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1. Актуальність теми. Дані літератури, рандомізованих досліджень, реальної 
клінічної практики дають підставу вважати, що цукровий діабет II типу (ЦД ТІ) 
займає чільне місце(70-80%) у формуванні стабільної ішемічної хвороба серця 
(СІХС). Наявність ЦД у 2 рази підвищує ризик коронарної смерті у чоловіків та в 4,7 
рази - у жінок. У хворих з ЦД II типу ІХС частіше ускладнюється нестабільною 
стенокардією, фатальними аритміями. У таких пацієнтів відмічається більш важкий 
перебіг інфаркта міокарда з атиповим початком (безбольова форма). У 89% хворих 
на ЦД II типу виявляють гемодинамічно значимі стенози, « німі» ішемії міокарда, а 
у 68,7% таких хворих знаходять трьохсудинне ураженнята/або стеноз стовбура 
лівої коронарної артерії. За іншими даними дебют інфаркта міокарда за наявності 
ЦД II типу проявляється класичними ангінозними нападами, причому з 
астматичним компонентом або аритмією, зазвичай розвивається гострий 
транемуральний або великовогнищевий інфаркт міокарда (ІМ) без превалюючої 
локалізації. За наявності ЦД II типу дрібновогнищовий ІМ часто легко 
трансформується у транемуральний або великовогнищевий, ускладнюється 
кардіогенним шоком, трибоемболісю легеневої артерії, аневризмою ЛІН. 
Летальність внаслідок ІМ за наявності ЦД II типу в перший місяць захворювання 
становить 41% проти 20% за відсутності діабету, а через 5-6 років - 43-65% проти 
25% за відсутності ЦД II типу. Таким на сьогодні, за даними автора, є портрет 
пацієнта із СІХС в коморбідності із ЦД II типу. На цій підставі дисертант робить 
висновок про необхідність пошуку "поломок" в генетичних структурах, вплив на 
які, можливо, міг би дати лікарю розуміння фатальних випадків ІМ у хворих на ЦД 
II типу і проводити ретельний прогностичний контроль за перебігом СІХС до 
розвитку трагічних подій.

Метою даного дослідження було підвищення ефективності діагностики та 
прогнозування перебігу ІХС за коморбідності з ЦД II типу на основі вивчення 
зв’язку кардіометаболічних факторів ризику, структурно-функціонального стану



лівого шлуночка з поліморфізмом гена лептинових рецепторів ( Lep R Q223 R) та 
адипокіновим статусом у чоловіків із післяінфарктним кардіосклерозом. Для 
досягнення зазначеної мети дисертант сформулював 5 конкретних завдань:
- оцінити адипокіновий статус і його зв'язок з поліморфізмом гена Lep R Q223 R у 
хворих на СІХС із післяінфарктним кардіосклерозом в залежності від коморбідності 
з ЦД II типу:

оцінити зв 'язок показників адипокінового статусу з традиційними 
кардіометаболічними факторами ризику у хворих на СІХС із післяінфарктним 
кардіосклерозом залежно від коморбідності із ЦД II типу;
- вивчити поширеність поліморфізму гена Lep R Q223 R у хворих на СІХС з 
післяінфарктним кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД II типу та 
встановити клінічні особливості носіїв поліморфних алелей;
- дослідити зв'язок поліморфізму гена Lep R Q223 R із традиційними 
кардіометаболічними факторами ризику у хворих на СІХС із післяінфарктним 
кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД II гину;

вивчити структурно-функціональний стан міокарда у хворих на СІХС із 
післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД II типу й оцінити 
зв ’язок дезадагггивних типів гтісляінфарктного ремоделювання JILLI з генотипом 
Lep R Q223 R та дисадипокінемією .

Виконана Аль Салім Аяд Абдуллах робота є фрагментом комплексної НДР 
Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова, зокрема з 
темою «Порушення функцій ендотелію та жирової тканини, їх звязок з функціональ
ним станом печінки та серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корек
ції у хворих з серцево-судинною патологією» (№ держ. реєстрації 0113U 007670). 
Предметом дослідження були: рівні лептину й адигюнектину у сироватці крові 
хворих на СІХС з ЦД II типу, поліморфізм гена Lep R Q223 R, структурно- 
функціональний стан міокарда. Об'єктом дослідження була дисадипокінемія у 
хворих на СІХС за коморбідності із ЦД II типу.

