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Витяг

з протоколу № 1 '
засідання кафедри загальної практики - сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб Харківського
національного медичного університету щодо проведення 

попередньої експертизи з оцінки наукової новизни, теоретичного та 

практичного значення результатів дисертаційної роботи аспіранта 

кафедри внутрішньої медицини № 1 ХНМУ Більченка 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», іцо 

представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РЬІ)) за 

спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Внутрішні хвороби»

1 грудня 2020 р. м. Харків

Голова апробаційної ради: завідувач кафедри загальної практики - 

сімейної медицини та внутрішніх хвороб, доктор медичних наук, 
професор Пасієшвілі Л. М.

Секретар апробаційної ради: доцент кафедри внутрішньої 

медицини № 1, кандидат медичних наук Молодан В. І.

Присутні члени комісії: завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, 
клінічної імунології та алергології ім. академіка Л. Т. Малої, д. мед. н., 

професор Кравчун П. Г.; професор кафедри загальної практики - сімейної 



медицини та внутрішніх хвороб, д. мед. н., професор Ковальова О. М, 

професор кафедри кафедри внутрішньої медицини №1, д. мед. н., 

професор Железнякова Н. М., к. мед. н., доцент Молодан В. І.

Усього присутніх: 5 членів апробаційної ради з попередньої 

експертизи дисертаційних робіт.
Порядок денний: Апробація дисертаційної роботи очного аспіранта 

кафедри внутрішньої медицини № 1 ХНМУ Більченка А. О. на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», 

спеціалізація «Внутрішні хвороби» 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».
Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради ХНМУ, 

протокол № 9 від 21.09.2017 року.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри внутрішньої медицини № 1 Бабак Олег Якович.

Термін виконання - 01.09.2017 - 31.08.2021 рр.

Рецензенти:
1. Доктор медичних наук, професор Кравчун П. Г., завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології ім. академіка 
Л. Т. Малої Харківського національного медичного університету.

2. Доктор медичних наук, професор Ковальова О. М., професор кафедри 

загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського 

національного медичного університету.

Із запитаннями до дисертанта та в обговоренні результатів роботи 

виступили: завідувач кафедри загальної практики - сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб, доктор медичних наук, професор Пасієшвілі Л. М., 

завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та 

алергології ім. академіка Л. Т. Малої, д. мед. н., професор Кравчун П. Г.; 

професор кафедри загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх 



хвороб, д. мед. н., професор Ковальова О. М., професор кафедри кафедри 

внутрішньої медицини №1, д. мед. н., професор Железнякова Н. М., 

к. мед. н., доцент Молодан В. І.
На підставі доповіді Більченка А. О., відповідей на запитання, виступів 

рецензентів та дискусії одностайно ухвалили такий висновок:

Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 
науковими планами Харківського національного медичного 

університету
Світовий рівень смертності від ССЗ значно знизився за останні роки, 

однак інсульт та коронарна хвороба серця залишаються провідними 

причинами смертності від ССЗ у дорослих.

Основні фактори ризику серцево-судинних подій, такі як артеріальна 

гіпертензія та цукровий діабет, а особливо їх поєднання, призводять до 

розвитку атеросклеротичного ураження судин та атеротромбозу, одним з 

ключових чинників якого є системне запалення.

Визнання того, що атеросклероз є складним хронічним запальним 

захворюванням, опосередкованим як адаптивним, так і вродженим 

імунітетом, призвело до клінічної концепції «залишкового запального 

ризику», який досі значною мірою не лікується, але є потенційно летальним 
станом, більш поширеним у сучасних пацієнтів, ніж його аналог 

«залишковий холестериновий ризик».

Нові маркери, такі як ліпопротеїнова асоційована фосфоліпаза А2, 

цитокіни, мієлопероксидаза, молекули клітинної адгезії, матрична 

металопротеїназа та система ліганду СБ40 / СВ40, вивчалися як у загальній 

популяції, так і в пацієнтів з установленим ССЗ і, хоча деякі дослідження 

дали суперечливі результати, однак інші дали змогу визначити не лише 

перспективні біомаркери запалення, але й потенційні терапевтичні мішені, 

іцо зумовлюють перспективи застосування протизапальних препаратів у 
хворих із ССЗ.



