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офіційного опонента, завідувача кафедри терапії, ревматології та клінічної 

фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктора 

медичних наук, професора Опаріна Олексія Анатолійовича на 

дисертаційну роботу Просоленка Костянтина Олександровича на тему 

«Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на есенціальну і 

ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію: особливості формування, 

перебігу, оптимізація діагностики та стратегії лікування» на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.01.02. – «Внутрішні 

хвороби» (222-Медицина). 

 

Актуальність теми дисертації 

Проблема коморбідності є дуже актуальною взагалі в медицині, та 

окремо у пацієнтів із захворюваннями печінки. Однією з найбільш 

розповсюджених хронічних хвороб у клініці внутрішніх хвороб є 

неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яка на сьогоднішній день 

розглядається як мультидисциплінарна проблема. Значна розповсюдженість, 

висока інвалідизація і смертність хворих з різними варіантами перебігу 

артеріальної гіпертензії (АГ) є також актуальною проблемою практичної 

медицини. Дуже часто це захворювання поєднується з НАЖХП. Тому 

вивчення патогенетичних механізмів поєднаного перебігу НАЖХП і АГ з 

визначенням ефективних алгоритмів діагностики та розробкою алгоритмів 

диференційованого лікування таких пацієнтів, є актуальним науковим 

напрямком сучасної медичної науки.  

У переважної більшості пацієнтів НАЖХП асоційована з різними 

ендокринними аномаліями, нирковою дисфункцією та судинними 

порушеннями, зокрема АГ. Відомо, що НАЖХП можна представляти у 

вигляді печінкового континууму, початковим етапом якого є стеатоз печінки, 

а кінцевим етапом є цироз з або без гепатоцелюлярної карциноми. Головним 

завданням лікаря є створення умов для максимального гальмування, та 



можливо регресу наявних печінкових порушень. Загальновідомим є тісний 

зв'язок між підвищенням печінкових показників та тяжкістю деяких 

параметрів метаболічного синдрому, зокрема ожирінням, дисліпідемією 

тощо.   

Враховуючи вищевикладене, дисертаційна робота Просоленка 

Костянтина Олександровича «Неалкогольна жирова хвороба печінки у 

хворих на есенціальну і ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію: 

особливості формування, перебігу, оптимізація діагностики та стратегії 

лікування» як за вибором коморбідної патології, так і за напрямком та 

методами дослідження, є актуальною.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана у межах 2 планових науково-дослідних 

робіт (НДР) кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного 

медичного університету МОЗ України. 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 вірогідність 

Наукові положення, висновки, практичні рекомендації, сформульовані 

автором, достовірно обґрунтовані результатами використаних сучасних, 

адекватних і високо інформативних методів дослідження. Достатня кількість 

обстежених хворих (329 хворих: 209 пацієнтів з ГХ II стадії, 2 ступеня і 

супутнім ГХ або РПАГ, 60 пацієнтів з ГХ або РПАГ II стадії, 2 ступеня, 60 

пацієнтів з НАЖХП). Контрольна група складалася з 20 практично здорової 

особи. 

При виконанні дисертації були використані сучасні методи 

дослідження, які були адекватні поставленим задачам: клінічні, біохімічні, 



імуноферментні, молекулярно-генетичні та інструментальні. Кількість 

пацієнтів у групах порівняння була достатньою для отримання достовірних 

розбіжностей при проведенні статистичного аналізу. Статистичну обробку 

даних проведено за допомогою параметричних методів з додатковим 

застосуванням дисперсійного, кореляційного і факторного аналізів, що в 

цілому підтверджувало обґрунтованість та достовірність отриманих в 

результаті дослідження наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій. 

Наукові положення, висновки та практичні рекомендації, що 

сформульовано в дисертаційній роботі К.О. Просоленка є достовірно 

обґрунтованими. 

Отримані дані дозволили підвищити ефективність діагностики та 

лікування хворих на НАЖХП і супутню ГХ/РПАГ на підставі дослідження 

взаємозв'язків маркерів ураження печінки, генетичних факторів, 

особливостей порушення структурно-функціонального стану серця і судин, 

ліпідного і вуглеводного профілів, балансу факторів оксидативного стресу та 

антиоксидантного захисту, стану факторів запалення, їх динаміки під 

впливом диференційованої медикаментозної терапії.  

