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«Зміни функціонального стану печінки у хворих на гіпертонічну хворобу,
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Актуальність теми дослідження. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є 

основною причиною смертності та стійкої втрати працездатності дорослого населення 

в економічно розвинених країнах.

Артеріальна гіпертензія є найпоширенішим захворюванням серед хвороб 

системи кровообігу. Частка людей з підвищеним артеріальним тиском з віком зростає 

-  від 1 людини з 10 у віці від 20 до 40 років до 5 з 10 у віці від 50 до 60 років. 

Вказаний чинник ризику спричиняє 2/3 усіх хвороб системи кровообігу і щорічно 

призводить до більш ніж дев’яти мільйонів випадків смертей у світі.

Інша поширене ССЗ - серцева недостатність (СН), причому чим кращим є 

лікування інших ССЗ, тим більше пацієнтів з СН реєструється в популяції. 
Поширеність даної патології складає 2-3%. Окремою групою є пацієнти із 

систолічною дисфункцією міокарда без симптомів СН, для яких характерна 

приблизно подібна поширеність, таким чином поширеність СН та асимптоматичпої 

дисфункції міокарда складає близько 4%. Поширеність СН різко зростає у популяції 

людей віком за 75 років, тому у віці 70-80 років на СН хворіє 10-20% населення. У 

50% пацієнтів з діагнозом СН смерть настає впродовж 4 років, а 40% хворих, які 

госпіталізуються із СІ І, помирають чи повторно поступають у стаціонар протягом 1 

року після встановлення діагнозу.
Нині медичні фахівці в усьому світі констатують факт динамічної прогресії 

питомої ваги коморбідних патологічних станів у пацієнтів із ССЗ. Доведено, що 

наявність метаболічного синдрому, цукрового діабету значно збільшує 

кардіометаболічний ризик. У світі вивчається вплив коморбідності на прогнозування 

госпіталізації та летальності у пацієнтів з ССЗ.

В останні роки широко розглядається неалкогольна жирова хвороба печінки 

(НАЖХГІ) як характерна ознака метаболічного синдрому і пусковий фактор розвитку 
й прогресування ССЗ. За результатами досліджень, у 70-80 % осіб з ожирінням 

діагностують НАЖХП і у 15-20 % -  неалкогольний стеатогепатит. НАЖХП 

характеризується накопиченням ліпідів у генатоцитах та інфільтрацією в інші органи



(скелетні м ’язи, міокард, підшлункову залозу) з порушенням метаболізму ліпідів та 

ліпопротеїнів, а також підвищенням показників оксидативного стресу. У пацієнтів з 

неалкогольним стеатогепатитом у 50-60 % випадків діагностують артеріальну 

гіпертензію.

Проте особливості прогресування хронічної СН (ХСН) у хворих на 

гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту вивчені недостатньо, 

важливим питанням залишається вибір терапії такої коморбідної патології.

Дисертаційна робота Черкашиної О.Є. якраз присвячена актуальній проблемі 

коморбідної патології в сучасній медицині, а саме -  поєднання гіпертонічної хвороби 

(ГХ), серцевої недостатності та неалкогольної жирової хвороби печінки.

Зв'язок теми дисертації з державними науковими програмами.

Дисертаційна робота Черкашиної О.Є. є фрагментом науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: "Перебіг 

та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах впливу 

модифікуючих чинників та поєднаної патології", номер державної реєстрації 

0108U003987 та '‘Захворювання внутрішніх органів у сучасних умовах, за поєднаної 

патології та ураження органів-мішеней: особливості перебігу, діагностики та

лікування” (реєстраційний номер 0 1 151J000995).
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.

Робота Черкашиної О. Є. «Зміни функціонального стану печінки у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю на тлі 

неалкогольного стеатогепатиту» виконана на достатньому клінічному матеріалі - 

автором обстежено 126 хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, ускладнену ХСН 

ІІА-ІІБ стадії 111 -1V ФК за класифікацією NYHA, на тлі неалкогольного стеатогепату.

Дослідження проведені на достатньому сучасному методичному та 

інструментальному рівні, їх інформативність і вірогідність не викликають сумнівів. 