Серед біомаркерів, які беруть участь у реалізації різних патогенетичних 

ланок запалення, значний інтерес викликають ростовий фактор 

диференціації-15, Р-селектин, галектин-3, який також є маркером фіброзу 

внаслідок локальних запальних процесів, та СРБ, що вже визнаний золотим 

стандартом для використання в дослідженнях та рутинній клінічній практиці. 

Проте клінічне значення ФРД-15, Р-селектину та галектину-3 є недостатньо 

вивченим у хворих з поєднаним перебігом АГ та ЦД 2-го типу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація є фрагментом планової прикладної теми науково-дослідної 

роботи 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» (№ державної реєстрації 011817000937). 

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їхня новизна
У дисертаційному досліджені визначено, що у хворих на АГ та ЦД 2-го 

типу, маркери запалення ФРД-15, галектин-3 та Р-селектин достовірно 

підвищені порівняно з контролем та відображують різні патогенетичні шляхи 

активації системного запалення, причому тільки ФРД-15 та галектин-3 

демонструють зв’язки між собою (г = 0,260, р = 0,022), що створює 
передумови для індивідуалізації терапевтичних цілей.

Уперше у хворих з поєднаним перебігом АГ та ЦД 2-го типу виявлено 

підвищення рівнів нових біомаркерів запалення ФРД-15, галектину-3 та Р- 

селектину. Доведено вперше, що збільшення рівнів біомаркерів запалення, 

які відображають активацію різних шляхів запалення, відбувається 

незалежно один від одного, що створює передумови для індивідуалізованого 

терапевтичного впливу.

Уточнено дані щодо впливу різних факторів на рівень нових 

біомаркерів запалення, зокрема, віку хворих, куріння, супутніх захворювань. 

Виявлено значне збільшення ФРД-15 у хворих похилого віку та збільшення 
рівня галектину-3 в клінічних ситуаціях, пов’язаних з розвитком фіброзу.



Підтверджено зв’язок ФРД-15 та галектину-3 у хворих з ІЛШ та 

ремоделюванням лівих відділів серця та вперше доведено, що більш потужна 

залежність спостерігалася між рівнями галектину-3 та рівнями ШКФ й 

альбумінурії, які є маркерами ураження нирок як «органів-мішеней». 

Уточнено дані про зв'язки галектину-3 з ремоделюванням лівого шлуночка у 

хворих на АГ та ЦД 2-го типу.
Уперше у хворих з поєднаним перебігом АГ та ЦД 2-го типу 

підтверджено на підставі аналізу ліпідного обміну й рівнів маркерів 

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

корелює із «залишковим холестериновим ризиком» і вимагає окремого 

терапевтичного втручання.

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

виявлено більш потужний зв’язок ФРД-15 з порушеннями циркадного ритму 

за типом “Мопсііррег” та відсутністью зниження АТ вночі. Також уперше 

виявлено зв’язок Р-селектину з рівнем ДАТ вночі. У дослідженні вперше 

виявлено залежність рівня ФРД-15 від досягнення «цільового» АТ.

Уперше оцінено на підставі мультимаркерного підходу прогностичне 

значенння підвищення рівнів біомаркерів запалення ФРД-15, галектину-3 та 

Р-селектину у хворих на АГ та ЦД 2-го 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.

Уперше в дослідженні проаналізовано вплив основних класів 

антигіпертензивних препаратів на рівні біомаркерів запалення та показано, 

що прийом АК має найбільший вплив на рівень ФРД-15, також впливав 

рівень ФРД-15 прийом ІАПФ. Уперше показано, що на рівні галектину-3 та 

Р-селектину не впливає достовірно жоден з класів антигіпертензивних 

препаратів. Уточнено дані щодо впливу антикоагулянтів на рівень Р- 

селектину за рахунок блокування тромбоцитарного компонента запалення.