2. Наукова новизна отриманих результатів. Автор, лікар Аль Салім Аяд 
Абдуллах, вперше визначив частоту поліморфних варіантів гена Lep R Q223 R в 
українській популяції чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом при 
поєднанні СІХС з Ц Д II типу; виявив раніше невідомі особливості ютініко- 
лабораторного патерну післяінфарктного кардіосклерозу за коморбідності з ЦД II 
типу в залежності від поліморфізму гена Lep R Q223 R; показав що носійство алеля 
R (R 223 R) підвищує ризик коморбідності СІХС з ЦД II типу.
При цьому автор зазначає, що носійство алеля Q ( Lep Q223 Q) характеризується 
меншою ймовірністю коморбідності СІХС із ЦД II типу.

Клінічну значимість має твердження дисертанта про те, що наявність генотипу 
RR (Lep R Q223 R) достовірно пов'язане з гіпєрлепгинемією, дисади -покінемією,



абдомінальним ожирінням, дисліпідемією, інсулінорезистентністю, підвищенням 
рівня hs CRP в чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом.

Немаловажним є встановлений автором факт асоціації носійства генотипу Lep 
R Q223 R з раннім дебютом СІХС, високою частотою QS та QrS - інфаркта міокарда, 
чинником акселерації систолічної дисфункції JILLI, особливо за наявності 
коморбідності із ЦД II типу.
Важливим є й факт зв'язку між генотипом RR (Lep R Q223 R) та дисадипокінемії з 
розвитком дезадагітивних типів постінфарктного ремоделювання ЛІН, зокрема, з 
домінуванням в таких пацієнтів ексцентричног о ремоделювання ЛШ, зниженням 
ФВ ЛШ, прогресуванням систолічної дисфункції ЛІІІ.

3. Практична значимість. Дисертант рекомендує практичним лікарям доволі 
чутливий метод верифікації дисадипокінемії у хворих на СІХС із ЦД II типу, суть 
якого полягає у визначенній логарифмованого співвідношення рівнів адипонектину 
та лептину - Log А/Л.

При значенні Log А/Л <2,95 у пацієнта зазвичай наявна дисадипокінемія, 
СІХС в поєднанні з ЦД II типу.

Співвідношення Log А/Л більш тісно корелює із структурно-функціональними 
параметрами ЛШ, ніж абсолютний вміст обох адипокінів в сироватці крові.

4. Отримані результати дисертант впровадив у практику кардіологічного 
відділення Вінницької ОКЛ ім.М.І.Пирогова (14.06.2017), денного стаціонару 
Хмельницького обласного кардіологічного диспансера (03.01.2018).

Основні положення дисертації впроваджені також в науково-педагогічний 
процес кафедр внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного 
університету ім.М.І.Пирогова та внутрішньої медицини №3 Харківського націо
нального медичного університету, а також кафедри сімейної медицини Львівсько
го національного медичного університету ім. Д.Талицького, що підтверджено 
відповідними актами впровадження.
5. Апробація результатів дослідження. Провідні положення дисертації Аль Салім 
Аяд Абдуллах обговорювалися на Всеукраїнських та міжнародних конференціях 
(Вінниця, 2015; Харків, 2015; Дніпро, 2016; Тернопіль, 2017).
6. Публікації за темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, в т.ч. 5 статей у 
фахових наукових виданнях (Львівський клінічний вісник, стор. 7-11; Буковинський 
медичний вісник, стор. 154-159; часопис « Серце і судини», стор.38-43; Український 
кардіологічний журнал, стор. 68-74; та в часописі Science Rise : Medical Sciens, crop. 
19-23.

Дисертант є володарем Патенту України № 110870 «Спосіб прогнозування 
типів ремоделювання міокарда у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом за 
коморбідності з ЦД II типу».



7. Зміст та оформлення роботи. Структура дисертації Аль Салім Аяд Абдуллах 
відповідає вимогам ДАК України щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук (доктора філософії). Робота виконана на 165 сторінках 
основного тексту (без списку джерел літератури) і включає вступ, огляд літератури, 
опис матеріалу і методів дослідження, 3 розділи власних досліджень, розділів 
аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновки, практичні рекомендації, 
список використаних джерел літератури, 8 додатків (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3).

