодинаміки у пацієнтів з НАЖХП залежно від наявності 

коморбідності з ГХ або РПАГ. 

Виявлено зв’язок між порушенням метаболічних показників, стану 

судин та печінки з генетичним поліморфізмом ADIPOQ у хворих з НАЖХП і 

супутньою ГХ або РПАГ. При коморбідності НАЖХП і ГХ/РПАГ наявність 

G/Т і Т/Т генотипів ADIPOQ асоціюється з більш вираженими порушеннями 

вуглеводного і ліпідного обмінів, а також із прозапальними порушеннями, 

ніж при генотипі G/G зазначеного гена.  

За допомогою багатофакторного аналізу визначено групи найбільш 

впливових факторів коморбідності НАЖХП з АГ та визначено відмінності їх 

взаємодії при ГХ та РПАГ. Було виділено два основних фактори розвитку 

НАЖХП та АГ («печінково-дисметаболічним» та «судинно-нирковим»), 

спільною дією яких пояснюється 52,16% варіативності показників. 



Доведено, що додаткове призначення урсодезоксихоліевої кислоти 

(УДХК) і препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот (О3-ПНЖК) до 

комбінацій лізиноприлу з індапамідом і лозартану з індапамідом сприяє 

більшому гепато-, нефро-, та ангіопротекторному ефекту, ніж базисна терапія 

зазначеними препаратами. 

Представлено новий алгоритм диференційованої медикаментозної 

терапії пацієнтів з НАЖХП і супутньою ГХ або РПАГ з урахуванням 

особливостей різних схем комплексного лікування. 

Наукова новизна роботи підтверджена 4 деклараційними патентами 

України на корисну модель.  

Практичне значення отриманих результатів 

Практична цінність полягає у тому, що отримані автором результати 

дозволяють лікарям всіх рівнів надання медичної допомоги оптимізувати 

діагностичні алгоритми та покращити терапевтичну стратегію у пацієнтів з 

коморбідністю НАЖХП та ГХ або РПАГ.  

Здобувачем обґрунтовано доцільність визначення поліморфних 

маркерів G276T гена ADIPOQ пацієнтам з НАЖХП на тлі ГХ/РПАГ, що 

дозволить лікарям практичної медицини поліпшити діагностику генетично-

детермінованої ІР і запалення печінки при цій коморбідності. 

Визначення прозапальних цитокінів (ІЛ-6 та ФНП-α), фетуїну-А і 

адипонектину при коморбідності НАЖХП і ГХ/РПАГ дасть змогу терапевтам 

та сімейним лікарям оптимізувати діагностику метаболічних порушень і 

серцево-судинних ускладнень, покращити встановлення груп ризику 

прогресування ІР та можливого розвитку ЦД 2 типу.  

Впроваджено у практику спосіб оцінки особливостей клінічного 

перебігу стеатогепатиту на тлі метаболічного синдрому, спосіб неінвазивної 

діагностики фіброзу печінки у хворих на НАЖХП на тлі метаболічного 

синдрому, спосіб діагностики початкових змін портальної гемодинаміки у 

хворих із поєднаним перебігом стеатогепатиту та ГХ, спосіб 

диференційованого лікування пацієнтів з НАЖХП і супутньою ГХ.  



Розроблено новий підхід до лікування коморбідності НАЖХП та 

ГХ/РПАГ, що завдяки тривалому (додатково до основної терапії) 

призначенню О3-ПНЖК та УДХК дозволяє досягнути кращих результатів у 

лікуванні таких хворих. 

Впроваджено алгоритм диференційованого лікування хворих на 

НАЖХП та ГХ/РПАГ дозволяє практичному лікарю призначати пацієнтам із 

зазначеною коморбідністю медикаментозну терапію з урахуванням 

встановленого впливу препаратів на ремоделювання серця і судин, фактори 

запалення, про- і антиоксидантну активність, функцію нирок, метаболічні 

фактори. 

Результати дисертації впроваджено у практику відділень ДУ 

"Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України" та ще 11 

лікарень у трьох областях України, що підтверджено відповідними актами 

впровадження. Результати дисертації включені до навчальних програм 

підготовки студентів, лікарів-інтернів і курсантів кафедри внутрішньої 

медицини №1 Харківського національного медичного університету МОЗ 

України. 

Оцінка структури, змісту та форми дисертації  

Зміст дисертаційної роботи має традиційну структуру та складається 

зі вступу, огляду літературних даних за досліджуваними аспектами, клінічної 

характеристики і методів дослідження, семи розділів результатів власних 

досліджень, обговорення результатів, висновків, практичних рекомендацій і 

списку використаної літератури. Текст дисертації займає 402 сторінки, має 

достатню кількість таблиць (108) і рисунків (73). 

Вступ відбиває актуальність роботи та адекватність мети і відповідних 

їй завдань. Огляд літератури має 3 підрозділи, кожний з яких присвячений 

різним досліджуваним аспектам розвитку, діагностики і лікування НАЖХП і 

супутнього ГХ/РПАГ. Об’єм літературного огляду відповідає вимогам, його 

зміст розкриває сучасні погляди на дисметаболічні, генетичні, 



кардіогемодинамічні механізми розвитку, ефективність лікування і 

невирішені питання коморбідної патології.  

Клінічна характеристика хворих різнобічна, представлена у вигляді 

таблиць, зручних для сприйняття. Методи обстеження описані докладно, 

грамотно. 

Результати власних досліджень подані у тематичних підрозділах, 

містять раціонально побудовані таблиці і рисунки. Усі розділи власних 

досліджень представлені у відповідності до послідовності завдань 

дослідження. Кожний підрозділ результатів власних досліджень починається 

коротким основним вступом і закінчується обґрунтованим узагальненням 

отриманих даних. 

В обговоренні результатів власних досліджень обґрунтовується 

використання методів статистичного аналізу, аналізуються взаємозв'язки 

досліджуваних показників, оцінюється достовірність результатів. На підставі 

глибокого наукового аналізу відомих фактів і отриманих результатів 

дисертантом обґрунтована концепція розвитку та медикаментозної корекції 

коморбідності НАЖХП та ГХ/РПАГ. 

Висновки роботи є підставою для практичних рекомендацій. 

Формулювання висновків і практичних рекомендацій чітке і обґрунтоване.  

Текст дисертації викладений науковою мовою, послідовно і грамотно. 

Список літератури оформлено згідно до бібліографічних вимог. 

Автореферат висвітлює всі основні положення дисертації. зауважень 

стосовно його оформлення не має. 

Основні результати роботи представлені на чисельних наукових 

з'їздах і конференціях України і зарубіжжя та повністю викладені у наукових 

працях дисертанта, серед яких 22 статті (10 – без співавторів), 4 з яких 

представлені у зарубіжних виданнях, що увійшли до міжнародних науко-

метричних баз. Здобувач є співавтором однієї монографії за темою роботи. 

Дисертантом отримано 4 державні патенти на корисну модель України.  



 



 


