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«Зміни функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну хворобу, 
ускладнену хронічною серцевою недостатністю 

на тлі неалкогольного стеатогепатиту» 
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І. Актуальність теми: Дисертаційна робота Черкашиної О.Є. є сучасною, 
актуальною і глибокою науковою працею. Актуальність проблеми обумовлена 
поширеністю хронічної серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби та грізними 
наслідками цих патологічних станів, що призводять до інвалідизації та смертності. 
За даними експертів ВООЗ серцево-судинні захворювання є основною причиною 
інвалідизації та смертності населення. В Україні серцево-судинні захворювання 
зумовили біля 68% смертей, що є найвищим показником в Європі.

За темпами зростання захворюваності хронічна серцева недостатність посідає 
перше місце серед усієї серцево-судинної патології. За даними національних 
реєстрів країн Європи, поширеність цього синдрому складає 1-9%, частота його 
зростає з віком і після 65 років досягає 10-28%о. Вірогідність смерті при ХСН 
протягом року з моменту появи перших клінічних симптомів складає 10-15%> серед усіх 
хворих, а протягом 5 років -  50%о. При важкій серцевій декомпенсації за рік вмирає 
кожний другий. За останні десятиріччя смертність від даної патології зросла в 2 

рази.
У розвинених країнах світу головними причинами хронічної серцевої 

недостатності вважаються ішемічна хвороба серця й артеріальна гіпертензія. Станом 
на 2015 рік гіпертонічна хвороба (есенціальна артеріальна гіпентензія) в Україні 
посідає перше місце у структурі поширеності хвороб системи кровообігу та складає 
біля 56 % і зумовлює високу смертність від хвороб серцево-судинної системи. 
Поширеність гіпертонічної хвороби у світі за прогнозами до 2025 року зросте до 1,5 

млрд. осіб, що призведе до 7,6 млн передчасних смертей (близько 13,5%) від 
загального числа), 54%о інсультів і 47%о подій, викликаних ішемічною хворобою 
серця.



Велика увага на даний час надається серцево-судинним факторам ризику, 
зокрема ожирінню, поширеність якого неухильно зростає у всьому світі, 
метаболічному синдрому, що спостерігається у понад 30% населення світу. За 
результатами широкомасштабних багатоцентрових досліджень Buffalo Health Study, 
Framingham Heart Study, XENDOS існує тісний взаємозв’язок між артеріальною 
гіпертензією, ожирінням та дисліпідемією. В останні роки ряд авторів відносять 
неалкогольну жирову хворобу печінки до факторів ризику серцево-судинних 
захворювань. Тісний патогенетичний зв’язок неалкогольної жирової хвороби 
печінки із ожирінням, інсулінорезистентністю, гіпертензією та дисліпідемією 
дозволяє розглядати неалкогольну жирову дистрофію як печінкову маніфестацію 
метаболічного синдрому. За даними дослідження NHANES III (Third National Elealth 
and Nutritional Examination Survey) розповсюдженість жирової дистрофії печінки 
складає до 16 % випадків у пацієнтів з нормальною масою тіла та до 76 % -  у хворих 
із ожирінням. Недавні дослідження показали високий рівень неалкогольного 
стеатогепатиту серед пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, який 
складає 43-55 % у пацієнтів з підвищеним рівнем трансаміназ та досягає 49 % при 
морбідному ожирінні.

Ліпіди складають до 5 % маси печінки здорової людини. Це обумовлене як 
надходженням ліпопротеїнів та вільних жирних кислот з крові так і синтезом ліпідів 
самою печінкою. При тривалому збільшенні ліпідів у печінці в концентрації вище за 
5%, запускаються процеси, що обумовлюють розвиток жирової хвороби печінки. 
Традиційно для пояснення патогенезу неалкогольної жирової хвороби печінки 
використовується «так звана» теорія двох ударів, згідно якої розвиток жирової 
хвороби відбувається через, спочатку, накопичення ліпідів у печінці («перший 
удар»), потім -  їх окислення («другий удар»).

