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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

доктора медичних наук, професора Фуштея Івана Міхайловича, проректора з 

наукової роботи, професора кафедри терапії, клінічної фармакології та

ендокринології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 

України», на дисертаційну роботу аспіранта кафедри внутрішньої медицини №1 

Харківського національного медичного університету МОЗ України
Більченко Антона Олександровича на тему: «Оптимізація лікування хворих з 

поєднанням артеріальної гіпертензії та цукрового діабету на підставі вивчення 

нових біомаркерів запалення: ФРД-15, Р-селектину та Галектину-3», представлену 

до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 64.600.018 Харківського 

національного медичного університету МОЗ України, що утворена наказом МОН 

України від 03.03.2021 № 280 для розгляду та проведення разового захисту 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 - «Медицина», спеціалізація 14.01.02 - внутрішня 

медицина

1. Актуальність теми дисертації та отриманих результатів. Дисертаційна 

робота А.О. Більченко присвячена актуальній проблемі сучасної клінічної 

медицини - оптимізації ведення хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (ЦД2Т)*на підставі вивчення клінічного 

значення системного запалення та пошуку нових біомаркерів, визначення їх 

діагностичного та клінічного значення.

Велике соціальне значення роботи зумовлено тим, що АГ та ЦД2Т є одними 

з найпоширеніших захворювань в популяції та разом посідають перше місце як 

причина серцево-судинної смертності в світі. Незважаючи на численні досягнення 

в лікуванні АГ та ЦД2Т за останні десятиліття, так званий «залишковий» серцево- 

судинний ризик, після застосування всіх доступних методів лікування хворих на 

АГ та ЦД2Т, які включають ефективний контроль артеріального тиску, 

антигіперглікемічну терапію сучасними препаратами, призначення статинів, 
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антитромбоцитарної терапії та корекції факторів ризику залишається дуже 

високим.
В значній мірі цей «залишковий» серцево-судинний ризик зумовлений 

низько-інтенсивним системним запаленням, яке призводить до ураження 

ендотелію та прискорює розвиток атеросклеротичного процесу в судинах хворих 

з АГ та ЦД2Т. Системне запалення є складним багатокомпонентним процесом і 

включає велику кількість різних груп медіаторів, тому важливим першим кроком 

для розробки ефективних методів впливу на системне запалення у хворих на АГ 

та ЦД2Т є пошук серед компонентів системного запалення тих, які можливо 

застосовувати у якості біомаркерів, та які мають високе прогностичне значення, а 

при персоналізованому терапевтичному впливі на них відображають зниження 

серцево-судинного ризику.

Загально визнаним «золотим стандартом» для оцінки системного запалення 

при СС захворюваннях на разі вважається рівень високо-чутливого СРБ, проте він 

є кінцевим неспецифічним компонентом запалення та не дає інформації щодо 

того, яка з ланок системного запалення відіграє ключову роль у конкретного 

хворого. Це питання є на разі важливим, оскільки розроблені та застосовуються в 

клінічній практиці селективні методи впливу на різні ланки запалення, що 

збільшує ефективність лікування хворих.

Дуже мало робіт, які оцінювали вплив різних класів антигіпертензивних 

препаратів на системне запалення, дещо краще вивчені антигіперглікемічні 

засоби.

Враховуючи вищенаведене, дисертаційна робота аспіранта кафедри 

внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного університету 

МОЗ України Більченко Антона Олександровича на тему: «Оптимізація 

лікування хворих з поєднанням артеріальної гіпертензії та цукрового діабету на 

підставі вивчення нових біомаркерів запалення: ФРД-15, Р-селектину та 

Галектину-3» є актуальною та сучасною.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом планової прикладної науково-дослідної 
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роботи кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського національного 

медичного університету Міністерства охорони здоров’я України» (ХНМУ) 

«клінічне значення маркерів запалення та метаболічних порушень у хворих на 

неалкогольну жирову хворобу печінки з урахуванням коморбідності» (№ 

державної реєстрації 0118П000937), та виконана на клінічних базах базі 

державної установи "Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої Національної 
академії медичних наук України" та комунального некомерційного підприємства 

"міська поліклініка № 26" Харківської міської ради. Здобувач є співвиконавцем 

даної роботи.

3. Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків та результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки 

дисертації та практичні рекомендації ґрунтуються на достатньо 

репрезентативному матеріалі, який включає результати комплексного обстеження 

121 хворого на АГ та/або цукровий діабет 2 типу, що відповідали критеріям 

включення/виключення з дослідження. Обсяг проведених досліджень цілком 

достатній для проведення належного аналізу отриманих результатів та його 

узагальнення.

Мета та завдання дослідження чітко сформульовані автором дисертаційної 

роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження, усіх пацієнтів було розділено 

на три групи. Групи порівняння сформовані правильно. Проведено обстеження 

контрольної групи, для визначення референтних значень для досліджуваних 

біомаркерів запалення. Методи дослідження та статистичної обробки даних, що 

використовувалися у роботі, адекватні поставленим завданням, а дизайн 

дослідження відповідає принципам доказової медицини. Результати власних 

досліджень викладені грамотно. Висновки логічно сформульовані та обгрунтовані 

результатами власних досліджень, дають відповідь на поставлені завдання 

дослідження. Загалом, дисертаційна робота ґрунтується на достатній кількості 

клінічних спостережень з використанням комплексу сучасних методів: загально- 

клінічного, лабораторних, інструментальних, статистичних.
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Враховуючи вищенаведене можна вважати сформульовані автором наукові 

положення, висновки і практичні рекомендації достовірними і науково - 

обґрунтованими. Робота виконана з дотриманням вимог, норм і основних 

положень Гельсінської декларації щодо проведення біомедичних досліджень.

4. Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Автором вперше у хворих з поєднаним перебігом 

АГ та ЦД2Т виявлено підвищення рівнів нових біомаркерів запалення ФРД-15, 

галектину-3 та Р-селектину, які відображають активацію різних шляхів запалення 

що відбувається незалежно один від одного, та створює передумови для 

індивідуалізованого терапевтичного втручання з метою зменшення «залишкового 

запального ризику».

Уточнені дані щодо впливу різних факторів на рівень нових біомаркерів 

запалення, зокрема, віка хворих, куріння, супутніх захворювань. Виявлене значне 

збільшення ФРД-15 у хворих похилого віку та збільшення рівня галектину-3 в 

клінічних ситуаціях, зв’язаних з розвитком фіброзу. Підтверджено зв’язок ФРД- 

15 та галектину-3 у хворих з ГЛШ та ремоделюванням лівих відділів серця, та 

вперше доведено, що більш потужна залежність спостерігалась між рівнями 

галектину-3 та рівнями ШКФ і альбумінурії, які є маркерами ураження нирок як 

«органів-мішеней».
Автором дисертаційної роботи вперше у хворих поєднаним перебігом АГ та 

ЦД2Т підтверджено на підставі аналізу ліпідного обміну та рівнів маркерів 

запалення, що «залишковий запальний ризик» у цієї категорії хворих не корелює з 

«залишковим холестериновим ризиком», і вимагає окремого терапевтичного 

втручання.

Доведено залежність ФРД-15 від рівня «офісного» АТ та залежність від 

досягнення «цільового рівня», вперше виявлено більш потужний зв’язок ФРД-15 

з порушеннями циркадного ритму по типу “ГІопсііррег” та відсутністью зниження 

АТ вночі. Також вперше виявлений зв’язок Р-селектину з рівнем ДАТ вночі.

Вперше оцінено на підставі мультимаркерного підходу прогностичне 

значенння підвищення рівнів біомаркерів запалення ФРД-15, галектину-3 та Р- 
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селекгину у хворих на АГ та ЦД2 типу за даними проспективного 3-річного 

спостереження, на підставі якого доведено прогностичне значення у відношенні 

збільшення ризику серцево-судинних подій підвищення рівня ФРД-15 та 

відсутність прогностичного значення підвищення рівнів галектину-3 та Р- 

селектину у цієї категорії хворих.

Вперше в дослідженні проаналізовано вплив основних класів 

антигіпертензивних препаратів на рівні біомаркерів запалення та показано, що 

прийом АК мав найбільший вплив на рівень ФРД-15, дещо менший прийом 

ІАПФ. Вперше показано, що на рівні галектину-3 та Р-селектину не впливає 

достовірно жоден з класів антигіпертензивних препаратів. Уточнені дані щодо 

впливу антикоагулянтів на рівень Р-селектину за рахунок блокування 

тромбоцитарного компоненту запалення.