Проведений комплекс обстежень з використанням сучасних методик клінічного, 

інструментального (ЕКГ, ЕхоКГ, УЗД), біохімічного, імуноферментного, 

імунофлюорисцентного досліджень з наступним статистичним опрацюванням 

результатів. Використання таких методів обстеження дало змогу ретельно вивчити 

клініко-патогенетичні особливості розвитку та прогресування даної патології у 

обстежених хворих.

Достовірність первинного матеріалу перевірена на всіх етапах виконання 

роботи. Проведене автором дослідження повністю відповідає поставленій меті й



завданням, а висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням отриманих 

результатів.

Наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором за допомогою 

стандартної сучасної статистики, що забезпечує їх обґрунтованість і вірогідність. 

Висновки і практичні рекомендації повністю випливають із суті роботи, відповідають 

меті і завданням. Цінність висновків важлива з точки зору особливостей лікування 

хворих на артеріальну гіпертензію з комор бідною. Тому вважаю наукові положення, 

висновки і рекомендації обгрун тованими і достовірними.

Наукова новизна одержаних результатів.
Науковою новизною роботи є перш за все встановлений несприятливий вплив 

неалкогольного стеатогепатиту на перебіг ХСН у хворих на гіпертонічну хворобу, що 

проявляється швидшим прогресуванням ХСН, більш вираженими структурно- 

функціональними змінами міокарда лівого шлуночка зі зниженням його скоротливої 

здатності, подовженням інтервалу QT, що може сприяти розвитку електричної 

нестабільності міокарда і появи порушень ритму, в тому числі -  небезпечних для 

життя, - у таких пацієнтів.

Автором доведено, що неалкогольний стеатогепатит у хворих на ГХ,, 

ускладнену ХСН, проявляється холестатичним і цитолітичним синдроми, 
зменшенням дезінтоксикаційної й білоксинтезуючої функції печінки. Встановлено, 

що наявність неалкогольного стеатогепатиту супроводжується більш вираженою 

дисліпідемією, розвитком системної імунозапальної активації та метаболічної 

інтоксикації зі збільшенням у крові рівня туморнекрозуючого фактора альфа, появою 

антинуклеарних антитіл, вторинного імунодефіциту з депресією Т-клітинної ланки 

імунітету, активацією процесу апоптозу, що в свою чергу сприяє прогресуванню ХСН 

зі збільшенням її стадії.

В роботі представлені нові наукові результати щодо порушень 

функціонального слану геному нейтрофілів периферійної крові у хворих на 

гіпертонічну хворобу, ускладнену ХСН, на тлі неалкогольного стеатогепатиту, 

виявлено залежність зниження активності різних етапів експресії генів від стадії ХСН 

і порушень функціонального стану печінки та вираженості метаболічної інтоксикації.

Автором доповнено наукову інформацію щодо ефективності комплексного 

лікування хворих на ГХ, ускладнену ХСГІ, на тлі неалкогольного стеатогепатиту з 

використанням в комплексній терапії аргініну глутамату.

Додаткове застосування аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну 

за наявності ХСН ФК IV за NYHA потенціює гепатопротекторну та імуномодулюючу 

дію комплексної терапії.



Практичне значення одержаних результатів.

Дисертантом розроблено алгоритм обстеження хворих на ГХ, ускладнену 

ХСН, на тлі ІІАСГ з оцінкою показників функціонального стану печінки, клітинного 

та гуморального імунітету, цитогенетичних показників нейтрофілів периферійної 

крові, ПОЛ-АОЗ і метаболічної інтоксикації для оцінки важкості і прогнозування 

перебігу захворювання.
Крім гої'о, запропоновані диференційовані підходи для підвищення 

ефективності лікування хворих на ГХ на тлі НАСГ залежно від стадії ХСН, змін з 

боку печінки і показників імунної системи, Автор рекомендує включати в комплексну 

терапію пацієнтів з ГХ за наявності ХСН ПА стадії ФІ< III NY HA аргініну глутамат, за 
наявності ХСН II Б стадії ФІ< IV NYHA, ускладнену вторинним імунодефіцитом -  

аргініну глутамат та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргіпін.

Практичні рекомендації конкретні та можуть бути імплементовані в медичну 

практику обласних, міських та районних, а також приватних лікувально- 

п р о ф і л а кти ч ті их у стан о в.

Загальна характеристика роботи.

