
ВІДГУК

на дисертаційну роботу «Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на 

ревматоїдний артрит» здобувана кафедри внутрішньої медицини 

післядипломної освіти Сумського державного університету М ОН України 

Савченко Оксани Володимирівни, поданої до спеціалізованої вченої ради 

Д  20.601.01 при ДВНЗ «Івано-Франківській національний медичний 

університет» МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМ И ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність роботи перш за все обумовлена тим, що автором для 

дослідження вибрані хворі з поєднаною патологією. Асоціація ревматоїдного 

артриту з артеріальної гіпертензією та ішемічною хворобою серця 

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 ревматоїдного артриту, 

артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця і дисліпідемії у досягненні 

адекватного контролю кардіоваскулярного ризику, тому залишається 

актуальним оптимізація ефективності гіполіпідемічної терапії.

Останім часом збільшується доказова база генетично обумовлених 

механізмів розвитку ревматоїдного артриту, артеріальної гіпертензії, 

ішемічної хвороби серця, дисліпідемії та детермінованої фармакологічної 

чутливості.

Автором зроблена успішна спроба поглибити та розширити нашу уяву 

про роль поліморфізму генів, а саме Bell поліморфізму гена



глюкокортикоідного рецептора, у розвитку ревматоїдного артриту, 

артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця 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 Савченко О.В., 

безумовно, є своєчасною, актуальною і доцільною.

2. СТУПІНЬ ОБҐРУНТУВАННЯ Й ДОСТОВІРНІСТЬ НАУКОВИХ  

ПО ЛО Ж ЕН Ь, ВИСНОВКІВ І РЕКОМ ЕНДАЦІЙ, СФ ОРМ УЛЬОВАНИХ

В ДИСЕРТАЦІЇ

Щ одо 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 Bell поліморфізму гена 

глюкокортикоїдного рецептора за допомогою полімеразної ланцюгової 

реакції з подальшим аналізом рестрикційних фрагментів, визначення 

ліпідного спектру крові, С-реактивного білка, ревматоїдного фактору, 

антитіл до циклічного цитрулінового пептиду.

Робота базується на достатньому клінічному матеріалі -  автором 

обстежено 161 хворих на ревматоїдний артрит та 96 практично здорових 

осіб.

Переконливі результати статистичного оброблення з використанням 

адекватних математичних методів обумовили високу вірогідність одержаних 

результатів, 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 

заверш енням одержаних результатів.

3. НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖ АНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

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

що автором визначено частоту генотипів за Bell поліморфізмом гена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит. Доведено, 

що у хворих із G/G генотипом ризик розвитку ревматоїдного артриту, 

артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця є вищим, ніж у носіїв С/С 

та C/G генотипів. Засвідчено вищу частоту G/G генотипу за досліджуваним 

поліморфізмом у хворих на РА з ожирінням та серопозитивним варіантом 

захворювання. Розроблено диференційований підхід до оптимізації лікування 

дисліпідемії у хворих на РА шляхом корекції вмісту ХС ЛПНЩ  залежно від 

кардіоваскулярного ризику за шкалою SCORE та генотипу за Bell 

поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора, зокрема для хворих із 

G/G генотипом, які мали нижчу відповідь на терапію аторвастатином. Усе 

вищевикладене переконливо свідчить про наукову новизну проведеного 

дослідження.

4. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖ ЕННЯ

Здобувачем проведене поглиблене вивчення патогенетичних 

механізмів розвитку ревматоїдного артриту, артеріальної гіпертензії та 

іш емічної хвороби серця, акцентована увага на участь у цих механізмах 

Всі 1 поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора. Встановлено зв'язок 

ризику виникнення ревматоїдного артриту, артеріальної гіпертензії, 

ішемічної хвороби серця та її факторів ризику із генотипами за Bell 

поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора, що має важливе 

прогностичне значення для виявлення груп ризику на доклінічному етапі з 

метою проведення своєчасної профілактики даних захворювань.



5.ПРАКТИЧНЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖ ЕННЯ

Практичне значення одержаних результатів полягає у прогнозуванні 

розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та ожиріння на 

підставі отриманих даних щодо підвищеного ризику розвитку даних станів у 

носіїв G/G генотипу за B ell поліморфізмом гена ГР.

Визначення генотипів за B ell поліморфізмом гена глюкокортикоїдного 

рецептора поряд з оцінюванням кардіоваскулярного ризику за шкалою 

SCORE, серопозитивності захворювання та наявності вісцеральних уражень, 

дозволяє проводити корекцію гіполіпідемічної терапії в межах вітчизняних 

рекомендацій, ураховуючи індивідуальну генотип-залежну відповідь, і 

призначати вдвічі більшу стартову дозу аторвастатину носіям G/G генотипу 

за Bell поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора.

Результати дисертаційної роботи можуть бути застосовані для 

профілактики серцево-судинних захворювань у пацієнтів із ревматоїдним 

артритом 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.

6. ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ М АТЕРІАЛІВ ДИ СЕРТАЦ ІЇ 

В О ПУБЛІКОВАНИХ РОБОТАХ І АВТОРЕФ ЕРАТІ

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 18 наукових 

праць, з яких 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих для 

публікації результатів дисертаційних робіт, зокрема 2 - у  виданні, що 

індексується наукометричною базою даних Scopus, 9 тез доповідей. 

Отримано 1 патент України на корисну модель.

Автореферат написано відповідно до чинних вимог, зміст повністю



відображає матеріали дисертації.

7. ОЦІНКА ЗМ ІСТУ ДИ СЕРТАЦ ІЇ ТА ї ї  ЗАВЕРШ ЕНОСТІ

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 239 джерел (64 -  кирилицею та 175 -  латиницею). В роботі

використані сучасні літературні дані, більшість з яких опубліковані протягом 

останніх 10 років. Наукову роботу повною мірою ілюстровано малюнками і 

таблицями.

Дисертацію  Савченко Оксани Володимирівни можна вважати 

заверш еною науковою роботою, її оформлення в цілому відповідає діючим 

вимогам.

8. ЗАУВАЖ ЕННЯ

Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи Савченко О.В. немає.

У роботі наявні окремі фразеологічні та стилістичні неточності, але 

вони не впливають на сутність отриманих результатів та текстовий виклад 

дослідницьких матеріалів за темою.

Окремі таблиці, що містяться в розділі власних результатів, є досить 

обширними та переповненими цифровим матеріалом, що дещо ускладнює їх 

сприйняття.

Ці зауваження не є принциповими і не перешкоджають високій оцінці 

дисертаційної роботи.

Після аналізу дисертаційної роботи залишилися деякі дискусійні 

питання, на які хотілося б отримати відповіді:

1. На Вашу думку, яким чином Bell поліморфізм гена 

глюкокортикоїдного рецептора впливає на зниження чутливості до 

аторвастатину?



2. Чим Ви можете пояснити встановлений вплив фактору часу 

(тривалості ревматоїдного артриту) на розвиток ішемічної хвороби 

серця?

3. Чи не спостерігалося ушкодження печінки протягом лікування 

максимальними дозами аторвастатину? Якою була подальша 

тактика після досягнення цільових значень ХС ЛПНЩ ?

ЗАКЛЮ ЧЕННЯ

Дисертаційна робота здобувана кафедри внутрішньої медицини 

післядипломної освіти Сумського державного університету Савченко Оксани 

Володимирівни на тему «Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на 

ревматоїдний артрит» 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 Bell поліморфізму гена глюкортикоїдного рецептора з 

розвитком артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та ефективністю 

гіполіпідемічної терапії у хворих на ревматоїдний артрит, 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.
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