Проте, на теперішній час недостатньо вивченим залишається питання перебігу 
хронічної серцевої недостатності у хворих на гіпертонічну хворобу за наявності 
неалкогольної жирової хвороби печінки, особливо неалкогольного стеатогепатиту. 
Саме в такому контексті виконана робота О.Є. Черкашиної, що підтверджує її 
актуальність.

II. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Опонована робота О.Є. Черкашиної виконана згідно планових НДР на тему: 

«Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах впливу 
модифікуючих факторів та поєднаної патології» (ДР № 0108 U 003987) та 
«Захворювання внутрішніх органіву сучасних умовах, за поєднаної патології та



ураження органів-мішеней: особливості перебігу, діагностики та лікування» (ДР № 
0115 U000995), а здобувай є співвиконавцем зазначених тем.

III. Наукова новизна і практичне значення висновків та рекомендацій.
Науковою новизною роботи є встановлений несприятливий вплив 

неалкогольного стеатогепатиту на гемодинамічні характеристики серця у хворих на 
гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, що 
проявляється наростанням порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки зі 
збільшенням розмірів камер серця і товщини задньої стінки лівого шлуночка та 
міжшлуночкової перегородки зі зменшенням скоротливої здатності міокарда і 
супроводжується в частини хворих подовженням інтервалу QT.

У роботі доведено, що наявність неалкогольного стеатогепатиту у хворих на 
гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, сприяє 
розвитку вторинного імунодефіциту зі зменшенням імунорегуляторного індексу, що 
супроводжується більш вираженою імунозапальною активацією зі збільшенням 
вмісту в крові туморнекротизуючого фактору альфа, появою антинуклеарних 
антитіл, активацією процесу апоптозу та окисного стресу, порушенням різних етапів 
експресії генів та розвитком метаболічної інтоксикації, які виступають вторинними 
факторами прогресування хронічної серцевої недостатності.

Пріоритетними є результати, отримані автором, щодо змін функціонального 
стану печінки за наявності поєднання застійної печінки у хворих із хронічною 
серцевою недостатністю і неалкогольного стеатогепатиту, які характеризуються 
цитолітичним і холестатичним синдромами, зменшення дезінтоксикаційної та 
білоксинтезуючої функції печінки, що наростають зі збільшенням стадії хронічної 
серцевої недостатності. Автором виявлені зв’язки між зменшеним вмісту альбуміну 
та протромбінового індексу і зменшенням франції викиду лівого шлуночка; між 
збільшенням активності гамма-глутамілтранспептидази та подовженням коригованого 
інтервалу QT.

Автором розроблено, доведено ефективність та апробовано нову схему 
лікування хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою 
недостатністю, на тлі неалкогольного стеатогепатиту з використанням в 
комплексній терапії аргініну глутамату, яка сприяє поліпшенню функціонального 
стану печінки, позитивній динаміці показників клітинного і гуморального імунітету, 
зменшенню імунозапальної активації, пероксидації ліпідів, що супроводжувалося 
скороченням тривалості стаціонарного лікування, зменшенню частоти вірусно- 
бактеріальних захворювань, повторних госпіталізацій та зменшенням частоти 
збільшення стадії ХСН впродовж року. Додаткове застосування аргініл-альфа-



аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргіншу за наявності хронічної серцевої недостатності 
посилювало гепатопротекторну та імуномодулюючу дію комплексної терапії.

Практичне значення роботи Черкашиної О.Є полягає в тому, що 
запропоновані нові діагностично-прогностичні маркери прогресування хронічної 
серцевої недостатності, які можуть використовуватись практичними лікарями, у 
тому числі лікарями загальної практики/сімейної медицини, що сприятиме 
своєчасному призначенню оптимальної терапії хворим на гіпертонічну хворобу, 
ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного 
стеатогепатиту.