Уперше за даними мультимаркерного підходу показано відсутність 

впливу контролю 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.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються
Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується на глибокому 

вивченні автором джерел інформації, науково-інформаційному пошуку щодо 

даної проблеми, підтверджується методологічно правильною побудовою, 

достатньою кількістю обстежених пацієнтів, застосуванням сучасних методів 

досліджень, усебічним статистичним аналізом одержаних результатів з 

використанням комп’ютерної техніки. Результати отримано на апаратурі, яка 

пройшла державний метрологічний контроль.
Робота переконливо обґрунтована, наукові положення, висновки та 

рекомендації достовірні, повністю випливають з фактичного матеріалу, 

мають теоретичне й практичне значення.

Наукове та практичне значення одержаних результатів
У дисертаційній роботі представлено теоретичне та практичне 

обґрунтування й пропозиції практичного вирішення наукового завдання - 

оптимізації терапії хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим 

діабетом 2-го типу на підставі вивчення клінічного значення рівня нових 

біомаркерів запалення Р-селектину, Галектину-3 та ФРД-15 у плазмі крові.

Доведено доцільність застосування мультимаркерного підходу для 

оцінення «залишкового запального ризику» у хворих з поєднаним перебігом 

АГ та ЦД 2-го типу, запропоновано референтні значення біомаркерів 

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

різних ланок запального процесу.



Запропоновано оцінювання прогнозу серцево-судинних подій у хворих 

на АГ та ЦД 2-го типу на підставі визначення рівня ФРД-15 в плазмі крові 

(Патент України на корисну модель ИА 130878 11, 60Ш 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).

Надано рекомендації щодо зниження «залишкового запального ризику» 

із застосуванням мультимаркерного підходу для його оцінювання та 

подальшої індивідуалізації терапії на підставі перевищення рівня ФРД-15, 

галектину-3 та/або при перевищенні рівня Р-селектину.
Ураховуючи актуальність та новизну отриманих автором даних, 

теоретичне й прикладне значення дисертації, особисті ділові та моральні 

якості дисертанта, беручи до уваги його вміння узагальнювати матеріали 

досліджень та його наукову сумлінність одностайно прийнято рішення: 
робота очного аспіранта кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського 

національного медичного університету Більченка 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» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація 

«Внутрішні хвороби», являє собою закінчену наукову роботу, у якій 

вирішується актуальне завдання оптимізацїї терапії хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на підставі вивчення 

клінічного значення рівня нових біомаркерів запалення.



У роботі наведено теоретичне обґрунтування й нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає в підвищенні ефективності якості лікування 

хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу 

шляхом впровадження та вдосконалення нових підходів до терапії на підставі 

вивчення рівня нових біомаркерів запалення у плазмі крові.

Використання результатів роботи

Результати досліджень впроваджено в роботу КНП ХОР «Обласний 

клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», КНП 

ХОР «ОКБ», КНП ХОР «МКБЛ № 25», КЗОЗ «Валківська ЦРБ», КНП 

«Чернігівська обласна лікарня» ЧОР, КНП «Чернігівський обласний 

кардіологічний центр», КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького, КНП «Куп'янська центральна міська лікарня» КМР ХО та у 

ХКЛ ЗТ № 1 філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця»; а також у навчальний процес 

кафедри внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного 

університету.

Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях

За темою дисертації опубліковано 23 наукові роботи, у тому числі 

6 статей, з них: 5-у наукових фахових виданнях, 1 стаття - в іноземному 
журналі, що входить до ЄС та індексується в наукометричних базах, 16 тез та 

1 декларацій патент України на корисну модель. Матеріали дисертаційної 

роботи повідомлено на 3 науково-практичних конференціях.

Видання, у яких опубліковано основні наукові результати дисертації:

1. Більченко А.О. Взаємозв'язок рівнів Галектину-3, Р-селектину і Фактору 

ростової диференціації 15 у плазмі крові у хворих з артеріальною 

гіпертензією в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу зі статтю та віком / 

А.О. Більченко // Медицина сьогодні і завтра. - 2017. - №2(75. - С.18 - 21.

2. Більченко А.О. Базальний рівень Галектину-3, Р-селектину та 15 у плазмі 

крові у хворих з АГ у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу/ А.О.



