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Актуальність теми дисертаційної роботи. Станом на сьогодні, 

неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) вважається другою за 

поширеністю в світі нозологією серед хронічних захворювань печінки. 

НАЖХП в даний час розглядається як одне із захворювань, асоційованих з 

метаболічними порушеннями, які поєднується з ожирінням та 

інсулінорезистентністю (ІР). У ряді наукових робіт продемонстрований зв'язок 

НАЖХП з підвищенням ризику розвитку серцево-судинних захворювань 

(ССЗ). Також були досліджені механізми, які пов'язують НАЖХП і ССЗ, 

включаючи розвиток окислювального стресу, системного запалення, ІР та 

гіперліпідемії.  

В той же час, значну увагу науковців привертає дослідження механізмів 

прогресування НАЖХП у пацієнтів з супутнім перебігом гіпертонічної 

хвороби (ГХ). ГХ є багатофакторним захворюванням, яке виникає в результаті 

взаємодії між генетичною схильністю та факторами ризику навколишнього 

серидовища. Сучасні епідеміологічні дані продемонстрували, що біля 49,5% 

пацієнтів з ГХ мають НАЖХП, а розповсюдженість ГХ є значно вищою у 



пацієнтів з НАЖХП, ніж в загальній популяції. Слід зазначити, що НАЖХП 

вважається мультисистемним захворюванням, яке характеризується 

ураженням інших органів та систем. Встановлено, но наявність та стадія 

прогресування НАЖХП у пацієнтів з супутньою ГХ значно підвищує ризик 

ризику розвитку ССЗ. 

Встановлені спільні фактори розвитку НАЖХП та ГХ, таких як: 

розвиток системного запалення , активація ренін-ангіотензин-альдостеронової 

системи (РААС), активація симпатоадреналової системи (САС), ІР, 

ендотеліальна дисфункція (ЕД), та оксидативний стрес. 

Розвиток хронічного системного запалення призводить до виснаження 

та некрозу гепатоцитів, що призводить до розвитку та швидкого 

прогресування НАЖХП. Це пов’язано з активацією зірчатих клітин печінки, 

клітин Купфера, моноцитів, макрофагів та дендритних клітин у відповідь на 

запальні стимули організму (цитоцінів, хемокінів, ліпідних месенжерів та 

активних форм кисню) та їх впливу на розвиток апоптозу гепатоцитів. 

Одним із ключових чинників, що лежать в основі патогенетичного 

механізму взаємозв'язку НАЖХП та ГХ є розвиток ІР. Метаболічні наслідки 

ІР можуть призводити до розвитку НАЖХП, ЦД, артеріальної гіпертензії, 

гіперурикемії та ЕД. Патологічна ІР розвивається внаслідок складної взаємодії 

генотипу та образу життя (відсутність фізичної активності та переїдання). 

Також у виникненні ІР важливу роль відіграють адипоцитокіни, які інгібують 

чутливість клітин до інсуліну, такі як: ФНП-α, ІЛ-6, резистин, ретинол-

зв’язуючий білок-4, та інші. Наряду з цим, розвиток ІР грає ключову роль у 

виникненні стеатозу печінки при НАЖХП шляхом активації перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ), розвитку оксидативного стресу (ОС) з наступним 

розвитком мітохондріальної дисфункції. 

Розвиток ЕД також займає важливе місце в патогенетичних механізмах 

взаємозв'язку НАЖХП та ГХ. ЕД та ІР сприяють зниженню швидкості синтезу 

NO, підвищення системного судинного опору, та розвитку артеріальної 



гіпертензії. Встановлено, що хронічне системне запалення, спричинене 

продукцією запальних агентів, таких як СРБ та ІЛ-17, викликають розвиток 

ЕД, підвищення тонусу судин та розвиток ГХ. 