Таким чином, наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

що представлені в дисертаційній роботі Просоленка Костянтина 

Олександровича, є обґрунтованими і високо достовірними. 

Наукова новизна дослідження та отриманих результатів 

У дисертації представлено нове вирішення сучасної проблеми 

внутрішньої медицини, а саме розроблені нові заходи, спрямовані на 

оптимізацію діагностики і лікування НАЖХП при ГХ та РПАГ на підставі 

дослідження основних механізмів розвитку та варіантів клінічного перебігу у 

цих хворих. Визначені основні детермінанти розвитку коморбідної патології 

та оцінений ступінь їхнього впливу на варіативність показників у пацієнтів з 

НАЖХП залежно від наявності ГХ або РПАГ. 



Встановлено, що при НАЖХП коморбідність з ГХ або РПАГ сприяє 

посиленню метаболічних порушень: рівні тригліцеридів та значення індексу 

НОМА є достовірно вищими при обох варіантах коморбідності НАЖХП 

(р<0,05), а ЛПНЩ є достовірно вищими лише при коморбідності з РПАГ 

(р<0,05). Наявність коморбідності НАЖХП з ГХ/РПАГ сприяє порушенню 

функції нирок максимально у групі пацієнтів з НАЖХП та РПАГ (р<0,001).  

Доведено, що для коморбідності НАЖХП і ГХ/РПАГ характерною є 

більш виражена активність процесів печінкового запалення, що 

підтверджується достовірно вищими рівнями цитокератину-18 (р<0,05 та 

р<0,001, відповідно) порівняно з пацієнтами з НАЖХП без АГ. За 

результатами оцінки СтеатоТесту та ФіброТесту, характерним є негативний 

вплив коморбідності з ГХ або РПАГ на стеатоз та фіброз печінки. 

Досліджено рівні фетуїну-А та адипонектину у хворих на НАЖХП і 

супутньою ГХ або РПАГ та кореляційні зв'язки цих параметрів з 

печінковими та метаболічними параметрами, показниками запалення, 

оксидативного стресу та структурно-функціональними параметрами серця та 

судин. 

При НАЖХП у сполученні з ГХ або РПАГ виявлені модулюючі 

взаємозв’язки між клінічними, біохімічними і ехокардіографічними 

показниками, які відрізняються в залежності від варіанту коморбідності. 

Встановлено, що для обох варіантів коморбідності НАЖХП 

характерне більш виражене порушення діастолічної функції, ніж при 

ізольованій ГХ і РПАГ. Для коморбідності НАЖХП з ГХ/РПАГ характерні 

достовірно вищі значення швидкості показники артерій та нижчий ступінь 

ЕЗВД (p<0,001), порівняно з ізольованою ГХ і РПАГ. Достовірної різниці 

ультрасонографічних параметрів серця і судин у двох групах коморбідності 

НАЖХП з різними варіантами АГ не було виявлено. 

Доведено, що ступінь стеатозу печінки асоціюється з вираженістю 

метаболічних і гемодинамічних порушень, ниркової і печінкової дисфункції, 



дисбалансом системи оксидативного стресу – антиоксидантного захисту і 

прозапальною активністю, що підтверджується даними ANOVA і МANOVA. 

Уперше описані особливості ультрасонографічних параметрів печінки 

та портальної гемодинаміки у пацієнтів з НАЖХП залежно від наявності 

коморбідності з ГХ або РПАГ. 

Дана оцінка комплексного внеску генетичного поліморфізму гену 

ADIPOQ у різні патогенетичні ланки коморбідної патології – НАЖХП і ГХ та 

НАЖХП і РПАГ.  

За допомогою багатофакторного аналізу визначено групи найбільш 

впливових факторів коморбідності НАЖХП з АГ та визначено відмінності їх 

взаємодії при ГХ та РПАГ.  

Встановлено, що при наявності позитивного впливу обох схем 48-

тижневого комплексного лікування, що містять лізиноприл (або лозартан), 

індапамід та аторвастатин на гемодинаміку, метаболізм, запалення та 

оксидативний стрес у пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ і НАЖХП на тлі РПАГ, 

схема розширеного комплексного 48-тижневого лікування із додаванням О3-

ПНЖК та УДХК достовірно ефективніше впливає на клініко-лабораторні та 

інструментальні показники. 

