
 

ВІДГУК 

 

офійійного опонента, завідувача кафедри загальної практики – сімейної 

медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ Ук-

раїни д. мед. н., професора Коржа Олексія Миколайовича на дисертаційну 

роботу асисїтента кафедри внутрішньої медицини №2 і клінічної імуно-

логії та алергології імені академіка Л.Т. Малої Харківського національного 

медичного університету МОЗ Украини Мартовицького Дмитра Володи-

мировича «Ендостатин та інсуліноподібний фактор росту-І в реалізації 

ангіогенезу у хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім ожирінням 

в динаміці лікування», яка подана до спеціалізованої вченої ради ДФ 

64.600.023 у Харківському національному медичному університеті МОЗ 

України для захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

(PhD) за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Внутрішні хворо-

би». 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи.  

Протягом багатьох останніх років патології серцево-судинної системи 

сягнули масштабів епідемії серед хронічних неінфекційних захворювань у 

всьому світі. Згідно останніх тенденцій серцево-судинні захворювання (ССЗ) 

відіграють провідну роль у формуванні сучасних негативних медико-

демографічних тенденцій в Україні та всьому світі: вони істотно впливають 

на основні показники здоров’я: захворюваність, смертність, інвалідність, 

тривалість і якість життя людей. Якщо взяти останні 20 років, то є 

можливість побачити, що  поширеність ССЗ серед населення України зросла 

в три рази, а рівень смертності від них – на 40%.  

Відомо, що вже довгий час перше місце серед причин смертності людей 

від ССЗ відводиться ішемічній хворобі серця (ІХС). Однією з найбільш 

загрозливих для життя форм цієї хвороби є гострий інфаркт міокарда (ГІМ), 



який у 98% випадків виникає внаслідок дестабілізації атеросклеротичної 

бляшки. Щорічно в Україні реєструються біля 60 тисяч випадків ГІМ, та ця 

цифра невпинно росте. Незважаючи на це, статистика смертності від ГІМ в 

Україні залишається занадто високою – від ГІМ вмирають 30% пацієнтів, 

водночас як у країнах Західної Європи – лише 5%.  

Також відомо, що у наш час одним із найважливіших та 

найвпливовіших факторів ризику виникнення та прогресування ССЗ, що 

вивчається багатьма сучасними дослідниками у всьому світі, є ожиріння. В 

багатьох розвинених країнах Західної Європи на ожиріння (ІМТ> 30 кг/м2) 

страждає від 10 до 25% населення, у США – від 20 до 25%. Надмірну масу 

тіла або ожиріння (ІМТ > 25 кг/м2) в індустріально сильних країнах, окрім 

Японії, Південної Кореї та Китаю, має близько половини населення країни. 

Майже у всіх країнах світу, які є лідерами за економічними показниками, за 

останні 10 років спостерігається картина збільшення випадків ожиріння в 

середньому майже в два рази. Розрахунки експертів ВООЗ засвідчують, що до 

2025 р. число хворих на ожиріння в світі становитиме 300 млн осіб.  

Таким чином, представлене дослідження ІФР-І та ендостатину у хворих 

на ГІМ із супутнім ожирінням є актуальним і пріоритетним напрямом 

медицини. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри внутріш-

ньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. 

Малої Харківського національного медичного університета МОЗ України 

«Профібротичні імунозапальні фактори і анемічний синдром як маркери про-

гнозу у хворих на хронічну серцеву недостатність при ішемічній хворобі се-

рця і цукровий діабет в рамках кардіоренального континуума (№ держреєст-

рації 0111U003389; 2014-2016 рр.), «Ішемічна хвороба серця в умовах полі-

морбідності: патогенетичні аспекти розвитку, перебігу, діагностики й удо-

сконалення лікування» (№ держреєстрації 0118U000929; 2017-2019 рр.). 



Оцінка змісту і оформлення роботи. Дисертаційна робота складається 

зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 6 розділів 

власних спостережень, обговорення результатів, висновків і практичних ре-

комендацій, списку літературних джерел, який налічує 149 джерел, з яких 7 

кирилицею та 142 латиницею. Дисертацію ілюстровано 21 таблицею та 12 

рисунками.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях.  

Наукові результати, висновки і практичні рекомендації дисертаційної 

роботи Мартовицького Д.В. були підкріплені достатнім об'ємом клінічних, 

інструментальних і лабораторних методів дослідження. Дисертант провів 

обстеження 105 хворих на гострий інфаркт міокарда, серед яких 60 хворих 

було з коморбідним ожирінням. 