Станом на сьогодні, кількість досліджень щодо діагностичної тактики у 

пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ є незначним, а питання 

неінвазивної діагностики НАЖХП та її стадій, у пацієнтів з супутньою ГХ, 

залишається відкритим. Необхідно зазначити, що майбутнє діагностичної 

гепатології полягає у використанні неінвазивних методів діагностики НАЖХП 

на тлі ГХ з можливістю ранньої діагностики НАЖХП та диференціювання 

стеатозу, НАСГ та фіброзу печінки. 

Також актуальним є питання пошуку ефективної терапевтичної стратегії 

для контролю процесу фіброгенеза і регресії гепатоцелюлярного 

пошкодження, враховуючи, що ранні стадії фіброгенезу мають зворотній 

характер. 

Основним принципом лікування пацієнтів з коморбідним перебігом 

НАЖХП та ГХ є попередження розвитку запалення в тканині печінки, 

фіброгенезу та цирозу печінки. З цією метою, додатково до модифікації образу 

життя необхідним є призначення безпечної медикаментозної терапії з 

можливістю корекції запалення гепатоцитів, фіброгенезу, а також 

вуглеводного, ліпідного обміну, показників ІР та ЕД. 

На підставі вищезазначеного, тема дисертаційного дослідження 

Александрової Тетяна Миколаївни, метою якого було 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 

перспективним. 

 

 



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.  

Оцінка змісту і оформлення роботи. Дисертаційна робота складається 

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

розділів власних спостережень, узагальнення результатів, висновків і 

практичних рекомендацій, списку літературних джерел, який налічує  322 

наукових публікації, з яких 4 вітчизняних та 318 англомовних. Дисертацію 

ілюстровано 10 таблицями та 43 рисунками. 

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

аргументовані.  

У вступі здобувачка чітко обґрунтовує необхідність проведення даного 

дослідження, конкретно формулює мету і завдання, визначає їх практичну 

спрямованість. 

У розділі «Огляд літератури» висвітлені сучасні наукові дані стосовно 

основних напрямків дисертаційного дослідження. Здобувачкою описані 

сучасні наукові дані про механізми розвитку коморбідного перебігу НАЖХП 

та ГХ, особливості ранньої діагностики неалкогольного стеатогепатиту та 

фіброзу печінки, а також обґрунтовується необхідність медикаментозного 

лікування пацієнтів із зазначеними патологіями. Також, були описані дані про 

роль пентраксину-3 в ранній неінвазивній діагностиці неалкогольного 

стеатогепатиту та фіброзу печінки у пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ. 

У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження» здобувачка висвітлює 

наукові методики, використані в роботі, детально описує характеристику 

обстежених груп пацієнтів. 



У розділі 3 «Оцінка рівня пентраксину-3 та його зв’язок з 

досліджуваними показниками» здобувачкою були проаналізовані та 

висвітлені дані структурно-функціонального та ферментативного стану 

печінки, стан ліпідного та вуглеводного обмінів, особливості показників 

ендотеліальної дисфункції та системної запальної відповіді у пацієнтів з 

коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ. В окремому підрозділі наведені 

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

коморбідного перебігу з ГХ та його взаємозв’язки з досліджуваними 

показниками. 

Здобувачкою було встановлено, що у пацієнтів з поєднаним перебігом 

НАЖХП та ГХ середні рівні ферментів печінки були достовірно вищими у 

порівнянні з групою пацієнтів з ізольованим перебігом НАЖХП. Також було 

продемонстровано, що достовірне підвищення ферментів печінки у підгрупі 

пацієнтів із стеатозом печінки в порівнянні з підгрупами пацієнтів з НАСГ та 

фіброзом печінки, вказує на наявність взаємозв’язку між розвитком 

запального процесу та фіброгенезу в тканині печінки та підвищенням 

активності печінкових трансаміназ. 

Аналізуючи результати вуглеводного стану у обстежених пацієнтів, 

здобувачкою був виявлений взаємозв’язок між наявністю супутньої ГХ у 

пацієнтів з НАЖХП та загальним погіршенням вуглеводного стану. 