Розділі. Огляд літератури- «Дисадипокінемія як чинник коморбідності ІХС та 
ЦД» представлений на 25 сторінках основного тексту. В розділі 1 ще раз 
наголошено, що кардіоваскулярні захворювання (КВ3) є найбільш частою причиною 
смерті населення світу. Основним чинником розвитку КВЗ залишається цукровий 
діабет II типу (ЦД II), артеріальна гіпертензія (АГ), дисліпідемія (ДЛП). 
Прогресуванню атеросклерозу, хронічної ішемічної хвороби серця сприяє 
гіерсистенція імунозапального процесу з підвищенням рівнів прозапальних 
медіаторів (CRP, ФНП-2, інтерлейпіну- 6), молекул адгезії (ІСАМ -1, VCAM-1, Р- 
селектин) та зниженням активності протизапальних медіаторів запалення 
( інтерлейкін -4).

Окремо дисертант виділяє роль ендотеліальної дисфункції та 
мікроваскулярної стенокардії (хвороба дрібних судин, синдром коронарного X) у 
розвитку СІХС.

Відтак автор детально зупиняється на значенні порушення показників 
внутрішньо- серцевої генодинаміки (зниження фракції викиду - ФВ), збільшення 
кількості ура-жених судин та площі ішемії.

Торкаючись ролі адипокінів та дентинів у розвитку СІХС автор наводить 
низку повідомлень. При цьому, підкреслює дисертант, з'ясувалося, що секреція 
атерогенного лептину носить «пульсуючий» характер із суттєвим коливанням 
протягом доби (найвищий рівень опівночі та на світанку і найнижчий опівдні в 
другій половині дня). Стимулюють секрецію лептину ожиріння, переїдання, 
глюкоза, інсулін, глюкокортикоїди, естрогени, запальні цитопіни. Гальмують 
секрецію лептину голодування, катехоламіни, тиреоїдині гормони. При цьому автор 
наголошує, що у хворих на СІХС , АГ, ожиріння, подагру відмічається суттєве 
зниження рівня сироваткового адипонектину.
Окремим підрозділом дисертант характеризує питання поліморфізму генів 
адипокінів як чинників серцево-судинної патології та ЦД II типу. При цьому увагу 
автора привернув ген лептинових рецепторів - Lep R, який, як відомо, розташований 
у хромосомі 1 рЗ 1. Особливу увагу автор надає аналізу поліморфізму гена Lep R 
Q223 R.



На підставі аналізу літератури автор робить висновок проте, що роль 
поліморфізму гена Lep R в українській популяції не встановлена, що й стало 
підґрунтям даного дослідження.

Розділ 2. -  «Матеріали та методи дослідження» (15 сторінок) викладений 
традиційно: починається з клінічної характеристики обстежених хворих і
закінчується детальною характеристикою використаних методів дослідження. У 
дослідження включено 147 хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (СІХС) з 
постінфарктним кардіосклерозом (ПІК). Коморбідний статус обстежених включав 
103 хворих на АГ(70%), 64 -  на Ц Д II (43,5%), 53 -  на абдомінальне ожиріння -  
ао(36,1%). В числі обстежених були також пацієнти з остеоартрозом (9 чол.), 
хронічним гасгродуоденітом (8 чол.), хронічним панкреатитом (4 чол.), X 03JI (З 
чол); 52 пацієнти чоловічої статі були виділені у групу порівняння (здорові особи). 
У хворих на СІХС була поширеність таких кардіометаболічних ФР як 
гіперхолистеринемія (46%), гіпертриацилгліцеринемія (33%), підвищення рівня ХС 
ЛПНГ (59,2%),зниження рівня ХС ЛПВГ (53,1%). У 78,2% хворих на СІХС 
реєструвалися ознаки інсулінорезисгентності. У 2,4 рази в обстежених хворих був 
підвищений рівень hs CRP. Серед методів дослідження особливої уваги 
заслуговують методи ідентифікації поліморфних алелей гена Lep R Q223 R (Arg.223 
Gin), які виконані в клініко- діагностичній лабораторії ВНМУ ім. М.І.І Іирогова. 
Детально аналізувалися результати трансторакальної ЕхоКГ та імуноферментного 
аналізу (лептин, адипонектин, логарифмічне співвідношення між адипонектину та 
лептину - Lg AYL hs CRP ELISA). Ліпідний профіль досліджувався з допомогою 
спеціальних наборів "Холестерин-Ф", "Триацилгліцерини -Ф","Альфа - холестерин". 
Обробка первинного матеріалу проведена з допомог ою універсальних статистичних 
програм MS Exeel, Statistica SPSS 22.

