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     Актуальність теми. Відповідно до сучасних уявлень, неалкогольна 

жирова хвороба печінки (НАЖХП) позиціонується як незалежний фактор 

ризику розвитку і прогресування серцево-судинних захворювань (ССЗ). 

Найважливішим фактором такого ризику служить атерогенна дисліпідемія яку 

виявляють у 20-80% пацієнтів з НАЖХП. У ряді робіт показано зв'язок 

НАЖХП з артеріальною гіпертензією (АГ). Встановлено також, що ССЗ є 

головною причиною смерті пацієнтів з НАЖХП. 

     Одночасно, АГ розглядають в якості не тільки самостійного захворювання 

(гіпертонічна хвороба), але і провідного чинника ризику розвитку інших ССЗ. 

Накопичений клінічний досвід дозволяє розцінювати АГ як один з 

етіологічних факторів метаболічних порушень у багатьох органах, зокрема в 

печінці. Функції печінки мають суттєве значення в реалізації метаболічних 

порушень при метаболічному синдромі, складовою якого є артеріальна 

гіпертензія, однак вивченню стану печінки при АГ приділяється невиправдано 

мало уваги. 



     До загальних патогенетичних механізмів розвитку АГ і НАЖХП 

відноситься інсулінорезистентність (ІР). У численних дослідженнях показано, 

що ІР і компенсаторна гіперінсулінемія є ключовими факторами формування 

МС. Вони ж визнані провідними механізмами в патогенезі НАЖХП. 

Гіперінсулінемія, у свою чергу, стимулює продукцію факторів росту 

(тромбоцитарний, інсуліноподібний, фактор росту фібробластів), що веде до 

проліферації гладком'язових клітин і фібробластів і, як наслідок, до 

вазоконстрикції і підвищення артеріального тиску. У таких умовах 

активується синтез ендотеліну, інгібітора тканинного активатора 

плазміногену-1, в процес включаються симпатоадреналова і ренін-

ангіотензин-альдостеронова системи, підвищується реабсорбція натрію в 

проксимальних і дистальних канальцях нефрона, що створює передумови для 

формування АГ. 

    Доведено, що наявність АГ посилює або провокує розвиток неалкогольного 

стеатогепатиту (НАСГ). Так, у пацієнтів з АГ в понад 50% випадків виявляють 

також НАЖХП без інших факторів ризику розвитку захворювань печінки. 

Найбільша кількість випадків НАЖХП (≈80%) діагностують у групі non-

dippers-осіб з недостатнім нічним зниженням АТ, що асоціюється з високим 

рівнем інсуліну і адипонектину. 

    Отримані докази того, що АГ, особливо систолічна, є незалежним 

предиктором неспецифічного портального фіброзу печінки у пацієнтів з 

НАЖХП. Незаперечним є той факт, що в формуванні процесів фіброгенезу 

провідна роль належить ангіотензину II. Можливим механізмом реалізації 

цього ефекту вважають підвищення продукції профіброгенного цитокіну -  

трансформуючого фактора росту-β1, який активує зірчасті клітини. 

Ангіотензин II здійснює не лише судинозвужувальну і протромбогенну дію, 

але і здатний індукувати оксидативний стрес. 



     Печінка при поєднанні НАЖХП і АГ є органом-мішенню, де запускається 

каскад запальних реакцій з безпосередньою секрецією прозапальних цитокінів 

і формуванням системної запальної відповіді. У жировій тканині також може 

розвиватися хронічне запалення за допомогою впливу прозапальних 

адипоцитокінів, таких як адипонектин, лептин, фактор некрозу пухлини -α, 

інтерлейкін-6 і резистин. 

     Лікування пацієнтів з поєднаною патологією має ряд особливостей і 

пов'язане з ризиком як поліпрагмазії, так і розвитку кумулятивних, побічних 

ефектів, особливо при патології печінки. Тому вибір терапії для пацієнта з 

НАЖХП в поєднанні з АГ повинен базуватися насамперед на принципах 

безпеки. З урахуванням наявності коморбідної патології та необхідності 

комплексного її лікування, вимоги, які повинні пред'являтися до 

призначуваних медикаментозних засобів, включають метаболічну 

нейтральність, позитивний вплив на стан печінки і хорошу переносимість. 