Задля релізіції мети і завдань дисертаційного дослідження, 

Мартовицький Д.В., використав велику кількість високоспецифічних методів 

наукового пошуку, які включали у себе визначення маркерів ангіогенезу ІФР-І 

та ендостатину методом імуноферментного аналізу, оцінку ліпідного спектру, 

ехокардіографічне обстеження усіх хворих, яких було включено до 

дослідження. 

Статистична обробка одержаних результатів проводилась відповідно 

сучасних вимог з використанням комп'ютерної програми Statistica 10.0 з 

залученням методик кореляційного та регресійного аналізу. 

Вищевикладене дає підстави вважати, що робота виконана на високому 

науково-методичному рівні, її положення у достатньому ступені обґрунтовані 

і достовірні. 

Проведення такого дослідження та його результатів має особливе 

значення для професійної діяльності лікарів-кардіологів та терапевтів, які 

переважно мають справу з поєднаною патологією. 



 

Наукова новизна отриманих результатів 

Головним науковим здобутком цієї дисертаційної  роботи є вирішення 

актуального питання внутрішньої медицини, а саме: підвищення ефективнос-

ті діагностики і лікування хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім 

ожирінням на підставі оцінки активності інсуліноподібного фактора росту-І 

та ендостатину і дослідження їх прогностичного значення у розвитку неспри-

ятливого перебігу гострого інфаркту міокарда.  

Доведено, що наявність гострого інфаркту міокарда супроводжується 

зростанням концентрації маркерів ангіогенезу, що може бути обумовлено їх 

властивостями, як маркерів гострої фази запалення та може впливати на ре-

моделювання лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда й супу-

тнє ожиріння. 

Продемонстровано предикторні властивості ІФР-І відносно розвитку 

гострої серцевої недостатності (ГСН) у хворих на ГІМ з ожирінням, а також 

предикторні властивості ендостатину щодо прогнозу повторних кардіоваску-

лярних подій у вигляді нестабільної стенокардії та/або гострого інфаркту мі-

окарда. 

Виявлений сприятливий вплив зофеноприлу на ангіогенез: підвищення 

рівня ІФР-І у всіх категорій хворих, які приймали зофеноприл у порівнянні з 

хворими, які приймали еналаприл. Також була зареєстрований більш низький 

ризик розвитку застійної серцевої недостатності у хворих, які приймали зо-

феноприл у порівнянні з групою хворих, які приймали еналаприл з моменту 

перенесеного гострого інфаркту міокарда.  

Наукова новизна підтверджена 2 патентами України на корисну модель.  

Патент України на корисну модель № 132521: «Спосіб прогнозування по-

вторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження за 

хворими після перенесеного гострого інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням 

за рівнем ендостатину» / Д.В. Мартовицький, О.М. Шелест, П.Г. Кравчун; 



Харківський національний медичний університет. – а 2018 10345 від 25.02.2019 

р., Бюл. №4. 

Патент України на корисну модель № 14503 Україна: «Спосіб діагностики 

розвитку гострої серцевої недостатності у хворих з гострим інфарктом міокарда 

на фоні ожиріння» / Д.В. Мартовицький, О.М. Шелест, П.Г. Кравчун; 

Харківський національний медичний університет. –  а 2019 09589 від 

25.02.2020 р., Бюл. №4. 

 

Структура та об’єм дисертації.  

Дисертація побудована за класичним принципом, викладена на 169 

сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, огляду літератури, 

методик досліджень, загальної клінічної характеристики хворих, 8 розділів за 

результатами власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних 

джерел літератури (149 найменувань, з яких 139 латиницею). Робота 

ілюстрована 21 таблицею та 12 рисунками. 

Дисертація побудована по загальноприйнятому плану. У вступі чітко 

обґрунтована актуальність та вибір проведення даного дослідження, мета та 

завдання дослідження, та його практична значущість. 

Розділ 1 присвячений огляду літератури, який складається з трьох 

підрозділів, та сприймається як єдиний узагальнюючий результат. В огляді 

літератури дисертант розкриває сучасний погляд на спільні ланцюги 

патогенезу, клінічні та прогностичні особливості перебігу ГІМ у хворих з 

надлишковою масою тіла. Автор вказує на актуальність представленої 

проблеми, і необхідність проведення дослідженнь клінічного перебігу цих 

коморбідних станів для профілактики розвитку кардіоваскулярних 

ускладнень. Значну увагу присвячено висвітленню ролі факторів ангіогенезу 

в прогнозуванні кардіоваскулярного ризику у пацієнтів на ГІМ з ожирінням і 

без нього. Під час написання цього розділу використовувалась сучасна 

вітчизняна та закордонна література.  



