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1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність роботи, перш за все, обумовлена тим, що автором для 

дослідження вибрані хворі з наявністю двох найбільш поширених нозологій. 

Асоціація ішемічної хвороби серця з ожирінням призводить до формування 

низки несприятливих кардіоваскулярних ускладнень, що негативно впливає на 

показники захворюваності та смертності. Незважаючи на накопичений до 

теперішнього часу теоретичний, експериментальний та клінічний матеріал, не 

висунуто єдиної теорії щодо механізмів розвитку цих мультифакторних 

захворювань.

Доведена несприятливість поєднання ішемічної хвороби серця, ожиріння 

і дисліпідемії у досягненні адекватного контролю кардіоваскулярного ризику, 

тому залишається актуальною оптимізація ефективності стандартної



ППОЛ1П1ДЄМ1ЧН01 терапії.

Останнім часом збільшується доказова база генетично обумовлених 

механізмів розвитку ішемічної хвороби серця, ожиріння, дисліпідемії та 

детермінованої фармакологічної чутливості.

Автором зроблена успішна спроба поглибити та розширити нашу уяву 

про роль поліморфізму генів, а саме є2/єЗ/є4 поліморфізму гена 

аполіпопротеїну Е щодо взаємозв’язку між ішемічною хворобою серця та 

ожирінням через наявність спільних патогенетичних механізмів, зв’язок 

генетичного поліморфізму з активністю запалення, ліпідним профілем та 

ефективністю гіполіпідемічної терапії з метою її диференційованого 

призначення.

Враховуючи викладене вище, дисертаційна робота Псарьової О.В., 

безумовно, є своєчасною, актуальною і доцільною.

2. ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, 

ТЕМАМИ

Дисертаційна робота є фрагментом науково - дослідної роботи 

Медичного інституту Сумського державного університету «Особливості 

перебігу та лікування хвороб внутрішніх органів під впливом шкідливих 

факторів зовнішнього середовища та ожиріння» (№ держреєстрації 

0111U004928) де здобувач був співвиконавцем.

3. СТУПІНЬ ОБҐРУНТУВАННЯ Й ДОСТОВІРНІСТЬ НАУКОВИХ 

ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У

ДИСЕРТАЦІЇ

Щодо ступеня обґрунтованості й вірогідності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, треба відзначити, що автором для вирішення 

поставлених завдань було використано сучасні, інформативні, адекватні методи 

дослідження, зокрема визначення є2/єЗ/є4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е 

за допомогою полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом



рестрикційних фрагментів, визначення ліпідного спектру крові, маркерів 

запалення (С-реактивного білка, інтерлейкіну-6, фактору некрозу пухлини а).

Робота базується на достатньому клінічному матеріалі -  автором 

обстежено 150 хворих на ішемічну хворобу серця та 50 практично здорових 

осіб.

Вірогідні результати були забезпечені завдяки сучасним методам 

статистичної обробки здобутих даних та обсягу проведеного дослідження. 

Автором були представлені дані вітчизняних та зарубіжних авторів та 

стандарти сучасної доказової медицини та порівняння з ними результатів 

дисертаційної роботи.

Проведена робота дозволила сформулювати нові положення, висновки і 

практичні рекомендації в результаті чіткої постановки мети дослідження та 

задач, використання високоінформативних, сучасних методів обстеження 

хворих, отриманих даних при сучасній статистичній обробці, на основі яких 

автор обґрунтував висновки й практичні рекомендації щодо необхідності 

проведення ефективної корекції гіполіпідемічної терапії в осіб з певними 

генотипами за вивченим поліморфізмом.

Таким чином, вважаю, що мета поставлена в роботі, досягнута, завдання 

вирішені, а висновки і практичні рекомендації є логічним завершенням 

одержаних результатів. Результати роботи мають важливе клінічне значення і 

можуть бути використані у науковій і в практичній роботі.

4. НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Науковий рівень роботи є достатнім. Новизна роботи полягає в тому, що 

автором визначено частоту генотипів за є2/єЗ/є4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла. 

Доведено, що у хворих із єЗ/єЗ + єЗ/є4 генотипами за наявності артеріальної 

гіпертензії та ожиріння ризик розвитку ішемічної хвороби серця є вищим, ніж у 

носіїв в4/в4 генотипу. У хворих із єЗ/є4, є4/є4 генотипами за досліджуваним 

поліморфізмом та ожирінням більш вираженими є дисліпідемія та



імунозапальна активація. Встановлено залежність гіполіпідемічного та 

протизапального ефектів аторвастатину залежно від генотипу за є2/єЗ/є4 

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла, зокрема для хворих із єЗ/є4 

та є4/є4 генотипами за наявності ожиріння характерною є нижча відповідь на 

терапію аторвастатином. Усе вищевикладене переконливо свідчить про наукову 

новизну проведеного дослідження.

5. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Здобувачем проведене поглиблене вивчення патогенетичних механізмів 

розвитку ішемічної хвороби серця та ожиріння, акцентована увага на участь у 

цих механізмах є2/єЗ/є4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е. Встановлено 

зв'язок між ризиком виникнення та факторами ризику (артеріальна гіпертензія, 

зайва маса тіла, ожиріння) ішемічної хвороби серця залежно від генотипів за 

є2/єЗ/с4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е, що має важливе прогностичне 

значення для виявлення груп ризику на доклінічному етапі з метою проведення 

своєчасної профілактики даних захворювань.

6.ПРАКТИЧНЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Практичне значення роботи полягає в тому, що автором обґрунтовано 

доцільність визначення генотипу за є2/еЗ/в4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця із різною масою тіла, 

оскільки носії сЗ/є4 та є4/є4 генотипів з ожирінням потребують призначення 

вищої стартової дози аторвастатину.

Визначення генотипу за є2/єЗ/е4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е 

дозволяє індивідуалізувати призначення аторвастатину у хворих на ішемічну 

хворобу серця залежно від генотипу і маси тіла для підвищення 

гіполіпідемічного та протизапального ефектів.



Результати дисертаційної роботи можуть бути застосовані при 

впроваджені сучасних способів профілактики і перебігу атеросклеротичних 

уражень судин та боротьби з їх наслідками.

Практичне значення роботи підтверджує досить високий рівень 

впровадження її результатів у роботу медичних закладів України. Матеріали 

роботи неодноразово виголошувалися на міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних науково-практичних конференціях.

7. ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

В ОПУБЛІКОВАНИХ РОБОТАХ І АВТОРЕФЕРАТІ

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць, з 

яких 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих для публікації 

результатів дисертаційних робіт, зокрема 1 -  у виданні, що індексується 

наукометричною базою даних Scopus, 6 тез доповідей.

Автореферат написано відповідно до чинних вимог, зміст повністю 

відображає матеріали дисертації.

8. ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ї ї  ЗАВЕРШЕНОСТІ

Дисертацію побудовано за класичною схемою. Вона містить вступ, огляд 

літератури, опис матеріалів і методів дослідження, 3 розділи з описом власних 

результатів, їх аналіз та обговорення, висновки, практичні рекомендації, список 

джерел літератури. Список використаних джерел містить 202 джерела (44 - 

кирилицею та 158 - латиницею). В роботі використані сучасні літературні дані, 

більшість з яких опубліковані протягом останніх 10 років. Наукову роботу 

повною мірою ілюстровано малюнками і таблицями.

У вступі обґрунтовується актуальність вибраного наукового дослідження, 

надається зв'язок роботи з науковою програмою. Аргументується доцільність 

проведення дослідження, мета та завдання дисертаційної роботи, наукова 

новизна та практичне значення результатів, особистий внесок при виконанні 

роботи.



У першому розділі (21 сторінка) проведено аналіз літературних даних 

щодо асоціації ішемічної хвороби серця та ожиріння. Розглянуто запальні, 

генетичні та фармакогенетичні аспекти комор бідності даної патології. 

Використано 202 літературні джерела. Як зауваження, слід вказати, що 

переважна більшість джерел 2005-2012 років. Хотілося б оцінити наукові 

досягнення у даній галузі впродовж останніх 5 років.

Другий розділ роботи (19 сторінок) присвячений клінічній характеристиці 

хворих з поєднанням ІХС та ожиріння та методам дослідження. Викладені 

критерії включення хворих в дослідження, описаний розподіл хворих на групи 

-  кількість хворих в кожній групі, їх вік, стать та тривалість захворювання, 

наявність у хворих кожної групи абдомінального ожиріння. Докладно описані 

клінічні прояви ІХС та ожиріння, проведено порівняння клінічних проявів 

захворювання між основною групою та групами порівняння, аналіз тендерних 

особливостей в групах, клінічні прояви в залежності від варіанту патології. В 

розділі докладно описані лабораторні, інструментальні та морфологічні методи 

дослідження, які були використані в роботі, а також статистичні методи 

дослідження, за допомогою яких проводився аналіз результатів.