Дисертація викладена літературною українською мовою, один розділ логічно 

переходить в інший. Вона складається зі вступу, огляду літератури, описання об’єкту 
і методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, додатків. Дисертація викладена па 164 сторінках основного тексту. 

Дисертація ілюстрована 47 таблицями та 44 рисунками. Список використаної 

літератури включає 397 джерел, з них 214 -  кирилицею і 164 -  латиною.

У розділі «Вступ» здобувач доволі широко охарактеризувала суть проблеми, її 

соціально-економічне значення для держави. Автор чітко сформулювала мету і 

завдання дослідження, розкрила його наукову новизну та практичну значимість.

Важливим за аналізом наукових даних по темі дослідження є розділ 1 «Огляд 

літератури», де представлені сучасні аспекти епідеміології гіпертонічної хвороби, 

ускладненої ХСН. на тлі неалкогольного стеатогепатиту, роль змін імунної системи, 

запальних та генетичних факторів, порушень в системі пероксидації ліпідів -  

антиоксидантного захисту, метаболічної інтоксикації у розвитку хронічної серцевої 

недостатності. Розглянуті сучасні підходи до лікування хворих на гіпертонічну 

хворобу, ускладнену хронічною серцевою недостатністю, на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту з врахуванням функціонального стану печінки. Аналіз цього розділу 

вказує на обізнаність автора з результатами сучасних досягнень за обраною темою



дисертації. Важливо, що при цьому дисертант займає активну наукову позицію, 

робить висновки щодо встановлених і ще не встановлених положень.

У розділі 2 дається ретельна клінічна характеристика хворих, схеми 

лікування та методики використаних методів дослідження. Слід відмітити, що 

розподіл хворих проведений вдало - у відповідності із поставленими завданнями та 

метою дослідження.
Сучасний статистичний аналіз одержаних результатів дозволив забезпечити 

реалізацію мети дослідження.

У розділ 3 “Клініко-патогенетичні особливості змін функціонального стану 
печінки у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту 

залежно від стадії хронічної серцевої недостатності” представлені особливості 

клінічного перебігу ХСН у хворих на ГХ на тлі неалкогольного стеатогепатиту. 

Детально характеризуються основні показники функціонального стану печінки, 

клітинного та гуморального імунітету, процесів апоптозу, вмісту 

туморнекротизуючого фактора альфа і антинуклеарних антитіл у крові хворих, 

пероксидації ліпідів, антиоксидантного захисту, метаболічної інтоксикації та 

цитогенетичні зміни нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові залежно від 

стадії хронічної серцевої недостатності.
На основі встановлених кореляцій виявлені взаємозв’язки між зниженням 

синтезуючої функції печінки та зниженням фракції викиду лівого шлуночка; між 

показниками цитолізу гепатоцитів та активністю системної імунозапальної відповіді, 

метаболічної інтоксикації і порушенням функціонального стану геному.

За показниками співвідношення шансів встановлені фактори ризику 

прогресування ХСН у хворих на ГХ на тлі неалкогольного стеатогепатиту, до яких 

відносяться підвищення артеріального тиску, порушення функціонального стану 

печінки зі збільшенням вмісту білірубіну, активності гаммаглутамілтранспептидази, 

вмісту ліпопротеїдів низької густини, зменшення вмісту альбуміну в крові, 

збільшення вмісту туморнекротизуючого фактора альфа, показників апоптозу, числа 

морфологічно змінених ядер клітин крові, показників пероксидації ліпідів та 

метабол і ч ної і п і окс и каі іії.

Наступний розділ 4 - “Ефективність комплексного лікування хворих на 

гіпертонічну хворобу на тлі неалкогольного стеатогепатиту залежно від стадії 

хронічної серцевої недостатності з урахуванням функціонального стану печінки”,де 
автором представлено результати оцінки ефективності базової терапії, комплексної 

терапії із застосуванням аргініну глутамату та комплексної терапії із застосуванням 

аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тирозил-аргініну.



Доведено, що застосування аргініну глутамату в комплексній терапії хворих 

на гіпертонічну хворобу, ускладнену ХСН ФК III за NYHA, на тлі неалкогольного 

стеатогепатиту сприяє поліпшенню функціонального стану печінки, позитивній 

динаміці показників клітинного і гуморального імунітету, пероксидації ліпідів - 

антиоксидантного захисту та зменшенню імунозапальної активації, що 
супроводжувалося зменшенням прогресування ХСН і скороченням тривалості 

стаціонарного лікування, що має медичний та економічний ефекти.