     Основною метою лікування хворих НАЖХП є запобігання прогресуванню 

захворювання, переходу стеатозу в стеатогепатит, а останнього - в цироз 

печінки.  Ця мета передбачає вивчення особливостей коморбідного  перебігу 

НАЖХП, визначення основних патогенетичних ланок 

(інсулінорезистентність, оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція, 

порушення ліпідного обміну) та можливостей впливу на них. 

     У цьому зв’язку, дисертаційне дослідження, метою якого визначено 

удосконалення та підвищення ефективності діагностики та лікування 

пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі гіпертонічної 

хвороби на підставі визначення функціонального стану ендотелію, показників 

системної запальної відповіді та діагностичного значення пентраксину – 3 є 

актуальним та важливим як з наукової, так і з практичної точок зору. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом НДР кафедри внутрішньої медицини 

№1 Харківського національного медичного університету МОЗ України 



«Клінічне значення маркерів запалення та метаболічних порушень у хворих на 

неалкогольну жирову хворобу печінки з урахуванням коморбідності» (№ 

держ. реєстрації 0118U000937), строки виконання: 01.01.2018 р.-01.12.2021 р.      

Дисертантка була співвиконавцем даної теми. 

Оцінка змісту і оформлення роботи. Дисертаційна робота складається 

зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріал і методи дослідження». 2 

розділів власних спостережень, обговорення результатів, висновків і 

практичних рекомендацій, списку літературних джерел, який налічує  322 

наукових публікації, з яких англомовних – 318. Дисертацію ілюстровано 10 

таблицями та 43 рисунками. 

Дисертація побудована за загальноприйнятим планом. У вступі чітко 

обґрунтовані та сформульовані мета і завдання, визначена їх практична 

спрямованість. 

Назва дисертації відповідає її змісту. Мета і завдання в цілому конкретні, 

аргументовані. Всі розділи за своєю суттю, науково-методичним підходом, 

об’ємом і методами статистичного аналізу, інтерпретацією отриманих даних, 

висновками та практичними рекомендаціями відображують об'єм проведених 

досліджень та об'єктивну оцінку одержаної інформації. 

     У розділі «Огляд літератури» представлені сучасні наукові дані стосовно 

пріоритетних напрямків дисертаційного дослідження. Зокрема, автор аналізує 

сучасні дані про механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки 

у поєднанні з гіпертонічною хворобою, особливості діагностики 

неалкогольного стеатогепатиту та фіброзу печінки, також проводить аналіз 

сучасних літературних джерел, присвячених методам лікування пацієнтів з 

коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та 

гіпертонічної хвороби. 

       В окремому підрозділі висвітлені дані про роль пентраксину-3 в ранній 

неінвазивній діагностиці неалкогольного стеатогепатиту та фіброзу печінки у 



пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі гіпертонічної 

хвороби. 

У розділі 2 «Матеріал і методи дослідження» авторка дослідження 

детально висвітила   наукові методики,  які вона використала у роботі, дано 

детальну характеристику обстежених клінічних груп хворих. Наведена 

детальна клінічна характеристика основної та групи порівняння та лікувальні 

тактики обстежених, які відповідають протоколам надання медичної 

допомоги цього контингенту хворих. 

     У розділі 3,  який є розділом  власних досліджень авторка роботи привела 

результати проведених нею досліджень по вивченню структурно-

функціонального та ферментативного стану печінки пацієнтів з 

неалкогольною жировою хворобою печінки та її коморбідним перебігом з 

гіпертонічною хворобою, а також показники інсулінорезистентності, стан 

ліпідного обміну, системної запальної відповіді у пацієнтів з НАЖХП та в разі 

її коморбідного перебігу з ГХ . В окремому підрозділі  викладені наявні 

результати вивчення рівня пентраксину-3 у пацієнтів з НАЖХП та в разі її 

коморбідного перебігу з ГХ та його взаємозв’язки з досліджуваними 

показниками. 