Третій розділ дисертації (27 сторінок) присвячений г2/еЗ/є4 поліморфізму 

гена аполіпопротеїну Е у хворих на ішемічну хворобу серця. Розподіл 

генотипів за є2/єЗ/є4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е залежно від маси 

тіла виявив переважання єЗ/єЗ генотипу у хворих на ІХС чоловічої статі з 

ожирінням. Найменш поширеним був є4/є4 генотип, носіями якого були 

переважно чоловіки з ожирінням та ЗМТ. Одержані нові дані про те, що за 

наявності АГ та ожиріння ризик виникнення ІХС у хворих із єЗ/єЗ + е4/є4 

генотипами був у 11,25 разів вищий, ніж у носіїв є4/є4 генотипу, та у 3,95 рази 

вищий у носіїв еЗ алеля, ніж у носіїв е4.

Четвертий розділ дисертації (21 сторінка) присвячено генетичній 

детермінованості активності запалення та ліпідного профілю у хворих на 

ішемічну хворобу серця, поєднану з ожирінням. Встановлено, що у хворих на 

ІХС з є4/є4 генотипом вміст ХСЛПВЩ був вірогідно нижчим, а ІА -  вищим



порівняно з носіями інших генотипів. Цей же показник був вірогідно нижчим у 

хворих на ІХС із єЗ/еЗ+ є4/е4 генотипами та ожирінням порівняно з хворими з 

нормальною чи зниженою масою тіла.

Розділ 5 дисертації (25 сторінок) висвітлює ефективність гіполіпідемічної 

терапії у хворих на ІХС залежно від генотипу за є2/еЗ/є4 поліморфізму гена 

аполіпопротеїну Е та маси тіла. Доведено, що гіполіпідемічна ефективність 

залежала від генотипу за є2/єЗ/є4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е та була 

найвищою у носів єЗ/єЗ генотипу. Зниження рівня проатерогенних чинників 

було більш виразним у пацієнтів з нормальною чи зниженою масою тіла. Носії 

єЗ/є4 та s4/s4 генотипів за наявності ожиріння мали гіршу відповідь на терапію 

аторвастатином у дозі 40 мг на добу у порівнянні з носіями єЗ/єЗ та є2/єЗ 

генотипів.

В розділі „Аналіз та узагальнення отриманих результатів” дисертант 

проводить узагальнення результатів власних досліджень, зрозуміло, детально і 

вагомо доводить найбільш важливі положення, їх перспективність, пропонує 

доцільну стратегію, яка дозволить визначити прогноз перебігу ІХС та ожиріння 

при їх коморбідності та своєчасно провести профілактичні заходи для 

уникнення обтяження захворювань.

Висновки та практичні рекомендації відповідають отриманим 

результатам і меті дисертаційної роботи.

Дисертацію Псарьової Олени Вячеславівни можна вважати завершеною 

науковою роботою, її оформлення в цілому відповідає діючим вимогам.

9. ЗАУВАЖЕННЯ

Зауваження торкаються певних стилістичних огріхів, є непринциповими, 

пов’язуються з оформленням рисунків та окремими помилками текстового 

плану, що абсолютно не погіршує враження від роботи. У роботі подекуди 

згадуються торгові назви препаратів (наприклад, аспірин).

Після аналізу дисертаційної роботи залишилися деякі дискусійні 

питання, на які хотілося б отримати відповіді:



1. Чому Ви обрали саме цей поліморфізм і яка його роль в розвитку 

атеросклерозу?

2. Які наслідки мало би носійство є2/є2 та є2/є4 генотипів за даним 

поліморфізмом?

3. Який механізм протизапальної дії статинів?

Дисертаційна робота здобувана кафедри внутрішньої медицини 

післядипломної освіти Сумського державного університету Псарьової Олени 

Вячеславівни на тему «Оптимізація гіполіпідемічної терапії у хворих на 

ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від генотипу за є2/єЗ/є4 

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е» є завершеною кваліфікаційною 

науковою працею, виконаною особисто здобувачем, в якій містяться нові 

науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які 

розв'язують наукове питання щодо зв’язку є2/єЗ/є4 поліморфізму гена апоЕ з 

активністю запалення, ліпідним профілем та ефективністю гіполіпідемічної 

терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з ожирінням, що має 

істотне значення для медичної галузі науки, зокрема внутрішніх хвороб. Отже, 

робота відповідає пункту 11 "Порядку присудження наукових ступенів", 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 (із змінами) від 

24 липня 2013 p., та іншим вимогам, що їх ставлять до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Завідувач кафедри 

внутрішньої медицини № 1, 

клінічної імунології та алерго 

ім. академіка Є. М. Нейка

Р. І. Яцишин