Розділи 3-4: «Поширеність поліморфізму гену Lep R Q223 R та
дисадипокінемії у хворих на СІХС з післяінфарктним кардіосклерозом залежно від 
коморбідності.з ЦД II типу» і «Кардіометаболічні чинники у хворих на СІХС з ПІК 
за коморбідності з ЦД II типу: зв'язок із генотипом Lep R Q223 R та 
дисадипокінемією» є важливими для розуміння. Значення поліморфізму 
досліджуваного гена в розвитку і прогресуванні СІХС. Виявилося, що у хворих на 
СІХС із ПІК частота поліморфізму гена Lep R Q223 R є такою: генотип QQ 
зустрічається у 25,2% обстеженої категорії хворих, Q R - у 42,4%, a RR - у 32,7%. 
Частота алеля RR у загальній групі хворих на СІХС була вищою, ніж у групі 
порівняння і становила 53,7% проти 41,3% (р=0,03). У носіїв алеля R виявлені високі 
шанси розвитку СІХС в коморбідності з ЦД ТІ типу (OR= 1,58; 95% СІ 0,99 -2,53), Q 
- інфаркту міокарда (O R -4 ,3 ; 95% СІ 1,51- 12,5) та III ФК NYHA (O R-3,60; 95% СІ 
1,67- 7,77). Частота R-алеля в українській популяції не відрізняється від такої ж 
серед осіб білої раси в CLLIA (41- 45%).



Відтак, автор довів що наявність генотипу RR підвищує ризик АО майже у 5 разів 
(OR=5,37; 95% СІ 2,56 -11,3), а також асоціюється з високою частотою гіпер- 
холестеринемії, гіпертриацилгліцеринемії, підвищенням ХС ЛПНГ, зниженням ХС 
ЛПВГ та інсулінорезистентністю. За наявності генотипу RR шанси формування 
метаболічного синдрому (МС) підвищуються в 3 рази (OR=3,86; 95% СІ 1,89 -7,91). 
На цій підставі автор справедливо стверджує, що поліморфізм гена Lep R Q223 R 
слід вважати нсмодифікованим чинником формування і поглиблення 
проатерогенного гіагерну у хворих на СІХС в поєднанні з ЦД II типу.

Розділ 5. «Структурно-функціональний стан міокарда у хворих на СІХС з ПІК 
та ЦД II типу: звязок з генотипом Lep R Q223 R та дисадипокінемією». В ньому 
підкреслюється, що обстежуваний контингент хворих характеризується значним 
збільшенням маси міокарда, збільшенням систолічного і діастолічного об ’ємів, 
зниженням інотропізму серця, превалюванням ексцентричного типу ремоделюван
ня ЛШ у чоловіків із ПІК за наявності коморбідності з ЦД II типу.
Серед носіїв гену R 223 R частота ексцентричної ГЛШ сягає 77%, тобто була у 2,03 
і 1,77 разів вищою, ніж у носіїв генотипів Q223 Q та Q223 R. До того ж зясувалось, 
що у носіїв генотипу R 223 R практично немає осіб з нормальною геометрією ЛІ1І. 
Це особливо наглядно за умови зниження рівня адипонектину <5,09 мкг/мл.
Частота ексцентричної ГЛШ найбільш достовірно збільшується при зменшенні 
індекса Log А/Л < 2,47. Останній є більш чутливий тест, ніж окремо його складові. 
При цьому генотип R 223 R та індекс Log А/Л автор вважає незалежними 
предикторами, зниження ФВ, формування дезадантцвного типу ГЛШ. В перспективі 
отримані автором результати можуть сприяти розробці персоніфікованих підходів 
до контролю та корекції адипокінового статусу для стримування прогресування 
систолічної дисфункції ЛШ у хворих на СІХС із ЦД II типу.

Розділ 6 присвячений аналізу та узагальненню результатів дослідження. 
Характерною рисою розділу 6 є його дискусійний та конструктивний аналіз 
основних положень дисертації. Проте невідомо для чого автор вдається до аналізу 
ускладнень СІХС, які не вивчалися в даній роботі (ХСН). Головним лейтмотивом 
розділу 6 є те, що у носіїв генотипу R 223 R післяінфарктне ремоделювання 
міокарда має менш сприятливий перебіг, ніж у носіїв генотипів Q223 Q та Q223 R. 
Закінчується розділ цікавим для лікаря-інгерніста постулатом «поліморфізм гена 
Lep R Q223 R і дисадипокінемія є головними чинниками порушеннями 
геометричної адаптації міокарда та зниження систолічної функції ЛШ у чоловіків із 
післяінфарктним кардіосклерозом за наявності ЦД II типу». Такий постулат дійсно 
може стати підставою персоніфікації контролю за перебігом СІХС у чоловіків із 
післяінфарктним кардіосклерозом за коморбідності з ЦД II типу.