Також було виявлене достовірне підвищення показників ліпідного обміну 

у пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ, у порівнянні з 

показниками пацієнтів з ізольованим перебігом НАЖХП, що вказувало на 

негативний вплив ГХ та пов’язаних з нею метаболічних порушень на розвиток 

гіперліпідемії та як наслідок, посилення жирового переродження печінки. 

Достовірне прогресування показників функціонального стану ендотелію 

свідчили про взаємообтяжуючий вплив НАЖХП та ГХ на розвиток ЕД.  

Аналіз показників маркерів хронічного системного запалення виявив 

достовірне підвищення досліджуваних показників у пацієнтів з коморбідним 



перебігом НАЖХП та ГХ в залежності від прогресування стадії ГХ. Такі 

результати підтверджують негативний вплив прогресування ГХ та пов’язаних 

з нею метаболічних порушень на розвиток хронічного системного запального 

процесу у пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ. Також 

здобувачкою було продемонстровано достовірне підвищення СРБ, ІЛ-6 та 

гаптоглобіну у підгрупі пацієнтів з НАСГ в порівнянні з підгрупами пацієнтів 

із стеатозом печінки, НАСГ та фіброзом печінки, що вказує на участь 

прозапальних цитокінів в розвитку запалення тканини печінки та подальшого 

прогресу стадій НАЖХП. 

Цінним надбанням роботи є результати вивчення рівня пентраксину-3 у 

пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ. Здобувачка демонструє 

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

порівнянні з групою пацієнтів з ізольованим перебігом НАЖХП. Враховуючи 

те, що пентраксин-3 є специфічним маркером запальної відповіді, отримані 

дані дозволяють зробити припущення щодо наявності патогенетичного 

взаємозв’язку між розвитком хронічного системного запального процесу та 

прогресуванням ГХ та її стадій у пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП 

та ГХ. Отримані здобувачкою дані можуть свідчити про безпосередню або 

опосередковану роль пентраксину-3 в патогенетичних ланках формування 

запальної відповіді в тканині печінки з подальшим переходом в НАСГ та 

фіброз печінки. Окрім того, результати вмісту пентраксину-3 в плазмі крові 

пацієнтів з НАЖХП можуть позиціонувати даний цитокін в якості 

неінвазивного діагностичного маркеру НАЖХП та прогресування її стадій. 

У розділі 4 «Оцінка ефективності комплексного лікування пацієнтів з 

НАЖХП на тлі ГХ» здобувачка аналізує та демонструє вплив комбінованої 

антигіпертензивної терапії та адеметіоніну на ферментативну активність 

печінки, показники інсулінорезистентності, стан ліпідного обміну, а також 

показники ендотеліальної дисфункції, системної запальної відповіді та рівень 

пентраксину-3 у пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ. Після проведеного лікування 



здобувачка демонструє дані про достовірне зниження середніх показників 

артеріального тиску, показників ферментної активності печінки, покращення 

показників ліпідного та вуглеводного обмінів, зниження маркерів 

ендотеліальної дисфункції, хронічного системного запалення та рівня 

пентраксину-3.  

Теоретичний науковий матеріал доповнено демонстрацією клінічних 

випадків пацієнтів, що брали участь в дослідженні, що значно підвищує 

практичне значення дисертаційної роботи. 

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» здобувачка 

узагальнює результати власних спостережень та співвідносить їх з 

літературними даними, аргументує зроблені висновки. 

Дисертація написана грамотною українською мовою, читається вільно і 

легко. Ілюстрації і таблиці виконані доречно, доповнюючи текст, що значно 

покращує його сприйняття. 

Практичне значення роботи. 

Дисертанткою було теоретично та практично обґрунтованою 

необхідність визначення рівня пентраксину-3, показників ліпідного, 

вуглеводного обмінів, ендотеліальної дисфункції, системної запальної 

відповіді для удосконалення та підвищення ефективності діагностики і 

лікування пацієнтів з НАЖХП на тлі ГХ. 

