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Актуальність геми дисертації.

Дисертація присвячена вирішенню одного із найбільш актуальних 

питань внутрішньої медицини -  підвищенню ефективності діагностики та 

лікування пацієнтів з коморбідною патологією -  артеріальною гіпертензією 

(АГ) у поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки 

(НАЖХП).

АГ -  одне з найпоширеніших захворювань системи кровообігу. АГ 

виступає гіредиктором таких ускладнень, як інфаркт міокарда, інсульт, 

ниркова недостатність і може бути причиною раптової смерті.

Згідно офіційної статистики, в Україні зареєстровано 12,3 мільйонів 

пацієнтів із АГ, що становить близько 31,5 % дорослого населення. Тобто АГ 

виявляють майже у кожної третьої дорослої людини. Враховуючи певні 

статистичні похибки і, беручи до уваги соціально-політичну ситуацію в 

Україні, поширеність АГ у нашій країні є значно вищою і становить понад 36 

% серед дорослих. За даними вітчизняних епідеміологічних досліджень, у 

кожного п ’ятого українця реєструють тяжкий ступінь АГ (AT >180/90 мм 

рт.ст.), у 46,7 % вона поєднана з супутньою ішемічною хворобою серця 

(ІХС), у 17,6 % -  із цереброваскулярною патологією.

В Україні у структурі загальної смертності на частку серцево-судинних 

захворювань припадає 62,5-63,4 %. Близько 75- 80 % випадків смерті від цих



захворювань пов’язані з атеросклеротичним ураженням кровоносних судин, а 

саме -  з АГ, інфарктом міокарда, інсультом.

Приблизно в ЗО % пацієнтів АГ розвивається на тлі ожиріння та 

асоціюється з НАЖХП, дисліпідемією, інсулінорезисгентністю, порушенням 

толерантності до глюкози та цукровим діабетом.

Саме на тлі такої поєднаної патології може виникнути порушення 

функції ендотелію, яке є однією з ранніх ланок патогенезу гіпертензії. Як 

ожиріння, так і АГ’ сприяють структурно-функціональній перебудові 

міокарда лівого шлуночка серця, викликаючи його гіпертрофію з подальшою 

дисфункцією міокарда.

Незважаючи на численні публікації щодо дослідження ендотеліальної 

дисфункції при АГ, остаточно нез'ясованим залишається роль иротогормонів 

жирової тканини лептину і адипонектину в перебігу поєднаної патології. 

Відомо, шо гіперлептинемія є незалежним фактором розвитку інфаркту 

міокарда та інсульту, годі як зменшення рівня адипонектину асоціюється з 

ожирінням, інсулінорезистентністю, розвитком ІХС та дисліпідемією.

Важливим фактором ризику при ожирінні та АГ є дисліпопротеїнемія, 

гіперхолестеринемія та гіпертригліцеридемія. Разом із тим, остаточно не 

розкритими залишаються клініко-патогенетичні механізми нри АГ' у 

поєднанні з ожирінням та 1ІАЖХИ (зокрема, стеатогепатитом) з урахуванням 

взаємовідношень иротогормонів жирової тканини, компонентів ліпідного 

спектру крові, адипокінів (лептину, адипонектину) та цитокінів, зокрема 

інтерлейкіну-6 (ІЛ-6).

Лікування АГ у поєднанні з ожирінням та неалкогольним 

стеатогепатитом (НАСГ) пов’язане з вирішенням питань як контролю 

артеріального тиску (AT), так і корекції дисліпідемії для попередження 

ускладнень. Найбільш доцільним вважається призначення сартанів -  

метаболічно нейтральних препаратів, які мають добрий профіль 

переносимосгі та не впливають на мікросомальний апарат печінки з 

урахуванням явищ НАСГ.



Все вищесказане визначає актуальність і повністю підтверджує 

важливість мети даного дослідження.

Мета дослідження -  розробка га патогенетичне обґрунтування 

раціональних підходів до діагностики й лікування хворих на АГ на тлі 

ожиріння та НАСГ із використанням сарганів (олмесартану чи телмісартану), 

аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) на основі вивчення 

клініко-патогенетичних особливостей коморбідної патології - відповідає 

назві роботи, актуальності теми, сформульована адекватно і достатньо чітко. 

Сформульовані п ’ять завдань дослідження - логічні, чітко сформульовані, і їх 

поетапне вирішення забезпечує повне досягнення мети.