7. Висновки та практичні рекомендації викладені логічно, послідовно 
випливають з дослідження. Основним серед висновків слід вважати 3 і 4. У цих



висновках автор з достовірністю високого ступеня стверджує, що у носив гена 
алеля [ R (R 223 R) ] підвищуються шанси розвитку і прогресування СІХС 
асоційованої з ЦД II типу, а також з більшою частотою виникнення Q - інфаркта 
міокарда та III ФК ХСН за класифікацією NYHA, абдомінантного ожирінням, 
гіпертриацилгліцеринемією, зниженням рівня ХС ЛПВГ, інсулінорезистентністю, 
підвищенням значень hs CRP в сироватці крові, зростанням ризику розвитку 
метаболічного синдрому.
Серед трьох практичних рекомендацій особливої уваги заслуговує пропозиція щодо 
широкого використання в реальній клінічній практиці індекса Log А/Л при 
значенні якого < 2,95 відносити таких пацієнтів до групи ризику прогресуванню 
систолічної дисфункції ЛШ.

У списку використаних джерел літератури значаться 63 джерела кирилицею і 
160 латиницею (78%). В додатках (А, Б, В, Д, Е, Ж, 3) представлений список 
опублікованих праць та оригінали 6 актів впровадження.

ЕІедоліки та упущення. В роботі лікаря Аль Салім Аяд Абдуллах є ряд 
статистичних, орфографічних та змістових помилок, більш детальним мав би бути 
виклад методики ідентифікації поліморфних алелей гена Lep R Q223 R. рисунок 2.1 
є невиразним, відсутня його інтерпретація. Натомість надто розлого викладений 
метод ехокардіографії, в роботі відсутня інформація щодо кількості ілюстрацій 
(таблиць, рисунків).

Від автора хотілося б почути відповіді на наступні запитання:
1. Чи проводився автором кореляційний аналіз частоти поліморфізму гена Lep R 
Q223 R в українській популяції (наприклад населення Вінничини) та в інших 
регіонах Західної Європи, США, Канади, Австралії, Японії тощо?
2. Які є перспективи впливу на поліморфізм генів взагалі і на ген Lep R Q223 R 
зокрема? Чи можливе поліпшення структури генів шляхом генної інженерії? Чи є в 
літературі публікації з цього приводу?
3. Чи співпадають результати впровадження, отриманих Вами результатів, з 
результатами установ, де впровадилося впровадження?
4.Чи планується захист інтелектуальної власності (пагента на корисну модель 
№116870) шляхом оформлення винаходу? Чи планується видання інформаційного 
листа та методичних рекомендацій для лікарів України?

Зазначені вище недоліки, упущення, деякі неточності у формулюванні, як і 
запитання до дисертанта ні в якій мірі не зменшують наукової цінності проведеного 
дослідження, яке є новим, гіриорітетним і реальним для клінічної практики.
Слід відмітити, що автореферат дисертації Аль Салім Аяд Абдуллах повністю 
відповідає змісту роботи, в ньому відображені всі головні положення, висновки і 
рекомендації, які є в тексті дисертації.



8. Висновки.
Наукова праця Аль Салім Аяд Абдуллах на тему: «Дисадипокінемія та поліморфізм 
гена лептинових рецепторів ( LEP R Q223 R) при ішемічній хворобі серця та її 
коморбідності з цукровим діабетом II типу" є закінченим, самостійно виконаним 
дослідженням, в якому вирішене актуальне питання внутрішньої медицини, що 
стосується значення генетичних аспектів розвитку стабільної ішемічної хвороби 
серця в коморбідності із цукровим діабетом II типу. Автором уперше встановлено, 
що у носіїв поліморфного гена Lep R R 223 R зростають шанси розвитку комор
бідності СІХС з ЦД II типу, ускладнень інфаркту міокарда та летальності, що важ
ливо для реальної клінічної практики.
За актуальністю теми, оригінальним науково-методичним підходом, об ’ємом 
проведених досліджень, їх науковою новизною і практичною значимістю, рівнем 
впровадження - дисертація Аль Салім Аяд Абдуллах відповідає вимогам 
п.1 ІПоложення «Порядок присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013р. за №  567 з подальшими 
змінами. Автор дисертації лікар Аль Салім Аяд Абдуллах заслуговує присудження 
йому наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за 
спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.
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