Представлено новий алгоритм диференційованої медикаментозної 

терапії пацієнтів з НАЖХП і супутньою ГХ або РПАГ з урахуванням 

особливостей різних схем комплексної терапії. 

Практичне значення одержаних результатів 

Отримані здобувачем результати дозволяють лікарям всіх рівнів 

надання медичної допомоги покращити діагностичні та терапевтичні підходи 

у хворих на НАЖХП у поєднанні з ГХ або РПАГ.  

Науково обґрунтовано та рекомендовано визначення прозапальних 

цитокінів (ІЛ-6 та ФНП-α), адипонектину та фетуїну-А при коморбідності 

НАЖХП і ГХ/РПАГ, що дозволить терапевтам та сімейним лікарям 

оптимізувати діагностику метаболічних порушень і серцево-судинних 



ускладнень, покращити встановлення груп ризику прогресування ІР та 

можливого розвитку ЦД 2 типу.  

Дисертантом обґрунтовано доцільність визначення поліморфних 

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

дозволить лікарям практичної медицини поліпшити діагностичні можливості 

при цій коморбідності. 

Запропоновано 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. Також впроваджено новий алгоритм 

диференційованого лікування хворих на НАЖХП та ГХ/РПАГ. 

Розроблено нові способи: оцінки особливостей клінічного перебігу 

стеатогепатиту на тлі метаболічного синдрому, неінвазивної діагностики 

фіброзу печінки у хворих на НАЖХП на тлі метаболічного синдрому, 

діагностики початкових змін портальної гемодинаміки у хворих із поєднаним 

перебігом стеатогепатиту та ГХ, диференційованого лікування пацієнтів з 

НАЖХП і супутньою ГХ.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практику відділень 

ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України", КЗОЗ 

«Харківська міська полікліника №3», КЗОЗ районне територіальне медичне 

об’єднання «Дергачівська центральна районна лікарня», КНП "Глухівська 

міська лікарня" Глухівської міської ради, КЗОЗ «Харківська міська 

багатопрофільна лікарня №25», КЗ «Охтирська центральна районна лікарня», 

Полтавської міської клінічної лікарні №5, Полтавської обласної клінічної 

лікарні ім. М.В. Скліфосовського, КУ «Сумська міська лікарня №1», КУ 

«Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника», 

КЗОЗ Сумської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№3 м. Суми", КУ «Кобеляцька центральна районна лікарня» Полтавської 

області, що підтверджено відповідними актами впровадження. Результати 

дисертації включені до навчальних програм підготовки студентів, лікарів-



інтернів і курсантів кафедри кафедри внутрішньої медицини №1 

Харківського національного медичного університету МОЗ України. 

Апробація результатів дисертації, повнота викладення основних 

положень, висновків та рекомендацій 

За результатами дисертації опубліковано 22 статті у наукових 

журналах (10 у моноавторстві), 4 з яких у виданнях іноземних держав, а 

також 1 монографія. Автором отримано 4 державні патенти на корисну 

модель України. Результати роботи представлені у вигляді усних та 

стендових доповідей на науково-практичних конференціях, конгресах та 

з'їздах в Україні, близького та дальнього зарубіжжя. 

Дисертація побудована за традиційним планом, викладена на 402 

сторінках друкованого тексту і складається із вступу, огляду літератури, 

клінічної характеристики обстежених пацієнтів і методів дослідження, 

результатів власних спостережень, обговорення отриманих даних, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних наукових джерел, що 

включає 445 друкованих праць, з них - 77 кирилицею та 368 латиницею. 

Дисертація ілюстрована 108 таблицями і 73 рисунками. 

Вступ містить всі необхідні складові: дисертантом обґрунтовано 

актуальність теми, чітко визначені мета і задачі дослідження, визначені 

об’єкт і предмет дослідження, аргументована наукова новизна отриманих 

результатів, їх практична значимість, приведені дані відносно апробації і 

результатів впровадження.  