     Дисертанткою встановлено, що в групі пацієнтів з коморбідним перебігом 

НАЖХП та ГХ у порівнянні з групою пацієнтів з ізольованим перебігом 

НАЖХП були достовірно вищими показники ферментативного стану печінки 

що вказувало  на незалежну роль ГХ у впливі на каскад метаболічних реакцій, 

які зумовлюють розвиток запалення в тканині печінки з наступним 

підвищенням ферментативної функції печінки, а підвищення рівнів 

аспартатамінотрансферази та аланінамінотрансферази вказувало на вплив 

розвитку запального процесу в тканині печінки на прогресування стадій 

НАЖХП та підвищений ризик розвитку ССЗ.  

Достовірне підвищення показників ІР та показників ліпідного 

профілю свідчили  про взаємообтяжуючий вплив гіперліпідемії та ГХ в 



створенні передумов для накопичення надлишкового жиру в печінці з 

подальшим прогресуванням НАЖХП. 

Достовірне прогресування ендотеліальної дисфункції свідчило про 

вплив ендотеліальної дисфункції на прогресування стадій НАЖХП, а також 

на підвищений ризик розвитку ССЗ в разі її коморбідного перебігу з ГХ. 

Особливої уваги заслуговують результати по вивченню пентраксину-

3 у пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП. Авторка встановлює 

достовірне підвищення рівня пентраксину-3 у пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ 

у порівнянні з групою пацієнтів з ізольованим перебігом НАЖХП. Окрім 

того, було визначено підвищення рівня пентраксину-3 у пацієнтів зі 

стеатозом печінки, неалкогольним стеатогепатитом та фіброзом печінки, що 

дозволило зробити висновок про  безпосередню або опосередковану роль 

пентраксину-3 в патогенетичних ланках формування запальної відповіді в 

тканині печінки з подальшим переходом в НАСГ та фіброз печінки. Наряду з 

цим, результати вмісту пентраксину-3 в плазмі крові пацієнтів з НАЖХП 

можуть позиціонувати даний цитокін в якості неінвазивного діагностичного 

маркеру НАЖХП та її стадій. 

    У  розділі 4  «Оцінка ефективності комплексного лікування пацієнтів з 

НАЖХП на тлі ГХ» авторка дослідження вивчає вплив комбінованої 

антигіпертензивної терапії та адеметіоніну на ферментативну активність 

печінки, показники інсулінорезистентності та стан ліпідного обміну у 

пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ, а також показники ендотеліальної дисфункції 

та системної запальної відповіді на тлі лікування комбінованою 

антигіпертензивною терапією та адеметіоніном у пацієнтів з НАЖХП та ГХ, 

ефективність впливу комбінованої антигіпертензивної терапії та адеметіоніну 

на рівень пентраксину-3 та показники фіброзу печінки у пацієнтів з 

коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ. 

    Дисертантка після проведеного лікування виявляє достовірне зниження 

показників ферментної активності печінки, покращення ліпідного профілю, 



зменшення показників ІР, маркерів ендотеліальної дисфункції, хронічного 

системного запалення  та рівня пентраксину-3 з одночасною нормалізацією 

показників артеріального тиску. Тобто, включення адеметіоніну у схеми 

стандартної антигіпертензивної терапії є доцільним методом лікування 

пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ в якості патогенетичного лікарського засобу з 

вираженим цитопротекторним, гіполіпідемічним, протизапальним ефектом, а 

також з виразним впливом на покращення функціонального стану судинної 

стінки. 

Ці дані є пріоритетними та такими, що мають важливе практичне 

значення.  

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 

узагальнює результати власних спостережень та співвідносить їх з 

літературними даними, аргументує зроблені висновки. 

Дисертація написана грамотною українською мовою, сприймається 

вільно і легко. Ілюстрації і таблиці доречні і вдало доповнюють текст, 

покращуючи його сприйняття. 