Вперше за даними мультимаркерного підходу показано відсутність впливу 

контроля глікемії за досягненням «цільового» рівня НЬАсІ на рівні біомаркерів 

запалення галектину-3 та Р-селектину, та відсутність зменшення рівня ФРД-15 

внаслідок протилежного впливу метформіну, доведеного в інших дослідженнях.

5. Особистий внесок здобувана у виконання роботи. Автор дисертаційної 

роботи провів системний аналіз наукової літератури за темою дослідження, разом 

з керівником сформульовані мета і задачі дослідження, розроблено програму 

досліджень. Автором дисертації особисто проведено клінічне та інструментальне 

обстеження всіх пацієнтів на АГ та ЦД2Т. Лабораторні методи дослідження з 

визначення маркерів запалення проведено за участі здобувача. Особисто 

заповнював первинну документацію на хворих та електронну базу даних в 

форматі програми Ехсеї £ог ХУіпсіо^з. Самостійно провів статистичний аналіз за 

допомогою стандартних статистичних програм ІВМ 8Р88 (V 25, США) та мета- 

наліз даних за допомогою програми Меіа-Еззепііаіз (СС ВУ-КС-8А 4.0).

Автором особисто сформульовані висновки, практичні рекомендації, 

підготовлені та опубліковані статті, в яких висвітлені основні результати 

дослідження, оформлена дисертаційна робота й анотація.
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Все це дозволяє оцінити дисертаційне дослідження, як самостійну наукову 

пралю, проведену здобувачем.
6. Практична цінність положень, результатів і висновків дисертаційної 

роботи. Автором дисертації доведено доцільність застосування 

мультимаркерного підходу для оцінки «залишкового запального ризику» у хворих 

з поєднаним перебігом АГ та ЦД2 типу, запропоновані референтні значення 

біомаркерів запалення ФРД-15, Р-селектину та галектину-3 для визначення 

активації різних ланок запального процесу.

Запропонована оцінка прогнозу серцево-судинних подій у хворих на АГ та 

ЦД2 типу на підставі визначення рівня ФРД-15 в плазмі крові (Патент України на 

корисну модель ПА 130878 И, СгОШ 33/48 (2006.01). Спосіб прогнозування 

ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих із поєднаним перебігом 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу/ Більченко А.О., Бабак О.Я. - 

№ и 2018 07714; заявл. 09.07.2018; опубл. 26.12.2018. - Бюл. № 24/2018; 

Інформаційний лист: Бабак О.Я., Більченко А.О. Спосіб прогнозування ризику 

розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих із поєднаним перебігом 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу № 175-2019 ХНМУ, 

Укрмедпатентінформ. - К.: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2019. 4с МОН).

Надані рекомендації щодо зниження «залишкового запального ризику» із 

застосуванням мультимаркерного підходу для його оцінки та подальша 

індивідуалізація терапії на підставі перевищення рівня ФРД-15, галектину-3 

та/або при перевищенні рівня Р-селектину.

Практичні рекомендації за матеріалами Інформаційного листа про 

Нововведення в системі охорони здоров’я впроваджені в роботу КНП 

«Чернігівський обласний кардіологічний центр» Чернігівської обласної ради, 

КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницький, 

ендокринологічне відділення КМП «ОКБ» Харківської обласної ради, КНП 

«Куп’янська центральна міська лікарня», КНП ХОР «Міська клінічна 

багатопрофільна лікарня №25», КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований 



7

диспансер радіаційного захисту», КЗОЗ «Банківська ЦРБ», КЗ «Чернівецька 

обласна клінічна лікарня».

7. Аналіз повноти висвітлення матеріалів дисертації в наукових 

публікаціях. Результати проведених досліджень та основні положення 

дисертаційної роботи відображені в опублікованих 23 наукових працях, з них: 5 

статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК України для публікації 

результатів дисертаційних робіт, 1 стаття - англійською мовою, 1 стаття - в 

іноземних спеціалізованих медичних журналах; 16 публікацій у матеріалах 

конференцій з’їздів, конгресів, в тому числі в 2 зарубіжних, 1 патент України, 1 

Інформаційний лист про Нововведення в систему охорони здоров’я.