Більченко // Експерементальна і клінічна медицина. -2017.-4 (77. - С.29 

-31.
3. Більченко А.О. Взаємозв’язок рівня нових маркерів запалення у хворих 

на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу із чинниками 

серцево-судинного ризику / А.О. Більченко // Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки. - 2018. - №4(32. - С.88 - 91.

4. Більченко А.О. Вплив демографічних показників та супутньої патології на 

рівні нових біомаркерів запалення РФД-15, Р-селектину і Галектіну-3 у 

хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2 

типу. / А.О. Більченко // Український журнал медицини біології та спорту 

- 2019. - Том 4, №6, с.119-124.

5. Більченко А.О. Вплив артеріального тиску на рівні нових біомаркерів 

запалення РФД-15, Р-селектину і Галектіну-3 у хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. / А.О. Більченко // 

Проблеми безперервної медичної освіти та науки -2019 - №4(36) - С.63-66
6. Віїсйепко А.О. Уузоізка К. ¥и. Іпїеггеїаііопз ЬєЕуєєп Сггоч/Ф Оіїїегепйаііоп 

Гасїог 15, Р-зеїесІіп апсі Оаіесїіп-З апсі сііпісаі соигзе іп раііепіз Мій агіегіаі 

йурегіепзіоп апсі іуре 2 сііаЬеіез теїііїиз.// (2020), «ЕІЖЕКА: ПеаИН 

Бсіепсез» МитЬег 5 р. 3-9
Особистий внесок здобувана — концепція та дизайн дослідження; збір 

даних, написання статті.

Видання, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Більченко А.О. Новітні біомаркери запалення у хворих на артеріальну 

гіпертензію та неалкогольну жирову хворобу печінки / А.О. Більченко // 

Збірник тез Міжвузівської конференції молодих вчених та студентів 

«Медицина третього тисячоліття» - Харків - 2017р. - с. 102-103.

8. Більченко А.О. Вплив віку на рівень галектину-3 та р-селектину у хворих 

з артеріальною гіпертензією у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу / 

А.О. Більченко // Збірник тез науково-практичної конференції за участю 



міжнародних спеціалістів «щорічні терапевтичні читання: медикаментозна 

та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в 

майбутнє» - Харків - 2017р.- с.20

9. Більченко А.О. Взаємозв’язок між рівнями галектину-3, р-селектину та 

ростового фактора диференціювання 15 і рівнем глікозильованого 

гемоглобіну у хворих з артеріальною гіпертензією у поєднанні з цукровим 

діабетом/ А.О. Більченко // Матеріали XVIII Національного конгресу 

кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) С.44 (усна доповідь).

10. Більченко А.О. Вплив статі на рівень галектину-3 та р-селектину у хворих 

з артеріальною гіпертензією у поєднанні з цукровим діабетом/ А.О. 

Більченко // Збірник тез Міжвузівської конференції молодих вчених та 

студентів «Медицина третього тисячоліття» - Харків - 2018р. - с. 89 (усна 

доповідь).

77.Більченко А.О., Бабак О.Я. ВПЛИВ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА 

РІВЕНЬ ФАКТОРУ РОСТОВОГО ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ 15 У ХВОРИХ 
З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 

ТИПУ / Більченко А.О., Бабак О.Я. //«Актуальні питання діагностики та 

лікування внутрішніх хвороб на прикладі клінічного випадку», 

(присвячено 100-річчю від дня народження академіка Л.Т.Малої) /збірник 
тез, Харків ХНМУ, 2018. С. 91-92.

72. Більченко А. О. ВПЛИВ КУРІННЯ НА РІВЕНЬ ГАЛЕКТИНУ-3 У 

ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ./А.О. Більченко// Збірник матеріалів міжнародної 

нуково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 

МЕДИЧНИХ НАУК У XXI СТ.» - Львів - 2018р - с 20

73. Більченко А. ВПЛИВ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА РІВНІ НОВИХ 

БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ/ А.О. Більченко // 

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції



молодих вчених та студентів (Харків - 29-31 січня 2019р.) - Харків- 2019-

с.89.
7 4. Більченко А.О. Вплив швидкості клубочкової фільтрації на рівні нових 

біомаркерів запалення у хворих з артеріальной гіпертензією та цукровим 

діабетом 2 типу / А.О. Більченко // «Ювілейні терапевтичні читання. 

Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку”, 

просвячена 100-річчу від дня народження академіка Л.Т. Малої м. Харків, 

11-12 квітня 2019 р. с 21.
75. Більченко А.О. Магдаліц Т.І. Особливості показників добового

моніторування артеріального тиску у пацієнтів з резистентною 

артеріальною гіпертензією / А.О. Більченко, Т.І. Магдаліц // «Актуальні 

питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб на прикладі 

клінічного випадку», (присвячено 100-річчю від дня народження 

академіка Л.Т.Малої)., збірник тез, Харків ХНМУ, 2019. С. 6-8.

76. Більченко А.О. Вплив гемоглобіну на рівні нових біомаркерів 

запалення у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 

типу. / А.О. Більченко // Матеріали III Науково-практичної 

кардіоревматологічної конференції «Актуальні питання внутрішньої 

медицини» 7-8 травня 2019 р. С. 13

7 7.Більченко А.О. Взаємозв’язок клінічних показників крові та Р- 

селектину у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 

типу. / А.О. Більченко // Матеріали XX Національного конгресу кадіологів 

України. - 2019. - С.8 (стендова доповідь).

18.Бабак О.Я., Більченко А.О. ЗВ'ЯЗОК РІВНЯ ГАЛЕКТИНА-3 ТА Р- 

СЕЛЕКТИНА ЗІ СТАДІЄЮ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ / О.Я. Бабак, 

А.О. Більченко // Новітні тенденції в діагностиці та лікуванні внутрішніх 

хвороб : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною 

участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої, 
15-16 жовтня 2019 р. 27-28



7 9. Більченко АО, Магдаліц Т.І. ВПЛИВ ПРОЦЕДУРИ ДОБОВОГО 

МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА КОМПЛАЄНС 

ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПРИЙМАЮТЬ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНУ ТЕРАПІЮ/ 

А.О. Більченко, Т.І. Магдаліц // Медицина третього тисячоліття: Збірник 

тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків - 20- 

22 січня 2020р.) Харків, 2020. - с 110-111.

20. Більченко А.О., Магдаліц Т.І. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК НІЧНОЇ 

ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ФОНІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ / А.О. Більченко, Т.І. 

Магдаліц // «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх 

хвороб на прикладі клінічного випадку» - Харків - 2020- с.13-14.

21. Ві1с1іепко А., Віїсйепко О., ВаЬак О. ОКОАТН □ІРРЕКЕНТІАТЮН 

РАСТОК-15, Р-8ЕЕЕСТІН АХИ ОАЕЕСТШ-3 ІИ РАТІЕИТ8 АУІТН 

АКТЕКІАЕ НУРЕКТЕХ8ЮХ АХЕ> ТУРЕ 2 ИІАВЕТЕ8. /ВіїсЬепко А., 

Віїсйепко О., ВаЬак О. // ЮТЕКЛАТЮНАЕ РОКОМ: РКОВБЕМ8 АИП 

8СІЕГГГІРІС 8ОЕПТЮН8. Ргосеесііп§8 оГСіте 4іН Іпіетаііопаї 8сіепііГіс апсі 

Ргасіісаі СопЕегепсе. МЕЕВОІЛШЕ, АИ8ТКАЕІА 16-18.06.2020. Р. 135- 

136.

22. Ві1сЬепко А. ТНЕ ЕЕЕЕСТ ОЕ АХТІНУРЕКОЕУСАЕМІС ПКИО8 АТ 

6ОР15, Р-8ЕЕЕСТІИ АИО ОАЕЕСТШ-3 ЕЕУЕЕ8 № РАТІЕИТ8 \¥ІТН 

АКТЕКІАЕ НУРЕКТЕН8ЮХ АУО ТУРЕ 2 ОІАВЕТЕ8 / ВіїсЬепко А. 