     Дисертаційна робота Александрової Т.М. виконана в Харківському 

національному медичному університеті (науковий керівник - д.мед.н., 

проф. Бабак О.Я.) є завершеним науковим дослідженням, в якому на основі 

проведених автором досліджень удосконалено діагностику та комплексне 

лікування  пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі 

гіпертонічної хвороби на підставі визначення функціонального стану 

ендотелію, показників системної запальної відповіді та діагностичного 

значення пентраксину – 3. 

Теоретично і практично обґрунтована доцільність визначення 

пентраксину-3, показників ліпідного обміну, ендотеліальної дисфункції, 

системної запальної відповіді для удосконалення та підвищення ефективності 

діагностики і лікування пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою 

печінки на тлі гіпертонічної хвороби 



Таким чином, дисертація Александрової Т.М. містить ряд науково 

обґрунтованих вдосконалень діагностики та лікування НАЖХП у поєднанні з 

гіпертонічною хворобою, що є суттєвим вкладом як у медичну науку, так і в 

практичну охорони здоров'я. 

Наукова новизна одержаних результатів. Авторка дисертаційного 

дослідження вперше: 

- виявляє кореляційні взаємозв’язки між рівнем пентраксину-3, СРБ, ІЛ 

4, ІЛ-6, гаптоглобіном та прогресуванням метаболічних змін в печінці за умов 

коморбідного перебігу НАЖХП та ГХ, а також між підвищенням рівня 

пентраксину-3 та рівнями СРБ, ІЛ-6, ІЛ-4, гаптоглобіном в залежності від 

стадії прогресування НАЖХП у пацієнтів з НАЖХП.;  

- встановлює  у пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ 

взаємозв’язок між підвищенням рівня пентраксину-3 в сироватці крові та 

підвищенням проатерогенних показників ліпідного обміну; 

- аргументовано доводить, що зростання рівня пентраксину-3 в плазмі 

крові асоціюється з погіршенням функціонального стану ендотелію та 

розвитком ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з коморбідним перебігом 

НАЖХП та ГХ. 

На підставі проведених досліджень  його авторка встановлює, що 

комбінована антигіпертензивна терапія із залученням адеметіоніну 

призводить до зростання ендотеліальної синтази оксиду азоту та ендотелій-

залежної вазодилятації плечової артерії у пацієнтів як  з коморбідним 

перебігом НАЖХП та ГХ, так і без нього, а застосування адеметіоніну 

викликає вірогідне зниження пентраксину-3 в плазмі крові та викликає 

регресію стадій фіброзу печінки. 

Наукова новизна роботи підтверджена двома патентами України на 

корисну модель:  



1. Патент України на корисну модель № 139018, UA, МПК (2006.01) G 01 

N 33/48. Спосіб неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на 

неалкогольну жирову хворобу печінки. 

2. Патент України на корисну модель № 143506, UA, МПК (2020.01) А61К 

31/00, А61Р 1/16 (2006.01), А61Р 9/12 (2006.01). Спосіб лікування пацієнтів з 

неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіпертонічною 

хворобою I-II стадії. 

Практичне значення. Практичне значення роботи  визначається 

доцільністю визначення пентраксину-3  в плазмі крові та визначення 

активності НАСГ та ступеню фіброзу печінки за допомогою транзиторної 

еластографії  у пацієнтів з поєднаним перебігом НАЖХП та ГХ.  

Лабораторний моніторинг рівня пентраксину-3 в плазмі крові, виразності 

стеатогепатиту та фіброзу печінки у пацієнтів з коморбідним перебігом 

НАЖХП та ГХ необхідно проводити за наявності підвищення рівня 

печінкових трансаміназ (аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, 

γ-глутамілтранспептидази) та лужної фосфатази , з наступним визначенням 

співвідношення АСТ/АЛТ. 

