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кафедрою кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної

академії післядипломної освіти МОЗ України

на дисертаційну роботу аспіранта кафедри внутрішньої медицини №1 

Харківського національного медичного університету МОЗ України 

Більченка Антона Олександровича

«Оптимізація лікування хворих з поєднанням артеріальної гіпертензії та 

цукрового діабету на підставі вивчення нових біомаркерів запалення: ФРД-15, Р- 

селектину та Галектину-3», подану на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 

знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 - «Медицина», спеціалізація - 

14.01.02 «внутрішня медицина» у спеціалізовану вчену раду ДФ 64.600.018 при

Харківському національному медичному університеті МОЗ України

Актуальність теми дисертації.

Ситуація в Україні з високою захворюваністю та смертністю від серцево- 

судинних причин свідчить про недостатню ефективність як первинної, так і 

вторинної профілактики. Це підтверджують і понад 100 тисяч інсультів на рік, від 

яких страждають мешканці нашої країни. Серед найбільш важливих факторів, які 

сприяють розвитку серцево-судинних захворювань артеріальна гіпертензія (АГ) та 

цукровий діабет (ЦД) 2 типу, особливо при їх поєднанні.

Вочевидь, першочерговим завданням є покращення контролю артеріального 

тиску та призначення статинів всім хворим з високим серцево-судинним ризиком. 

Але, навіть при найкращому контролі основних факторів ризику, серцево-судинна 

смертність залишається досить високою, як свідчить досвід індустріально- 

розвинених країн.

Ця ситуація ставить задачу пошуку нових напрямків зменшення серцево- 

судинного ризику. Одним з таких перспективних напрямків є зниження системного 

запалення, яке відіграє одну з ключових ролей в розвитку атеротромбозу и 
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збільшенні СС смертності. Деякі дослідження, зокрема САГІТО8, підтвердили 

потенційні можливості цієї стратегії в найближчому майбутньому.

Для реалізації цього підходу важливим є пошук нових біомаркерів 

запалення, які мають прогностичне значення у хворих на АГ та ЦД 2 типу. Серед 

біомаркерів, які визнані найбільш перспективними за останній час Галектин-3, 

який є загально-визнаним маркером у хворих на ХСН. Серед перспективних 

маркерів які менш вивчені у хворих на АГ та ЦД2 типу фактор ростової 

диференціації - 15 (ФРД-15) та Р-селектин.

Зважаючи на це, представлена дисертаційна робота А.О. Більченко, яка 

присвячена оптимізації лікування хворих із артеріальною гіпертензією та 

цукровим діабетом 2 типу на підставі вивчення нових біомаркерів запалення: 

ФРД-15, Р-селектину та Галектину-3 є актуальною та науково обґрунтованою.

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

Дисертаційне дослідження є фрагментом планової НДР кафедри внутрішньої 

медицини №1 Харківського національного медичного університету «Клінічне 

значення маркерів запалення та метаболічних порушень у хворих на неалкогольну 

жирову хворобу печінки з урахуванням коморбідності» (№ держреєстрації 

01181300093 7), у якій дисертант був співвиконавцем. Його власні дослідження 

стали фрагментом даної науково-дослідної роботи.

Наукова новизна одержаних результатів.

У роботі дисертантом уточнено дані щодо впливу різних факторів на рівень 

нових біомаркерів запалення (вік хворих, куріння, супутні захворювання). 

Виявлене значне збільшення ФРД-15 у хворих похилого віку та збільшення рівня 

галектину-3. Автором доведений зв’язок ФРД-15 та галектину-3 з ремоделюванням 

лівих відділів серця у хворих з гіпертрофією лівого шлуночка.

Показана залежність рівня галектину-3 від швидкості клубочкової фільтрації 

і альбумінурії. Автором виявлений зв’язок між ФРД-15 та циркадними 

коливаннями артеріального тиску, зокрема відсутністю достатнього зниження 

артеріального тиску вночі (по типу “поп-сііррег”). Доведено зв’язок Р-селектину з 
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рівнем діастолічного артеріального тиску вночі. Також виявлена залежність рівня 

ФРД-15 від досягнення цільового рівня артеріального тиску в динаміці лікування.

Оцінено прогностичне значення підвищення рівнів біомаркерів запалення 

ФРД-15, галектину-3 та Р-селектину у хворих на артеріальну гіпертензію та 

цукровий діабет 2 типу на підставі проспективного спостереження. Виявлено 

прогностичне значення ФРД-15 щодо ризику серцево-судинних подій.

В дослідженні було проаналізовано вплив основних класів 

антигіпертензивних препаратів на рівні біомаркерів запалення.