У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» ми маємо змогу 

побачити детальний опис використаних матеріалів та методів дослідження. 

Загальна характеристика хворих показує репрезентативність вибірки, що дає 

можливість адекватного аналізу і співставлення отриманих результатів. 

В розділах власних спостережень (розділи 3-8) дисертантом 

описуються дані, які дають змогу зрозуміти, що у хворих на ГІМ з супутнім 

ожирінням має місце значне підвищення рівня ІФР-І, та зниження рівня 

ендостатину порівняно з хворими без ожиріння; описані кореляційні зв’язки  

між показниками ангіогенезу та показниками кардіогемодинаміки; 

описується зв'язок між ступенем ураження коронарних артерій та 

показниками маркерів, що досліджуються; відзначена можливість 

використання ІФР-І та ендостатину у моделі прогнозу розвитку серцево-

судинних ускладнень, а також проаналізовано більш позитивний вплив 

терапії із залученням зофеноприлу порівняно з еналаприлом у хворих на ГІМ 

із супутнім ожирінням та без нього. 

Теоретичний науковий матеріал доповнено виписками із історії хвороб 

двох пацієнтів, що значно підвищує практичну спрямованість дисертаційної 

робти.  

У розділі «Узагальнення результатів дослідження» здобувач лаконічно 

підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, пояснюючи 

найбільш важливі факти і положення, а також висловлює пропозиції щодо 

подальшого вивчення проблеми. Висновки та практичні рекомендації чітко 

сформульовані, відповідають отриманим результатам та меті дисертаційної 

роботи. Основні положення дисертаційної роботи представлені автором у 

рукописі на належному рівні. 

Дисертація написана грамотно, гарною українською мовою, читається 

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

покращуючи його сприйняття. 

Дисертаційна робота є закінченою самостійною науково-дослідною 

працею, в якій на основі проведених автором досліджень визначено 



патогенетичне, діагностичне та прогностичне значення маркерів ангіогенезу– 

ІФР-І та ендостатину. Теоретично і практично обґрунтована доцільність їх 

визначення з метою прогнозування виникнення ускладнень в гострий та 

віддалений періоди після перенесеного інфаркту міокарда. 

Таким чином, дисертація Мартовицького Д.В. містить ряд положень, 

висвітлених автором у рамках розробленої ним концепції і формулювання 

висновків, які належить кваліфікувати як науково обґрунтоване розв'язання 

напрямку оптимізації діагностики й лікування хворих на гострий інфаркт 

міокарда. із супутнім ожирінням, що є суттєвим вкладом у медичну науку та 

практику охорони здоров'я. 

 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях. 

За матеріалами дисертації опубліковано 21 наукову роботу, з них 5 

статтей  - 2 статті в міжнародних журналах, які входять до наукометричної 

бази SCOPUS, та 3 статті в українськихї періодичних виданнях, 14 тез у 

матеріалах та збірниках тез наукових конгресів. Результати роботи 

доповідались на міжнародних та національних конгресах і конференціях. 

Розроблено та затверджено 2 патента України на корисну модель, 1 ін-

формаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. 

Результати досліджень, основні наукові положення, висновки і практи-

чні рекомендації дисертації Мартовицького Д.В. оприлюднено і обговорено 

на 11 наукових конференціях, у тому числі міжнародних. Опубліковані робо-

ти повністю відображають зміст проведеного дослідження, зроблені виснов-

ки і практичні рекомендації логічні і конкретні. 

 

Практичне значення роботи 

Аналіз результатів дослідження дозволяє лікарям-терапевтам та 

кардіологам віддавати перевагу зофеноприлу при призначенні терапії хворим 

на гострий інфаркт міокарда внаслідок позитивного ефекту на показники 



кардіогемодинаміки та зниженню ризику розвитку тяжкої серцевої 

недостатності. 

У дисертаційній роботі вперше продемонстрований спосіб розвитку 

прогнозу щодо розвитку повторної кардіоваскулярної події протягом 6-

місячного терміну у хворих на гострий інфаркт міокарда на тлі супутнього 

ожиріння за допомогою визначення рівню ендостатину, який відрізняється 

тим, що оцінюють динаміку рівня ендостатину, зростання якого більше 

165,41 пмоль/л є значущим критерієм прогнозу повторних кардіоваскулярних 

подій у вигляді нестабільної стенокардії та/або ГІМ. 