Для зменшення виразності стеатозу печінки, зниження показників 

інсулінорезистентності, покращення функціонального стану ендотелію судин 

та  зниження активності запальних процесів в печінці з наступними 

фібротичними змінами, пацієнтам з коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ 

додатково до дієтичних рекомендацій та антигіпертензивних препаратів згідно 

з сучасними протоколами надання медичної допомоги рекомендоване 

призначення адеметіоніну в таблетованій формі – 500 мг 2 рази на день 

тривалістю до двох місяців. 

Результати дослідження впроваджено в клінічну роботу КНП ХОР 

"Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту 

населення", КНП ХОР "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25», КНП 

"Куп'янська центральна міська лікарня", ПП «Лікарня Св. Луки», КНП 



«Тернопільська університетська лікарня», КНП «Лозівське ТМО», що 

підтверджено 10 актами впровадження. 

Розроблено та впроваджено в практику інформаційний лист МОЗ України 

про нововведення в сфері охорони здоров’я № 02-2021 «Спосіб лікування 

пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з 

гіпертонічною хворобою I-II стадії».  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Наукові результати, висновки і практичні рекомендації дисертаційної роботи 

Александрової Т.М., підкріплені достатнім об'ємом клінічних, 

інструментальних і лабораторних методів дослідження. Дисертантка провела 

обстеження 102 пацієнтів, 82 з яких склали дві дослідних групи та 20 чол.  – 

група умовно здорових.  

Застосування сучасних високоінформативних методів досліджень, 

достатня кількість обстежених хворих і використані дисертанткою 

статистичні методи опрацювання медичної інформації засвідчують високий 

фаховий рівень здобувачки і свідчать про репрезентативність та достовірність 

викладених у дисертації наукових положень. Висновки обґрунтовані, логічні, 

відображають результати дисертації. Практичні рекомендації доступні для 

використання у практичній медицині,  впроваджені в клінічну практику  та 

навчальний  процес.  

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць,  серед яких 4 

наукових статті, 2 з яких у виданнях ЄС, 1 у наукометричних виданнях 

SCOPUS, 1 у наукових фахових виданнях України. Також опубліковано 9 тез 

доповідей, 1 з яких у міжнародних виданнях, 10 актів впровадження, 2 патенти 

на корисну модель та 1 інформаційний лист. 

 Опубліковані роботи повністю відображають зміст проведеного 

дослідження. 



Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 

Принципових і суттєвих зауважень до роботи немає. Наявні окремі стилістичні 

та граматичні помилки, які не позначились на загальній якості викладення 

текстового матеріалу роботи. 

Зважаючи на те, що адеметионін позиціонується як гепатопротектор, що 

володіє антидепресивною активністю, було б доцільно, одночасно з вивченням 

гепатопротекторних властивостей цього засобу у хворих з коморбідним 

перпебігом НАЖХП та ГХ провести вивчення його впливу на якість життя 

пацієнтів та,зокрема, на показники тривожності та депресії. 

Однак зроблені зауваження не знижують позитивної оцінки дисертації, 

її важливого теоретичного значення для науки та практичної медицини. 

Також хочеться поставити ряд запитань, які мають наукове значення та 

можуть стати напрямком подальшої роботи з даної проблематики: 

1.  При розгляді коморбідності НАЖХП з ГХ, що ми повинні розглядати 

первинним, а що вторинним – неалкогольну жирову хворобу печінки чи 

гіпертонічну хворобу?  

2.  При проведення визначення рівня сечової кислоти у крові Вами 

були виявлені пацієнти дослідних груп з підвищеним рівнем сечової кислоти 

у крові.  Чи діагностували Ви у цих пацієнтів гіперурикемію або подагру, якщо 

так,то як часто? Чи не були показники системної запальної відповіді 

підвищеними  внаслідок наявності супутньої патології (гіперурикемія, 

подагра)? 

3. Які б Ви могли дати поради  сімейним лікарям щодо того де, та яким 

чином лікар первинної ланки може провести визначення пентраксину-3. 

4. Зважаючи на виражену антидепресивну дію адеметіоніну, доцільно 

було б визначити вплив цього засобу на показники якості життя у пацієнтів з 

коморбідним перебігом НАЖХП (депресія, тривожність). 

 

  