Розроблений дисертанткою спосіб неінвазивної діагностики фіброзу 

печінки у хворих на НАЖХП може використовуватись закладами практичної 

охорони здоров’я. Впроваджений в практику спосіб лікування пацієнтів з 

НАЖХП в поєднанні з ГХ I-II стадії. Встановлено, що з метою 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 Александрової Тетяни Миколаївни 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. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертанткою був вперше  

встановлений зв’язок між рівнем пентраксину-3, маркерами системної 

запальної відповіді та прогресуванням метаболічних змін в печінці за умов 

коморбідного перебігу НАЖХП та ГХ, що підтверджує залежність 

прозапальної ферментативної активності печінки від рівнів зазначених 

цитокінів.  

Доповнено наукові дані про те, що у пацієнтів з коморбідним перебігом 

НАЖХП та ГХ спостерігається взаємозв’язок між підвищенням рівня 

пентраксину-3 в сироватці крові та підвищенням проатерогенних показників 

ліпідного обміну, а також зі зростанням показників інсулінорезистентності у 

даної когорти пацієнтів. 

Доведено, 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. 

В роботі встановлено, що комбінована антигіпертензивна терапія із 

залученням адеметіоніну призводить до покращення функціонального стану 

ендотелію, нормалізацію показників системної запальної відповіді, ліпідного 

та вуглеводного обмінів у пацієнтів з коморбідним перебігом НАЖХП та ГХ. 

Також здобувачкою було визначено, що застосування адеметіоніну викликає 

вірогідне зниження пентраксину-3 в плазмі крові та викликає регресію стадій 



фіброзу печінки, що дозволяє удосконалити схему лікування пацієнтів з НАСГ 

та фіброзом 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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Наукові результати, висновки і практичні рекомендації дисертаційної 

роботи Александрової Тетяни Миколаївни підкріплені достатнім об'ємом 

клінічних, інструментальних і лабораторних методів дослідження. Здобувачка 

провела обстеження 102 пацієнтів, 82 з яких склали дві дослідних групи та 20 

осіб – група умовно здорових.  

Реалізуючи мету та завдання дисертаційного дослідження, його авторка 

використовувала цілу низку сучасних високоінформативних методів 

наукового пошуку. Здобувачкою було проведено набір груп тематичних 

пацієнтів, забезпечене клінічне обстеження пацієнтів, аналіз лабораторних та 

інструментальних результатів дослідження. Також здобувачкою була 

проведена аналітико-статистична обробка отриманих даних, сформульовані 

основні положення, висновки, практичні рекомендації, підготовка та 

оформлення наукових статей, тез, патентів, актів впровадження та 

інформаційних листів про нововведення, які відображають основні наукові 

результати та положення дисертаційної роботи.  



Статистична обробка одержаних результатів проводилася відповідно до 

сучасних вимог із використанням методів кореляційного аналізу за допомогою 

пакету програм Statistica ver. 6.0 for Windows і Exel 2010. 

Все вищезазначене дає підстави вважати, що дисертаційна робота 

виконана на високому науково-методичному рівні, а її положення є в 

достатньому ступені обґрунтованими та достовірними. 

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 наукові праці в повній мірі відображають зміст 

проведеного дослідження. 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 

Принципових і суттєвих зауважень до роботи немає. Всі розділи були оцінені 

позитивно. Є деякі зауваження щодо оформлення результатів дослідження, 

зустрічаються стилістичні та орфографічні помилки. 

Проте, зазначені 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. За рахунок чого, на Вашу думку, спостерігалося відчутне покращення 

показників ендотеліальної дисфункції у досліджуваних пацієнтів на фоні 

прийому адеметіоніну та комбінованої антигіпертензивної терапії?  

2. Враховуючи наявність дисліпідемії серед груп досліджуваних хворих, 

чи приймали пацієнти статини та чим Ви можете пояснити вплив 

запропонованої терапії на покращення показників ліпідного обміну? 

 