Отже, зважаючи на зазначене вище, можна вважати, що гема дисертації 

Бочар Олесі Миронівни «Особливості перебігу та оптимізація терапії у 

пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та 

неалкогольною жировою хворобою печінки» без сумніву заслуговує на увагу, 

є актуальною та має не тільки науково-теоретичне, а й практичне значення.

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапії №1 та медичної діагностики факультету післядипломної 

освіти спільно з кафедрами ендокринології і радіології та радіаційної 

медицини медичного факультету Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Патологія дихальної, серцево- 

судинної та травної систем у хворих з цукровим діабетом та ожирінням: 

особливості патогенезу, діагностики та лікування» (шифр № IP.09.0001.16, 

державіга реєстрація № 01 16U004505).

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше комплексно 

вивчено клініко-патогенетичні особливості перебігу АГ у поєднанні з 

ожирінням і стеатогепатитом з урахуванням даних ЕхоКГ та УЗД органів 

черевної порожнини, компонентів ліпідного спектру крові, рівня печінкових 

амінотрансфераз, вмісту лептину, адипонектину, IJ1-6 і результатів 13С- 

мегацетинового дихального тесту (1 ЗС-МД'Г).



Встановлено, що особливістю коморбідної патології у хворих з АГ на 

тлі ожиріння є розвиток стеатогегіатиту, який підтверджується 

ультрасонографічними змінами з боку печінки у вигляді гепатомегалії, 

гіперехогенністю структури, розширенням ворітної вени, підвищенням рівня 

АлАТ, АсАТ у 46,5 % пацієнтів та зменшенням швидкість метаболізму 

печінки (НІМБ) на 46,7 %, кумулятивної дози на 40-й хвилині (CUM40) на 40 

%, кумулятивної дози на 120-й хвилині (CUM 120) на 46,5 % від вихідного 

рівня (р<0,01). Доведено, що 13С-МДТ більш об'єктивно відображає 

порушення мітохондріальної функції гепагоцитів, ніж рівень печінкових 

трансаміназ.

У хворих на АГ у поєднанні з ожирінням і НАЖХП виявлено 

переважання проатерогенних фракцій ліпідного спектру крові, 

гіперлептинемію, зростання рівня IJ1-6 па тлі зменшення рівня адипонектину.

Встановлено ефективність сартанів (телмісартану чи олмесартану) у 

досягненні цільового рівня AT у 84 та 64 % пацієнтів відповідно (р<0,01).

Доведений позитивний вплив комбінованої терапії у складі сартанів, 

агорвастатину та УДХК у зниженні проатерогених компонентів ліпідного 

спектру крові (р<0,05), вмісту лептину (р<0,05), ІЛ-6 (р<0,01).

Вперше встановлено, що телмісартан чи олмесартан у складі 

комбінованої терапії достовірно збільшують рівень адипонектину. При 

порівнянні ефективності олмесартану чи телмісартану виявлено перевагу 

телмісартану щодо впливу на зростання рівня адипонектину (р<0,01), що дає 

змогу рекомендувати його в якості середника для контролю AT за наявності 

коморбідної патології.

Практичне значення одержаних результатів. Для встановлення 

відсотка функціонуючих гепагоцитів та підтвердження діагнозу НАСГ у 

хворих з ознаками жирової інфільтрації печінки, зокрема, при надмірній масі 

тіла та на фоні артеріальної гіпертензії, необхідно проводити 

високоінформативний та високочутливий 1 ЗС-метацетиновий дихальний тест 

(13С-МДТ).



Лікування АГ, згідно отриманих дисертантом даних, повинне включати 

сартани, оскільки вони позитивно впливають на зростання концентрації 

адипонектину, причому перевагу необхідно надавати телмісартану, оскільки 

він виявився в ньому плані ефективнішим.

До комплексного лікування коморбідної патології -  АГ, поєднаної з 

ожирінням та НАЖ ХП слід включати агорвастатин у дозі 20 мг на добу за 

його здатність зменшувати як проатерогенні фракції ліпідного спектру крові, 

так і рівні прозапального цитокіну -  ІЛ-6 та лептину.

Показано, що комплексна терапія з олмесарганом чи гелмісартаном у 

поєднанні з агорвастатином та УДХК у пацієнтів з АГ', поєднаною з 

ожирінням та НАЖХП, призводить до стабілізації клініко-біохімічних та 

гемодинамічних показників і сприяє швидшому досягненню цільового рівня 

AT.