Запропонована доступна ефективна схема оптимізації лікування хворих на 
гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі 
неалкогольного стеатогепатиту з використанням в комплексній терапії аргініну 
глутамату і додатково аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну хворим з 
хронічною серцевою недостатністю ФК IV за NYHA та імунодефіцитом з 
диференційованими підтримуючими курсами впродовж року залежно від стадії 
хронічної серцевої недостатності.

IV. Впровадження результатів дослідження. За темою дисертації 
опубліковано 17 наукових праць, серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях 
України (з них 1 одноосібна, 2 - у  наукометричних базах), 1 стаття в іноземному 
журналі, що входить до наукометричних баз, 7 тез у матеріалах конгресів і науково- 
практичних конференцій, отримано 2 авторських свідоцтва України на корисну 
модель. В опублікованих наукових працях повністю відображено результати 
дисертаційної роботи.

Основні положення дисертації доповідались на вітчизняних та міжнародній 
(Дрезден) науково-практичних конференціях у 2007-2014 роках. Важливо що 
результати дисертації впроваджені у лікувально-діагностичний процес в 
лікувальних закладах України і педагогічний процес у державних вищих навчальних 
закладах України, що підтверджено актами впроваджень, які представлені в 
додатках.

V. Ступінь обґрунтованості і вірогідності наукових положень, висновків 
та рекомендацій. Вв ажаю, що висновки та рекомендації, представлені в роботі 
Черкашиної О.Є. є обґрунтованими та вірогідними. Вони базуються на достатній 
кількості обстежених хворих -  126 хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, 
ускладнену хронічною серцевою недостатністю, які розділені на групи залежно від 
стадії хронічної серцевої недостатності III чи IV ФК за класифікацією NYHA та 
наяі яості неалкогольного стеатогепатиту; проведенні комплексного обстеження



пацієнтів з використанням сучасних методик клінічних, інструментальних, 
біохімічних, імунологічних досліджень з наступним статистичним опрацюванням 
результатів. Вбачаю за доцільне відзначити високий рівень статистичного 
опрацювання з обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона та визначенням 
відношення шансів для встановлення несприятливих факторів прогресування 
хронічної серцевої недостатності.

VI. Оцінка змісту та об'єм дисертації. Дисертація Черкашиної О.Є. включає 
всі необхідні розділи згідно вимог до кандидатських дисертацій: вступ, огляд 
літератури, описання об’єкту і методів дослідження, два розділи власних 
досліджень, аналіз і узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні 
рекомендації, список використаних джерел, додатки. Матеріали дисертації 
викладені на 164 сторінках основного тексту, робота ілюстрована 47 таблицями та 
44 рисунками. Список використаної літератури включає 397 джерел, з них 214 — 
кирилицею і 164 -  латиною. Дисертація викладена літературною українською 
мовою, текст зрозумілий і логічний.

У вступі вказано, що дисертаційна робота Черкашиної О.Є. є фрагментом 
2-х науково-дослідних робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» (реєстраційні номери 0108U003987 і 0115U000995). Мета і завдання 
дослідження чітко сформульовані. Належно ; представлені новизна і практичне 
значення роботи та впровадження її результатів в клінічну практику і навчальний 
процес.

У І розділі (огляд літератури) представлена актуальність обраної теми, 
поширеність і загрожуючі наслідки гіпертонічної хвороби, хронічної серцевої 
недостатності на основі статистичних даних. Розглянуто сучасні погляди на 
неалкогольну жирову хворобу печінки, як одного з компонентів метаболічного 
синдрому і чинника ризику серцево-судинних захворювань. Описані сучасні 
принципи лікування гіпертонічної хвороби, хронічної серцевої недостатності, 
неалкогольного стеатогепатиту.. Обгрунтовано вибір аргініну глутамату і 
додатково аргінія-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну для оптимізації 
лікування хворих на t гіпертонічну хворобу, ускладнену , хронічною серцевою 
недостатністю, -на тлі неалкогольного стеатогепатиту зі врахуванням 
функціонального стану печінки. Зауважень.не маю. ■