Також дисертантом був продемонстрований спосіб прогнозування 

гострої серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда та 

супутнє ожиріння дає змогу прогнозувати розвиток гострої лівошлуночкової 

недостатності при рівні ІФР-І менше 120 нг/мл та може використовуватися 

закладами практичної охорони здоров’я з метою удосконалення діагностики. 

Використання лікарями-терапевтами та кардіологами у складі клініко-

лабораторних показників рівня ІФР-І сприяє оптимізації прогнозу розвитку 

гострої серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда та 

ожиріння. 

Результати дослідження впроваджені в роботу інфарктного відділення 

КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 27», ДУ «Національний 

інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», ДУ «Науково-дослідний 

інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН 

України», кардіологічного відділення КЗОЗ «Львівська обласна клінічна 

лікарня», терапевтичного відділення КУ «Міська лікарня №7» м. Запоріжжя, 

Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру, КЗ «Івано-

Франківський обласний клінічний кардіологічний Центр» м. Івано-

Франківськ, КЗОЗ «Вінницька обласна клінічна лікарня» м Вінниця,  що 

підтверджено актами впровадження. 

 

 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх вкладу в опублікованих працях. Наукові результати, висновки і 

практичні рекомендації дисертаційної роботи Мартовицького Д.В. 

підкріплені достатнім об’ємом клінічних, інструментальних та лабораторних 

методів дослідження. Дисертант провів обстеження 105 хворих на гострий 

інфаркт міокарда, серед яких було 60 пацієнтів із супутнім ожирінням. 

Реалізуючи мету і завдання дисертаційного дослідження, його автор, 

крім традиційних, протокольних методів обстеження, використовував низку 

сучасних високоінформатив 

них методів наукового пошуку. Спектр специфічних методів наукових 

досліджень включав визначення ІФР-І та ендостатину методом 

імуноферментного аналізу, оцінку ліпідного спектру, ехокардіографічне 

обстеження всіх хворих, яких було включено до дослідження. 

Статистична обробка одержаних результатів проводилась відповідно 

сучасних вимог із використанням методів кореляційного та регресійного 

аналізу та використанням комп’ютерної програми «Statistica 10,0» (StaSoft 

Inc, США). 

Вищевикладене дає підстави вважати, що робота виконана на високому 

науково-методичному рівні, а її положення у достатньому ступені 

обґрунтовані та достовірні.  

Проведення такого дослідження та його результати мають особливе 

значення для професійної діяльності лікарів-кардіологів та терапевтів, які 

переважно мають справу з хворими на гострий інфаркт міокарда, 

діагностують і лікують поєднану патологію. 

 

Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення. Принципових 

недоліків у дисертаційній роботі не виявлено. В контексті оформлення 

дисертації необхідно зауважити наявність окремих стилістичних та 

орфографічних помилок. Проте, 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. За рахунок чого, на Вашу думку, спостерігалось більш відчутне 

збільшення рівня інсуліноподібного фактору росту-І у хворих із гострим 

інфарктом міокарда на фоні прийому зофеноприлу порівняно з еналаприлом?  

2. Як Ви можете пояснити більш виразний позитивний вплив зофено-

прилу на кардіометаболічні параметри у хворих на ГІМ з ожирінням порівня-

но з еналаприлом? 

3. Чи проводили Ви аналіз ризику ускладнень у хворих з гострим 

інфарктом міокарда з різним типом ожиріння при однаковому ІМТ у пацієн-

тів? 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Мартовицького Дмитра Володимировича на тему 

«Ендостатин та інсуліноподібний фактор росту-І в реалізації ангіогенезу у 

хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім ожирінням в динаміці 

лікування», виконана під керівництвом д.мед.н., проф. О.М. Шелеста, є 

закінченою науково-дослідною роботою, у якій отримано нові, раніше не 

захищені, науково обгрунтовані результати, які містять рішення актуального 

наукового завдання внутрішньої медицини щодо оптимізації ефективності 

діагностики та лікування гострого інфаркту міокарда на тлі ожиріння на 

підставі визначення ролі нових маркерів ангіогенезу в механізмах розвитку і 

прогресування захворювання.  

За актуальністю, методичним рівнем, обсягом проведених досліджень, 

науковою новизною результатів, висновків та практичних рекомендацій 

дисертаційна робота «Ендостатин та інсуліноподібний фактор росту-І в 

реалізації ангіогенезу у хворих на гострий інфаркт міокарда із супутнім 



ожирінням в динаміці лікування» відповідає 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 (PhD), та 12 відповідає вимогам п. 10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 № 167, а її автор – Мартовицький Дмитро 

Володимирович заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

філософії (PhD). 

 

 

 


