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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної 

практики (сімейної медицини) ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 

академія» МОЗ України «Роль запалення у патогенезі коронарогенних і 

некоронарогенних захворювань серця та розробка методів патогенетичної 

терапії», 2007-2012 рр. (№ державної реєстрації  0107U004808) та науково-

дослідних робіт Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних 

основ розвитку патології та фармакогенетики Вищого державного навчального 

закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України 

«Комплексне дослідження генетично обумовлених особливостей NF-kB 

опосередкованої сигнальної трансдукції, що визначає розвиток хронічного 

системного запалення у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет ІІ 

типу», 2011-2013 рр. (№ державної реєстрації 0111U001774), та «Розробка 

стратегії використання епігенетичних механізмів для профілактики та 

лікування хвороб, пов’язаних із системним запаленням», 2014-2016 рр. (№ 

державної реєстрації 0114U000784).  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях.  

Наукові результати, висновки і практичні рекомендації дисертаційної 

роботи Чекаліної Н.І. базуються на достатньому обсязі клінічних, 

інструментальних і лабораторних методів дослідження. Проведено обстеження 

340 осіб, серед яких 230 хворих на стабільну ІХС, 50 хворих на ІХС у поєднанні 

з АІТ, 30 хворих на АІТ та 30 здорових осіб. Згідно дизайну дослідження, був 

проведений розподіл учасників дослідження на групи з метою вивчення 

ефективності лікувальних схем з додаванням полі фенольних засобів з 

протизапальною активністю. 
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інтерлейкін 1β, фібриноген, фактор некрозу пухлини α, що висвітлює роль 

запалення у порушенні кардіогемодинаміки.  

Встановлено протизапальні властивості ресвератролу та кверцетину в 

умовах ІХС за зниженням у крові рівнів цитокінів, запальної активації 

ендотелію.  

Обґрунтовано переваги впливу ресвератролу над кверцетином у корекції 

показників центральної гемодинаміки й ішемії міокарду та розширені наукові 

поняття про можливості кардіопротекції шляхом контролю над рівнем 

хронічного системного запалення із застосуванням поліфенолів. 

Виявлено ефективність ресвератролу щодо корекції електричної 

нестабільності й ішемії міокарду, стану центральної гемодинаміки за 

показниками діастолічної функції лівого шлуночку у хворих на ІХС на тлі АІТ 

та встановлені ймовірні механізми його кардіопротекторних властивостей. 

Наукова новизна підтверджена наявністю 7 патентів України на корисну 

модель. 

Структура та об’єм дисертації. Дисертація побудована за 

загальноприйнятим принципом, викладена на 354 сторінках друкованого 

тексту, містить вступ, огляд літератури, матеріали і методи досліджень, 3 

розділи власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів досліджень, 

висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел. Роботу 

проілюстровано 45 таблицями, 31 рисунком. Список використаних джерел 

складає 650 (183 — кирилицею та 467 — латиницею). 

У вступі наведено обґрунтування актуальності проведення даного 

дослідження, чітко сформульовано мету, визначено завдання, які відображають 

основні напрямки роботи. Змістовно викладені положення, що підтверджують 

наукову новизну дослідження та його практичне спрямування. 

Огляд літератури присвячений сучасним уявленням про етіологію та 

патогенез ІХС крізь призму системного запалення, зазначено роль хронічного 