• У  II розділі представлена клінічна, характеристика хворих, чіткий їх 
розподіл на трупи, схеми лікування . та методи проведених клінічних, 
інструментальних, лабораторних і статистичних., досліджень:. Слід відзначити, що 
діагностика і лікування вказаних захворювань проводилося на основі сучасних



нормативних актів за Наказами МОЗ України та Клінічних настанов. Усі 
дослідження були виконані з дотриманням основних положень GCP (1996), 
Конвенції ради Європи про права людини та біомедицину від 04.04.1997, 
Гельсінської декларації та Наказу МОЗ України №639 від 01.10.2015 щодо змін до 
Наказу №690 від 23.09.2009. Автором чітко представлені критерії включення і 
виключення пацієнтів з дослідження. Зауважень не маю.

У III розділі представлені клініко-патогенетичні особливості змін 
функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі 
неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії хронічної серцевої
недостатності. Автором доведено, що важчий клінічний перебіг хронічної 
серцевої недостатності з більш вираженими змінами внутрішьосерцевої 
гемодинаміки відзначалися у хворих з наявністю неалкогольного стеатогепатиту, 
які наростали зі збільшенням стадії хронічної серцевої недостатності.

З іншого боку більш виражені зміни функціонального стану печінки з 
гепатомегалією, цитолітичним та холестатичним синдромами, зменшенням 
дезінтоксикаційної та білоксинтезуючої функції печінки були виявлені у хворих 
на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, за 
наявності неалкогольного стеатогепатиту.

Встановлено, що розвиток хронічної серцевої недостатності у хворих на 
гіпертонічну хворобу за наявності неалкогольного стеатогепатиту
характеризується вторинним імунодефіцитом, що проявляється зменшенням 
кількості СБ4+-Т-лімфоцитів, імунорегуляторного індексу, активованих Т- 
лімфоцитів, природних кілерів, і наростає зі збільшенням стадії хронічної серцевої 
недостатності. Імунозапальна активація характеризується збільшенням вмісту 
туморнекротизуючого фактора альфа у крові 12,22% хворих з хронічною 
серцевою недостатністю ФК III за NYHA і усіх хворих з ФК IV за NYHA, що 
супроводжується появою антинуклеарних антитіл у крові, активацією апоптозу 
лімфоцитів периферійної крові, перекисного окиснення ліпідів, дисбалансом 
антиоксидантної системи і розвитком метаболічної інтоксикації.

Визначено, що перебіг хронічної серцевої недостатності у хворих на 
гіпертонічну хворобу за наявності неалкогольного стеатогепатиту
характеризується змінами функціонального стану геному нейтрофілів 
периферійної крові зі збільшенням кількості морфологічно змінених ядер з 
перевагою вакуолізованих ядер, з глибокими інвагінаціями каріолеми. Автором 
виявлено кореляції між числом морфологічно змінених ядер і показниками



імунозапальної активації, що підтверджує багатофакторність прогресування 
хронічної серцевої недостатності.

Важливим є те, що на основі статистичного опрацювання автором визначені 
додаткові чинники прогресування хронічної серцевої недостатності. Особливих 
зауважень не маю.

У IV розділі автором представлено результати оцінки ефективності 
комплексного лікування хворих на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного 
стеатогепатиту залежно від стадії хронічної серцевої недостатності з урахуванням 
функціонального стану печінки. Встановлено, що базова терапія недостатньо 
впливає на функціональний стан печінки, показники імунозапальної активації, 
метаболічної інтоксикації, що обгрунтовує доцільність пошуку схем оптимізації 
лікування. Доведено, що застосування аргініну глутамату в комплексній терапії 
сприяє поліпшенню показників функціонального стану печінки, клітинного і 
гуморального імунітету, зменшенню імунозапальної активації, перекисного 
окиснення ліпідів та метаболічної інтоксикації, що сприяє скороченням тривалості 
стаціонарного лікування і поліпшенням віддалених результатів. Додаткове 
застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну в лікування 
хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену ХСН ФК IV за NYHA потенціює 
гепатопротекторну та імуномодулюючу дію комплексної терапії, що має важливе 
значення у цієї когорти пацієнтів з вираженою серцевою декомпенсацією. 
Особливих зауважень не маю.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 
представлено інформацію, що відображає результати основних розділів 
дисертаційної роботи. Проводиться глибокий аналіз результатів, їх порівняння з 
даними інших авторів.