Додаткове включення аргініну глутамату та аргініл-альфа-аспартил-лізил- 

валіл-тирозил-аргїніну в лікування хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену ХСН 

ФК IV за NYHA потенціює гепатопротекторну та імуномодулюючу дію комплексної 

терапії.
Слід визнати, що виклад матеріалу в даних розділах систематизований, 

логічний, влучно проілюстрований графічним матеріалом.
Розділ “Аналіз і узагальнення результатів” повністю відображає основні 

результати, представлені в попередніх розділах. Здобувач детально аналізує отримані 

результати, співставляючи їх в ряді вмпадків з даними інших клінічних досліджень, 

виконаних за кордоном та в Україні; висловлюється власна точка зору автора з цих 

питань.
Перелік літературних джерел, який включає 397 джерел, переважно за 

останні 5 років, оформлений згідно сучасних вимог.

Висновки логічно відображають отримані результати і відповідають 

поставленій меті.
Внесок автора у виконання дослідження є визначальним. Здобувач 

особисто провела аналіз літератури та патентно-інформаційний пошук і визначила 

мету та завдання роботи, відібрала та обстежила тематичних хворих. Дисертація є 

особистою науковою працею дисертанта, яким самостійно здійснено контроль 

ефективності лікування, статистичне опрацювання та інтерпретація отриманих 

результатів, написана дисертаційна робота, підготовлені публікації.

Разом із науковим керівником проводилось планування дослідження, 

обговорення отриманих результатів, сформульовано висновки та практичні 

рекомендації.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих працях.

За матеріалами дисертаційного 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 

наукометричпих баз, 7 тез у матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій,



отримано 2 авторських свідоцтва України на корисну модель. У наукових працях 

відображено всі основні положення дисертаційної роботи.

Рівень оприлюднення дисертаційних матеріалів.
Результати роботи оприлюднені на великій кількості наукових і науково- 

практичних заходів і доповідались на вітчизняних та міжнародній науково- 

практичних конференціях в 2007-2014 роках. Основні положення дисертації 

впроваджені у лікувально-діагностичний і навчальний процес.

В плані обговорення при аналізі роботи виникли наступні запитання і 

зауваження:
1. Доцільним було би більш лаконічно висловити основні положення 

висновків, крім того, в перший висновок краще було би включити узагальнення на 

основі власних досліджень, а не загальні позиції щодо проблеми.
2. Цифрові показники у ряді випадків повторюються в таблицях і рисунках; 

в тексті в поодиноких випадках не поставлено вірогідність відмінності, хоча вона є в 

таблицях.
3. У роботі наявні описки, а також невелика кількість граматичних, 

стилістичних та орфографічних помилок.
4. В розділі «“Аналіз і узагальнення результатів”» доцільним було б більш 

широке обговорення і порівняння з результатами інших досліджень.

5. Відомо, що у хворих з декомпенсованою ХСН розвивається застійна 

печінка. На основі яких критеріїв Ви діагностували неалкогольний етєатогепатит в 

обстежених Вами хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену хронічною серцевою 

недостатністю?

6. Як автор виключав наявність ішемічної хвороби серця у обстежених 

пацієнтів, оскільки ХСН 1II-1V ФК не дуже часто спостерігається у хворих на ГХ без 

супутньої ішемічної хвороби серця.

Суттєвих зауважень щодо змісту дисертації та автореферату немає, а вказані 

зауваження не зменшують загальної наукової значимості дисертаційної роботи. 

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Черкашиної 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 науково- 

обгрунтовапі результати в галузі медицини, зокрема внутрішніх хвороб.

Вважаю, що за актуальністю проблеми, яка вирішувалась, методичним 

вирішенням, обсягом досліджень, науковою новизною, теоретичною та практичною



значимістю одержаних результатів дана робота відповідає вимогам гі. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

№ 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  

внутрішні хвороби.

Офіційний опонент 

завідувач кафедри загальної практики 

(сімейної медицини) Національного 

медичного університету імені О.О. Богс

доктор мед. наук, професор
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