Ступінь обґрунтованості основних наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Дисертантом обстежена достатня кількість осіб (130), необхідних для 

отримання статистично вірогідних результатів. В цілому дослідження 

проведено коректно. Виділені групи обстежених є співставимими. Проведені 

анкетування пацієнтів і робота з протоколами ультразвукових досліджень 

(УЗД) органів черевної порожнини, ехокардіографічних обстежень та 

результатами 13С-МДТ, ретельне клінічне обстеження всіх хворих 

(опитування, фізичне обстеження); біохімічні (ліпідний спектр крові, 

печінкові трансамінази) та імуноферментні дослідження (визначення рівня 

прозапального цитокіну IJI-6, адипокінів (лептину, адипонектину) в 

сироватці крові.

Таким чином, використані високоінформативні сучасні методи 

дослідження та статистичної обробки матеріалу, адекватні поставленим у 

роботі завданням. Для лікування хворих з метою корекції виявлених 

порушень були застосовані сартани (телмісартан чи олмесартан), 

аторвастатин та УДХК.



На підставі проведених досліджень автором сформульовано 5 

висновків та 3 практичні рекомендації. Всі вони ґрунтуються на матеріалі 

власних досліджень дисертанта, с достатньо аргументованими і доведеними.

Достовірність наукових положень, висновків га рекомендацій 

дисертанта обґрунтована вдало вибраним комплексом методологічних 

підходів і методів до вирішення поставленої мсти та завдань, тому не 

викликає сумнівів і заперечень. Встановлені закономірності та висновки 

побудовані на достатньому клінічному матеріалі, сформульовані за суттю 

переконливо.

Апробація результатів дисертації,  повнота викладу основних 

положень, висновків і рекомендацій.

Матеріали дисертації використовуються у навчальному процесі 

кафедри терапії №1 і медичної діагностики факультету ніслядипломної 

освіти, кафедри внутрішньої медицини №2 медичного факультету 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, кафедри факультетської терапії Ужгородського національного 

університету, кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Г'орбачевського 

МОЗ України», кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними 

хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

Отримані результати впроваджені в практичну роботу терапевтичних 

відділень №1 та №2 комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги (КМКЛШМД) міста Львова, терапевтичного та поліклінічного 

відділень Стрийської центральної міської лікарні, терапевтичного відділення 

Стрийської центральної районної лікарні Львівської області, терапевтичного 

відділення КМП «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської 

ради, терапевтичного відділення Моршинської міської лікарні Львівської 

області.

Бочар О.М. маг достатню кількість публікацій -  20 наукових праць: 8 

статей у наукових фахових виданнях України, з них 4 -  одноосібних, 2 -  в



закордонних виданнях, 1 1 - у  матеріалах і тезах наукових конгресів, з ’їздів, 

конференцій (з них 6 - у  міжнародних). Отримано у співавторстві патент 

України на корисну модель «Спосіб діагностики клінічних форм 

неалкогольної жирової хвороби печінки». В цих публікаціях повністю 

відображені основні положення та результати дисертації.

Зміст автореферату відображає основні матеріали дисертаційної 

роботи. Автореферат повністю відповідає вимогам, що ставляться до його 

оформлення.

Оцінка структури, змісту та форми дисертації.

Дисертація побудована згідно вимог ДАК МОН України, написана 

українською мовою, викладена на 233 сторінках, з яких з яких на 19-и 

сторінках викладено преамбулу роботи (анотації на українській та 

англійській мовах, список публікацій за темою дисертації, зміст та перелік 

умовних скорочень), а 158 сторінок складає основний текст.

Основна частина роботи складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел і додатку. Бібліографічний 

покажчик літератури містить 334 джерела з них кирилицею -  149, латиницею 

-  185. Робота ілюстрована 52 таблицями та 13 рисунками.

Назва дисертації відповідає її змісту і поставленій меті. Мета повністю 

розкрита у п ’яти завданнях дослідження, завдання в цілому конкретні, 

аргументовані.

Враховуючи великий об’єм дисертаційної роботи, наводжу більш 

загальну характеристику та оцінку дисертації О.М. Бочар.

Вважаю, що всі розділи за своєю суттю, науково-методичним 

підходом, об'ємом і методами статистичного аналізу, інтерпретацією 

отриманих даних, висновками і практичними рекомендаціями відображають 

поставлені завдання і забезпечують наукову повноцінність дисертаційної



роботи. Кожний розділ завершується коротким \резюме, в якому 

узагальнюється викладений матеріал.