//ТЬе І8і Іпіегпаііопаї зсіепїіГіс апсі ргасіісаі сопіегепсе «ТОРІСАЕ 

А8РЕСТ8 ОЕ МООЕКХ 8СІЕГГСЕ А№ РКАСТІСЕ » (8ерїетЬег 21-24, 

2020). Ргапкіпгі ат Маіп, Оегтапу 2020. р. 172-175 І8ВМ:978-1-64945-866- 

7; ООІ - 10.46299/180.2020.II.І

Видання, які додатково відображають наукові результати дисертації:

23. Деклараційний патент на корисну модель ГІА 130878 Ц, О01И 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.5І. - № н 2018 07714; 

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

Особистий внесок здобувана - ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення клінічних результатів, узагальнення і підготовка до 

друку.

Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного 

дослідження.
Наукове дослідження очного аспіранта Більченка А. О. 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» комісією з питань етики та біоетики 

Харківського національного медичного університету визнано таким, що 

відповідає загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, 

інтересів та особистої доступності учасникам дослідження.

Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. 

Учасники дослідження інформувалися про всі аспекти, пов’язані з метою, 

завданнями, методиками та користю дослідження.

Лабораторні й інструментальні методи досліджень є 
загальноприйнятими. Більченко А. О. у своїй діяльності керувався 

гуманними цілями, гідно виконував свої обов’язки та діяв на благо хворих.

Мета та завдання дисертації є науково обґрунтованими, використані 

методи дослідження є безпечними.

Висновки та рекомендації не пов’язані з безпосереднім ризиком для 

здоров’я пацієнтів, порушенням їхніх прав чи морально-етичних норм, 

приниженням людської гідності або дискримінацією. Експерименти на 

людині не проводилися.

Ухвалили: ЕК не заперечує проти подання до офіційного захисту 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РЬІ2>) 

очного аспіранта кафедри внутрішньої медицини № 1 ХНМУ Більченка А. О. 



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» та вважає, що описані в дисертаційній 

роботі методи дослідження використовувалися з дотриманням прав людини, 

відповідно до чинного в Україні законодавства, відповідають міжнародним 

етичним вимогам і не порушують етичних норм у науці та стандартів 

проведення біомедичних досліджень (протокол № 4 засідання комісії з 

питань етики та біоетики Харківського національного медичного 

університету від 15.09.2020 року).

Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфіковану фахову підготовку автора.

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту
Дисертацію присвячено оптимізації лікування артеріальної гіпертензії 

та цукрового діабету 2-го типу на підставі вивчення нових біомаркерів 

запалення: ФРД-15, Р-селектину та Галектину-3.
Дисертаційне дослідження за даною тематикою відповідає науковим 

напрямкам:

2.2. Розроблення й удосконалення методів діагностики та профілактики 

терапевтичних захворювань;

2.3. Клінічне розроблення методів лікування терапевтичних 

захворювань і впровадження їх у клінічну практику - паспорта спеціальності 
222 «Медицина», спеціалізація «Внутрішні хвороби», що відповідає паспорту 

спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби.

Рекомендація дисертації до захисту
Дисертація очного аспіранта кафедри внутрішньої медицини № 1 

ХНМУ Більченка 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» 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 

«Медицина», спеціалізація - «Внутрішні хвороби» являє собою закінчену 

наукову роботу, у якій вирішується актуальне завдання оптимізації лікування 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу на підставі вивчення 

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

У роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у підвищенні ефективності якості лікування 

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу на підставі вивчення 

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

За своїм обсягом і рівнем досліджень, теоретичною та практичною 

цінністю, науковою новизною результатів, об’єктивністю та обґрунтованістю 

висновків дисертаційна робота Більченка Антона Олександровича відповідає 

вимогам пункту 10 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого постановою КМУ № 167 від 

06.03.2019.

Результати голосування: за - 5 голосів, проти - 0 , утрималося - 0.

Голова апробаційної ради:
д.мед.н., професор

Рецензенти:

д.мед.н., професор 

д.мед.н., професор

Л. М. Пасієшвілі

П. Г Кравчун

О. М. Ковальова