Матеріали дисертаційної роботи доповідались і обговорювалися на XVIII - 

XX Національних конгресах кардіологів України (Київ - 2017, 2018, 2019 рр.), Тйе 

Неагґ Раііиге 2018 апсі Ійе \Уог1сі Соп^гезз оп Асиіе Неагі Раііиге (26-29 Мау 2018, 

Уіеппа, Аизґгіа.), ЮТЕКХАТЮНАЬ РОБИМ: РКОВЕЕМ8 АЖ) 8СІЕКПГІС 

8ОЕИТЮН8. Ргосеесііп§8 о£ Йіе 401 Іпґегпайопаї 8сієпййс апсі Ргасїісаі Сопїегепсе. 

(МЕЕВОИКЖ, АІ38ТКА.ЕІА 16-18.06.2020), ТИе Ізі Іпґегпаїіопаї зсієпййс апсі 

ргасйсаі сопГегепсе «ТОРІСАЕ А8РЕСТ8 ОР МООЕКИ 8СІЕЖЕ АЖ 

РКАСТІСЕ» (8ерїетЬег 21-24, 2020). Ргапкйні ат Маіп, Оегтапу 2020), 

Національних конференціях з міжнародною участю (Львів - 2018 р., Харків -2017, 

2018,2019, 2020 рр.).

8. Структура і зміст дисертації, дотриманість вимог МОН України щодо 

оформлення дисертації. Дисертація викладена на 226 сторінках, ілюстрована 47 

таблицями і 21 рисунком. Структурно робота складається з наступних розділів: 

вступ, огляд літератури, матеріали і методи, 3 розділи результатів власних 

досліджень та їх обговорення, висновки та практичні рекомендації. Список 

літератури включає 270 використаних джерел.

У вступі здобувай обґрунтовує актуальність теми дослідження, визначені 

мета, завдання, наукова новизна і практична значущість роботи, а також 

впровадження результатів дослідження та особистий внесок дисертанта.
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І

В першому розділі проводиться системний аналіз публікацій в світі, які 

стосуються ролі системного запалення в розвитку атеросклеротичного ураження 

судин та серцево-судинних подій, роль імунної системі в розвитку серцево- 

судинних захворювань. Окремо проаналізовано роль системного запалення у 

хворих на АГ та ЦД2Т, прогностичне та клінічне значення маркерів запалення, 

вплив на них антигіпертензивних та антигіперглікемічнх препаратів. 

Літературний пошук проведений автором ретельно, публікації є сучасними і 

охоплюють системно обрану тему. Переважна частина проаналізованих робіт 

охоплює період останніх 5 років.

В другому розділі представлені матеріали та методи дослідження, дизайн 

роботи, розподіл хворих на групи порівняння, критерії включення та виключення, 

відбір хворих в дослідження. Дизайн дослідження представлено у вигляді схеми, 

що полегшує сприйняття матеріалу. Детально наводяться дані клінічного, 

інструментального та лабораторного обстеження 121 хворого на АГ та/або ЦД2Т. 

Надається опис методів клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень. 

Методи статистичного аналізу відповідають завданням дисертаційної роботи.

В третьому розділі наведено взаємозв’язок рівнів біомаркерів запалення з 

клінічним перебігом АГ, ліпідним та вуглеводним обміном у хворих з АГ в 

поєднанні з ЦД 2 типу. Також в цьому розділі проаналізовано взаємозв’язок 

рівнів біомаркерів запалення з ураження органів-мішеней у хворих на АГ та 

ЦД2Т.

У четвертому розділі наведено аналіз рівнів біомаркерів запалення в 

залежності від артеріального тиску та його циркадних коливань, а також 

взаємозв’язок рівнів біомаркерів запалення зі змінами показників структури 

серця.

П’ятий розділ присвячено оцінці прогностичного значення нових 

біомаркерів запалення у хворих на АГ та ЦД2Т та аналізу впливу різних методів 

лікування АГ та ЦД2Т та рівні біомаркерів запалення.