За формою і об 'ємом дисертація в основному відповідає рекомендаціям 

і вимогам ДАК України. У вступі на 7-й сторінках обгрунтовані актуальність 

дослідження, сформульовані його мета і задачі, висвітлені наукова новизна та 

практичне значення отриманих результатів, впровадження їх у практику, 

особистий внесок здобувана, поданий перелік конференцій, з'їздів, на яких 

проводилась апробація роботи, а також публікацій. У кінці вступу бажано 

одним абзацем вказати структуру дисертації (загальна кількість сторінок та 

об’єм оновної частини, кількість використаних літературних джерел 

латиницею і кирилицею, ілюстрацій, таблиць, додатків тощо).

В огляді літератури (перший розділ, 26 сторінок) висвітлені сучасні 

погляди на поширеність, вплив ожиріння та НАЖХП печінки на перебіг АГ, 

особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування даної коморбідної 

патології. При цьому наводяться різні погляди на суть цієї складної патології, 

висвітлюються невирішені низання її патогенезу, діагностики та лікування. 

Знайомство з цим розділом свідчить про достатню ерудицію автора, його 

освіченість щодо нових поглядів на проблему, що досліджується.

Другий розділ (16 сторінок) дисертації присвячений клінічній 

характеристиці хворих і методам їх обстеження. Групи пацієнтів для 

порівняння результатів дослідження і лікування ретельно сформовані з 

урахуванням віку, статі, стадії захворювання, а отже є адекватними. При 

цьому здобувач органічно поєднує загальноклінічні, біохімічні, 

інструментальні та імуноферменгні методи дослідження, що дозволяють 

вичерпно виконати завдання, поставлені в дисертації. Позитивним є те, що 

дисертант в дослідженнях використовував вітчизняні та міжнародні 

стандарти обстеження пацієнтів. Розділ також включає узагальнений 

схематичний дизайн дослідження, що відповідає сучасним вимогам до 

оформлення дисертаційної роботи. Отримані результати оброблені з 

використанням сучасних статистичних методів з використанням пакетів



ліцензійних програм, що робить у подальшому достовірними висновки 

роботи. Аналіз цього розділу підтверджує клінічну і наукову освіченість 

здобувана.

В третьому розділі (41 сторінка) наводяться дані щодо клінічної 

характеристики хворих з АГ' та особливості перебігу АГ на тлі ожиріння та 

НАЖХП, особливості клінічного перебігу даної поєднаної патології 

відповідно до НАЖХП (неалкогольного стеатозу чи стеатогепатиту), 

особливості функціонального стану печінки за даними 13С-МДТ й рівні 

лептину, адипонектину та ІЛ-6 у хворих з цією коморбідною патологією та 

результати дослідження кореляційних зв’язків між клінічними, 

лабораторними, інструментальними, імунофермегп ними показниками у 

пацієнтів відповідно до тендерних ознак. 1 Іоказана залежність рівнів лептину, 

адипонектину та IJI-6 від ступеню зниження активності геггатоцитів за 

даними 13С-МДТ., а рівня дентину -  від статі пацієнтів. Отримані результати 

проілюстровані двома клінічними випадками. Суттєвих зауважень до розділу 

нема, тільки викликають деякі питання підтвердження діагнозу стеатозу за 

даними УЗД у частини хворих, в яких цей діагноз фігурував, а УЗ-ознак 

стеатозу виявлено не було.

У розділі 4 ( 1 8  сторінок) викладені результати вивчення ефективності 

застосування олмесартану, аторвастатину та УДХК у пацієнтів з АГ, поєднаною 

з ожирінням і НАЖХП. Доведено, що регулярний прийом олмесартану 

впродовж 12 тижнів дав можливість вірогідно знизити рівні систолічного AT 

і діастолічного AT до нормальних величин. Цей препарат впливав на рівень 

адипонектину, відзначено чітку тенденцію до зростання рівня цього гормону. 

Крім того, терапія олмесарганом покращувала ехокардіографічні показники 

за рахунок зростання фракції викиду серця та зменшення маси міокарда. 

Комбіноване призначення олмесартану з діуретиком, аторвас гатином і УДХК 

призводило до зниження вмісту атерогснних компонентів ліпідного спектра 

крові (загального холестерину, ЛІІПІЦ). Встановлено позитивний вплив 

комбінованого лікування на зниження рівня лептину й прозапального IJ1-6.