Перелік літературних джерел оформлений згідно сучасних вимог. 
Представлені літературні джерела відповідають темі дисертації, більшість з них за 
останні 5 років.

Висновки і практичні рекомендації чіткі, вони відповідають поставленій 
меті і завданням дисертаційного дослідження, відображають отримані автором 
результати. Автореферат відображає основний зміст дисертації.

VII. Зауваження та рекомендації щодо змісту та оформлення дисертації.
Принципових зауважень щодо дисертації Черкашиної О.Є. немає. Є зауваження, 
що не мають принципового значення і не знижують цінності представленої 
роботи. Зокрема:

1. В одних випадках автором вказується стадія хронічної серцевої



недостатності ПА і ІІБ, в інших функціональний клас III і IV за 
класифікацією NYHA;

2. В таблицях IV розділу 4.2, 4.8 і 4.16 не вказана вірогідність відмінності 
щодо змін клінічних проявів коморбідної патології під впливом лікування.

3. В рисунках IV розділу зустрічається назва препарату імунофан, тоді коли в 
тексті увесь час крім Розділу II, він згадується тільки як аргініл-альфа- 
аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргінін;

4. В авторефераті на сторінці 12 з технічних причин випущено речення щодо 
впливу аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну. Ці результати 
широко представлені в підрозділі 4.3. дисертації;

5. Зустрічаються поодинокі технічні і граматичні помилки. Проте це можна 
зрозуміти, адже Черкащина О.Є. закінчувала російські навчальні заклади в 
місці проживання, але за час проживання на Прикарпатті і роботи в Івано- 
Франківському національному університеті вона оволоділа українською 
мовою.

ГІри аналізі дисертації та автореферату Черкашиної О.Є. виникли 
запитання дискусійного характеру:

1. Які Ви можете назвати чинники і клінічні прояви розвитку застійної 
печінки у обстежених хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною 
серцевою недостатністю групи порівняння ? І чим вони відрізняються від хворих 
основної групи за наявності неалкогольного стеатогепатиту ?

2. На основі отриманих результатів як Ви узагальните несприятливий вплив 
туморнекротизуючого фактора альфа на перебіг хронічної серцевої недостатності 
у хворих- на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного .-стеатогепатиту ? . . •

■ 3. Які механізми обумовлюють виявлену Вами гепатопротекторну та
іму номодулюючу дію аргініл-альфа-аспартил-л ізил-валіл-тирозил-аргіиіну в 
комплексній терапії хворих, з хронічною серцевою і недостатністю
функціонального класу IV за класифікацією NYHA ? -

Висновок. Дисертаційна робота Черкапшної Олени Євгенівни на тему: 
«Зміни функціонального• стану печінки у хворих на гіпертонічну хворобу, 
ускладнену хронічною , серцевою недостатністю на • -тлі. неалкогольного 
стеатогепатиту» є завершеною самостійною науковою працею, в якій отримані 
нові наукево-обгрунтовані результати в галузі медицини та вирішено актуальне 
завдання внутрішньої медицини - підвищення ефективності лікування хворих на



гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю на тлі 
стеатогепатиту. Дисертація є актуальною, виконана на сучасному методичному 
рівні, містить наукову новизну і практичне значення, вона відповідає вимогам п. 
11 Постанови кабінету міністрів України за №567 від 24.07.2013 р “Про 
затвердження порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого раукового співробітника”, а її виконавиця заслуговує 
пошукуваного ступеня.

Офіційний опонент, доктор медичних наук, професор 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
ВДНЗ «Буковинський державний 
медичний університет»
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