В кінці кожного розділу здобувач підводить обговореея отриманих 

результатів дослідження, співставляє їх з результатами інших робіт. Автор 
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дисертації узагальнює отримані дані, акцентує увагу на практичному значенні 

отриманих наукових результатів.

Висновки чітко випливають із результатів проведеного дослідження і 

відповідають поставленій меті і завданням роботи. Зміст анотації повністю 

висвітлює основні положення дисертації та Гї результати. Практичні рекомендації 

викладені зрозуміло, можуть впроваджуватись в клінічну практику та достатньо 

впроваджені в роботу закладів охорони здоров’я. Опубліковані наукові праці 

повністю відображають основний зміст дисертації.

Дисертацію А.О. Більченко можна вважати завершеною науковою роботою, 

основні висновки, якої отримані автором самостійно, є науково-обґрунтованими.

Зміст анотації відповідає основним положенням дисертації, зауважень 

відносно його змісту та оформлення немає. Дисертаційна робота А.О. Більченко 

відповідає вимогам до оформлення дисертації, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 р.

9. Зауваження та запитання. Дисертаційна робота Більченко Антона 

Олександровича на тему: «Оптимізація лікування хворих з поєднанням 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету на підставі вивчення нових 

біомаркерів запалення: ФРД-15, Р-селектину та Галектину-3» виконана в 

Харківському національному медичному університеті МОЗ України (науковий 
керівник: доктор медичних наук, професор Бабак Олег Якович, завідувач 

кафедрою внутрішньої медицини №1 Харківського національного медичного 

університету МОЗ України).

Дисертаційна робота написана літературною українською мовою. Суттєвих 

зауважень стосовно наукової і практичної цінності дисертаційної роботи немає.

При аналізі роботи виникли деякі зауваження, які не є принциповими і не 

зменшують позитивну загальну оцінку дисертації:

1. Окремі глави (зокрема, 3-тя та 4-та глава) перевантажені цифровим 

матеріалом. Частину цього матеріалу можна було представити графічно, 

або навести в описовій частині.
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2. Для пояснення ряду результатів у розділах власних досліджень 

використані дещо ускладнені граматичні конструкції.

При рецензуванні виникли такі запитання:

1. Чому для вивчення в дослідженні вами були обрані саме ці 

біомаркери запалення: ФРД-15, Галектин-3 та Р-селектин?

2. Чим пояснюються зв’язки рівнів біомаркерів запалення з циркадними 

коливаннями артеріального тиску?

3. Чому ІАПФ та блокатори рецепторів до ангіотензину по різному 

впливали на рівень ФРД-15 у хворих в вашому дослідженні?

Наведені зауваження та дискусійні запитання не знижують наукової 

новизни і цінності висновків, отриманих автором у результаті проведеного 

дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота аспіранта кафедри внутрішньої медицини №1 Харківського 

національного медичного університету МОЗ України Більченко Антона 

Олександровича на тему: «Оптимізація лікування хворих з поєднанням 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету на підставі вивчення нових 

біомаркерів запалення: ФРД-15, Р-селектину та Галектину-3», яка представлена 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії є самостійно виконаною 

завершеною науковою працею, яка містить нові науково обґрунтовані результати, 

що в сукупності розв’язують актуальну проблему сучасної внутрішньої медицини 

щодо оптимізації ведення хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у поєднанні з 

цукровим діабетом 2 типу (ЦД2Т) на підставі вивчення клінічного значення 

системного запалення та пошуку нових біомаркерів.

За актуальністю теми, науковою новизною, теоретичною та практичною 

цінністю дисертаційна робота А.О. Більченко повністю відповідає вимогам п. 10, 

11 «ПОРЯДКУ проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 

6 березня 2019 р., а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 
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доктора філософії в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222- 

«Медицина» (14.01.02 - внутрішні хвороби).

Проректор з наукової роботи, ,
професор кафедри терапії, клінічної 
фармакології та ендокринології
ДЗ «Запорізька медична академія (/п
післядипломної освіти МОЗ України», 
д.мед.н., професор І.М. Фуштей

ЇЇЇДнОРУЧНИЙ підпис 
». ПІДТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу кадрів
. ДЗ ЗМАПО МОЗ України"

*------’>____ ___ 20 р.
Підпис _ 
Прізвище