Розділ 5 (20 сторінок) присвячений висвітленню ефективності

призначення телмісартану, аторвастатину та УДХК в пацієнтів з АГ у 

поєднанні з ожирінням і НАСГ. Доведено, що важливою характеристикою дії 

комбінації телмісартану, аторвастатину га УДХК у пацієнтів із поєднаною 

патологією є властивість покращувати клінічну симптоматику, нормалізувати 

гемодинамічні показники, зокрема, знижувати рівні систолічного AT і 

діастолічного AT, посилювати фракцію викиду, зменшувати розміри лівих 

відділів серця, індекс маси міокарда лівого шлуночка та масу міокарда. 

Також, під дією цієї комбінації препаратів знизився рівень прозапального IJI- 

6 і підвищився рівень адипонектину.

При порівнянні ефективності схем лікування з олмесартаном та 

телмісартаном у пацієнтів з АГ на тлі ожиріння та НАЖХГІ встановлено 

більш виражену ефективність застосування телмісартану щодо зменшення 

рівнів AT, показників дисліпідемії, розмірів лівого передсердя, індексу маси 

міокарда лівого шлуночка, маси міокарда, лептину, IJI-6 та збільшення 

фракції викиду і рівня адипонектину.

В розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» 

дисертант лаконічно підводить підсумок наведених у роботі результатів 

дослідження, докладно і доказово пояснюючи найбільш важливі факти і 

положення, а також висловлює пропозиції щодо подальшого вивчення 

проблеми.

Висновки сформульовані чітко, викладені в доступній формі, 

відповідають поставленим завданням. Пра ктичні рекомендації грунтуються 

на основних положеннях дисертації, їх слід широко використовувати в 

практиці терапевтичних та кардіологічних відділень лікувальних закладів, а 

наукові положення -  в навчальному процесі у вищих медичних навчальних 

закладах України. У процесі рецензування і обговорення зі здобувачем її 

дисертаційної роботи вона врахувала побажання рецензента, зменшила за 

об’ємом третій висновок і дещо конкретизувала практичні рекомендації.



Перелік використаних джерел містить достатню кількість 

вітчизняних та зарубіжних посилань останніх років, [і додатках до 

дисертації, можливо, не слід було повторяти список публікацій здобувана, 

повністю приведений в преамбулі роботи, а лише обмежитись копіями актів 

впровадження.

Зауваження, запитання га пропозиції.

У процесі вивчення роботи принципових недоліків не виявлено. 

Зроблені раніше незначні зауваження по ходу прочитання тексту даної 

роботи, а також одиничні граматичні помилки в жодному разі не зменшують 

позитивної оцінки дисертації в цілому.

Все ж, у порядку дискусії хотілося б отримати відповідь на наступні 

питання:

1. Як ви підтверджували діагноз стеатозу печінки при УЗ-негативних 

випадках, якщо в цій групі пацієнтів за даними УЗД дифузне 

ущільнення тканини печінки з явищами дистального затінювання 

спостерігалось не у всіх, а лише в 62,5% обстежених пацієнтів 

(табл.3.9 на стор.80)?

2. Чи є зв’язок між виявленими змінами з боку жовчного міхура 

(перегин в області шийки) і частотою розвитку НАЖХП в цілому, 

чи виявлена дисфункція жовчного міхура тільки сприяла 

перетворенню стеатозу в стеатогепатит?

3. У чому ви бачите перевагу застосування УДХК при коморбідній 

патології у дослідній групі пацієнтів, порівняно з іншими 

гепатопротекторами та метаболіїогропними препаратами?

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку  

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».

Дисертаційна робота Бочар Олесі Миронівни за гемою «Особливості 

перебігу та оптимізація терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, 

поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки», на



здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 

14.01.02. -  «внутрішні хвороби» є завершеною науковою працею, в якій 

отримано нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності дають нове 

вирішення науково-практичної проблеми в галузі внутрішньої медицини, а 

саме - підвищення ефективності діагностики, лікування та профілактики 

артеріальної гіпертензії в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою 

хворобою печінки. За актуальністю, о б ’ємом досліджень, науковою 

новизною результатів, їх теоретичним і практичним значенням дисертація 

відповідає вимогам п. 1 1 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», сучасним 

вимогам ДАК України щодо публікації матеріалів дисертації, а її автор 

заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук.

Завідувач кафедри факультетської терапії 

ДВНЗ «Ужгородський Національний 

університет» МОН України

доктор медичних наук, професор Ганич Т.М.