Огляд літератури демонструє ретельне ознайомлення дисертанта з 

літературою, його вміння систематизувати питання, що розглядаються в 

наукових публікаціях, критично їх аналізувати, виділити головне в сучасних 

підходах до вивчення проблеми, оцінити досягнення інших дослідників з 

даного питання.  

У другому розділі представлена клінічна характеристика обстежених 

пацієнтів і методи дослідження, що підтверджують сучасний методичний 

рівень виконання дисертаційної роботи.  



У розділах власних досліджень 3-7 здобувачем на фактичному 

матеріалі проаналізовано розбіжності за метаболічними показниками, 

маркерами оксидативного стресу та антиоксидантного захисту, 

адипонектину, фетуїну-А, маркерами ураження печінки і нирок, 

прозапальними цитокінами, показниками ультрасонографії печінки, серця та 

судин, особливостей генетичного поліморфізму гена ADIPOQ основних груп 

коморбідної патології НАЖХП та ГХ/РПАГ між собою та з групами 

порівняння та контролю.  

Восьмий розділ дисертації присвячений комплексній оцінці 

варіативності показників у пацієнтів з коморбідною патологією при 

проведенні факторного аналізу, в результаті якої автором встановлені 2 

основних фактори, спільною дією яких пояснювалося 52,16% варіативності 

показників при НАЖХП на тлі ГХ/РПАГ.  

У дев’ятому розділі оцінювалась ефективність лікування пацієнтів з 

НАЖХП на тлі ГХ/РПАГ. При цьому запропоновано оригінальні 

патогенетично обгрунтовані схеми тривалого розширеного комплексного 

лікування та оцінено їх ефективність порівняно зі стандартними схемами. 

Крім того, проведена комплексна оцінка ефективності лікування. На підставі 

отриманих результатів автором запропонований алгоритм 

диференційованого лікування пацієнтів з коморбідністю НАЖХП на тлі 

ГХ/РПАГ. 

У розділі «Обговорення отриманих результатів» дисертант синтезує 

отримані дані і обґрунтовано доводить новизну результатів дослідження.  

Висновки, наведені дисертантом, достатньо обґрунтовані, цілком 

логічні, відповідають поставленим науковим завданням, відображають 

новизну і практичну значущість.  

Практичні рекомендації спрямовані на покращення діагностики та 

лікування хворих. Оптимізація лікування полягає у диференційованому 

призначенні антигіпертензивного препарату (ІАПФ або сартану) пацієнтам з 



коморбідністю НАЖХП на тлі ГХ/РПАГ в залежності від клініко-

лабораторних та інструментальних показників.  

Дисертаційна робота логічно структурована і написана доброю 

літературною мовою. 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення 

У процесі розгляду роботи виникли зауваження:  

Частина розділів власних досліджень є перевантаженими таблицями. 

Деякі таблиці можна було перенести у додатки. У розділі 7 аналітичної 

частини могло би бути більше, хоча у розділі «Обговорення отриманих 

результатів» ця інформація доповнюється. 

Зазначені недоліки не заважають високо оцінити якість даної 

дисертаційної роботи. 

В рамках наукової дискусії до здобувача наукового ступеня є наступні 

запитання: 

1. Які фактори найбільше впливають на ЕЗВД при коморбідності 

НАЖХП з ГХ/РПАГ та чи є різниця між цими двома видами коморбідності? 

2. З якою метою вивчався цитокератин-18? Яка його роль та місце у 

розвитку та прогресуванні НАЖХП на тлі АГ? 

3. Чи вивчалося Вами окремий внесок НАЖХП та АГ у формування 

несприятливих генотипів ADIPOQ при коморбідності НАЖХП з ГХ/РПАГ? 

Заключення. Відповідність дисертації вимогам 

Дисертаційна робота Просоленка Костянтина Олександровича 

«Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на есенціальну і 

ренопаренхіматозну артеріальну гіпертензію: особливості формування, 

перебігу, оптимізація діагностики та стратегії лікування», що подана на 

здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, є закінченою науково-

дослідною роботою, у якій представлене нове вирішення сучасної проблеми 

внутрішньої медицини, а саме розроблені нові заходи, спрямовані на 

оптимізацію діагностики і лікування неалкогольної жирової хвороби печінки  



 