На підставі проведеного дослідження отримано патент України на корисну 

модель НА 130878 О, СгОІИ 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.

Практичне значення дисертаційної роботи.

Автор дисертації у хворих з АГ та ЦД2 типу пропонує визначення нових 

біомаркерів запалення та надає рекомендації щодо оцінки прогнозу на підставі 

перевищення референтних рівнів ФРД-15, Галектину-3 та/або рівня Р-селектину, 

яке за даними проспективного спостереження було пов’язане зі збільшенням 

серцево-судинного ризику.

Результати дослідження на підставі Інформаційного листа МОЗ України 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 

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

обласна клінічна лікарня» на підставі інформаційного листа про нововведення в 

системі охорони здоров’я, що підтверджено актами впровадження.
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Загальна характеристика дисертаційної роботи

Загальний обсяг дисертації - 226 сторінок. Робота складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів та методів, 3 розділів результатів власних 

досліджень, висновків та практичних рекомендацій. Робота ілюстрована 47 

таблицями і 21 рисунком. Перелік літератури містить 270 використаних джерел.

В розділі Вступ дисертантом наводиться аналіз проведених в світі 

досліджень з обгрунтуванням актуальності проведення дослідження, надається 

інформація щодо зв’язку дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами, сформульовані мета та завдання дослідження. Також в розділі 

обговорюється наукова новизна та практична значимість роботи, особистий внесок 

здобувана у виконання наукової роботи та наводиться інформація про апробацію 

на наукових Конгресах та конференціях, публікацію в наукових виданнях 

результатів дослідження.

В розділі 1 проведено системний аналіз публікацій за напрямками: роль 

системного запалення в процесі розвитку атеросклеротичного ураження судин, 

нові терапевтичні підходи, та патогенетична і клінічна роль біомаркерів запалення. 

Огляд літератури викладений на 33 сторінках, містить аналіз робіт за останні 5 

років.

В розділі 2 «матеріали та методи дослідження» надається опис дизайну 

роботи, який представлений у вигляді схеми, наведено критерії включення та 

виключення, відбір хворих в дослідження. Детально описані результати клінічного, 

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

Надається характеристика методів статистичного аналізу, які відповідають 

завданням дисертаційної роботи.

В розділі 3 наведено аналіз зв’язку рівнів біомаркерів запалення з клінічним 

перебігом АГ, ліпідним та вуглеводним обміном у хворих з АГ в поєднанні з ЦД 2 

типу. Показано, що у хворих на АГ та ЦД2Т, маркери запалення ФРД-15, галектин- 

3 та Р-селектин достовірно підвищені в порівнянні з контролем. Також в цьому 

розділі проаналізовано рівні біомаркерів запалення в залежності від ураження 

органів-мішеней. ФРД-15 та галектин-3 демонстрували зв’язок з ГЛШ, проте більш
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потужна залежність спостерігалась між рівнями ФРД-15 та рівнями ШКФ і 

альбумінурії.

У розділі 4 наведено аналіз рівнів біомаркерів запалення в залежності від 

«офісного» артеріального тиску та його циркадних коливань за даними добового 

моніторування АТ. Виявлено зв’язок рівня ФРД-15 з діастолічним АТ, а також 

зв’язок рівнів біомаркерів запалення зі змінами показників структури серця.

Розділ 5 присвячено оцінці прогнозу у хворих на АГ та ЦД2Т за даними 

проспективного дослідження в залежності від вихідних рівнів біомаркерів 

запалення та аналізу впливу різних класів антигіпертензивних та 

антигіперглікемічних препаратів на рівні біомаркерів запалення.

Дисертант проводить обговорення отриманих результатів дослідження, 

співставляє їх з результатами інших робіт в кінці кожного розділу власних 

досліджень. Автор дисертації узагальнює дані, акцентує увагу на практичному 

значенні отриманих наукових результатів.

Висновки логічно випливають із результатів проведеного дослідження і 

відповідають поставленій меті і завданням роботи. Зміст анотації повністю 

висвітлює основні положення дисертації та її результати. Практичні рекомендації 

достатньо впроваджені в роботу закладів охорони здоров’я. Наукові праці 

опубліковані за матеріалами дослідження 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.

Повнота викладу матеріалів дисертації в наукових публікаціях.

За темою дисертаційної роботи було опубліковано 23 наукові праці, у тому 

числі 5 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття — в іноземних спеціалізованих 

медичних журналах; 16 публікацій у матеріалах конференцій, з’їздів, конгресів, в 
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тому числі в 2 зарубіжних, 1 деклараційний патент України на корисну модель та 

1 інформаційний лист про нововведення в систему охорони здоров’я.

Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків та результатів дисертації.

Наукові результати, висновки дисертації і практичні рекомендації дисертації 

Більченка А.О. ґрунтуються на достатньо репрезентативному матеріалі та 

підкріплені достатнім об'ємом клінічних, інструментальних і лабораторних методів 

дослідження. Дисертант провів комплексне обстеження 121 хворого, із яких 57 

хворих на АГ, 51 - АГ та ЦД2Т та 13 - ЦД2Т. Обсяг досліджень, проведених 

аспірантом, є цілком достатнім для проведення належного аналізу отриманих 

результатів та узагальнення.

Реалізуючи мету і завдання дисертаційного дослідження, його автор окрім 

протокольних методів обстеження використовував низку сучасних 

високоінформативних методів наукового пошуку. Специфічні методи наукового 

дослідження включали визначення ФРД-15, Галектину-3 та Р-селектину методом 

імуноферментного аналізу, добове моніторування артеріального тиску усім хворим 

на АГ. Статистична обробка одержаних результатів проводилась відповідно 

сучасних вимог з залученням методик кореляційного та регресійного аналізу за 

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

мета-наліз даних за допомогою програми Меіа-Еззепїіаіз (СС ВУ-МС-8А 4.0). 

Вищевикладене дає підстави вважати, що робота виконана на високому науково- 

методичному рівні, її положення у достатньому ступені обґрунтовані і достовірні.

Робота виконана з дотриманням вимог, норм і основних положень 

Гельсінської декларації щодо проведення біомедичних досліджень.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення.

Принципових і суттєвих зауважень до роботи не виникло, всі розділи було 

оцінено позитивно, робота написана літературною українською мовою.

Є окремі зауваження, які, однак, не знижують позитивної оцінки дисертації:

1. В огляді літератури великий розділ присвячений атеросклерозу, що не було 

предметом дослідження. Крім того, є деталізація дії інших біомаркерів, які не 
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вивчалися. Враховуючи, що огляд літератури 33 сторінки, його можна 

покращити за умови виключення інформації, яка не має безпосереднього 

відношення до завдань роботи.

2. Дуже детальний і великий за об'ємом підрозділ по статистичний обробці, 

який бажано скоротити.

3. Є окремі зауваження до стилістики, як то, в 6-му висновку в одному реченні 

повтори "показали".

Також при рецензуванні дисертаційної роботи виникли деякі запитання:

1. Відомо, що рівень галектину-3 має прогностичне значення при серцевій 

недостатності (СН), чи проводили Ви аналіз в залежності від 

функціонального класу СН та аналіз зв'язку фракції викиду з рівнем 

біомаркерів, зважаючи на те, що фракція викиду впливала на прогноз у 

хворих включених в дослідження (стор. 147)? Чи не вважаєте Ви, що це 

вплив саме СН? Чи не проводили Ви аналізу в підгрупі без СН чи зниженої 

фракцією викиду лівого шлуночка?

2. На Ваш погляд, що в більшій мірі впливало на прогноз досягнення цільового 

рівня АТ, нормалізація добового профілю чи використання конкретної групи 

препаратів, чи їх комбінації?

3. Чи є загальновизнаним термін «залишковий запальний ризик» та як він 

трактується?

4. Показами для статинотерапії є хворі з ІХС чи атеросклеротичним враженням 

будь якої локалізації, ЦД, ХХН та хворі з АГ високого ризику, а це майже всі 

Ваші хворі. Чому цей клас препаратів в Вашому дослідженні приймали лише 

60% хворих?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота А.О. Більченка 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 під керівництвом д.мед.н., 

професора О.Я. Бабака, є заверешеним науковим дослідженням, яке отримало 
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науково обґрунтовані результати, які розв’язують актуальну проблему внутрішньої 

медицини - оптимізації ведення хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з 

цукровим діабетом 2 типу на підставі вивчення клінічного значення системного 

запалення та пошуку нових біомаркерів.

За актуальністю теми, методичним рівнем, науковою новизною, висновками 

та практичними рекомендаціями дисертаційна робота А.О. Більченка відповідає 

вимогам п. 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого Постановою КМУ №167 від 6.03.2019 р., та Вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 №40, 

які пред’являються до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії. Здобувач заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософії в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222-«Медицина», 

спеціалізація 14.01.02 - внутрішні хвороби.

Завідувачка кафедрою кардіології 
та функціональної діагностики 
Харківської медичної академії 
післядипломної освіти МОЗ України, 
д.мед.н., професор


