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офіційного опонента на дисертацію Бочар Олесі Миронівни ’’Особливості 

перебігу та оптимізація терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, 

поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки”,

поданої у спеціалізовану вчену раду Д 20.601.01 у ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на здобуття наукового ступеня кандидата

медичних наук за спеціальністю 

14.01.02 -  внутрішні хвороби

І. Актуальність теми дисертації. Дисертація присвячена вирішенню 

одного з актуальних питань внутрішньої медицини -  підвищення ефективності 

лікування артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової 

хвороби печінки.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) сучасна стратегія боротьби з хронічними неінфекційними 

захворюваннями спрямована на попередження та раннє виявлення хвороб, які є 

основними причинами смертності населення. Серцево-судинні захворювання 

(ССЗ) сьогодні є першою і основною причиною передчасної смерті та втрати 

працездатності населення в усьому світі. За оцінками ВООЗ, у 2012 році від 

ССЗ померло 17,5 мільйонів осіб, що становило 31 % усіх випадків смерті у 

світі як у розвинутих країнах, так і у тих, що розвиваються. За останніми 

даними Американської Серцевої Асоціації, на ССЗ в тій чи іншій формі у США 

хворіє один із трьох дорослих осіб.

Артеріальна гіпертензія (АГ) -  найбільша неінфекційна пандемія у світі, 

оскільки визначає структуру кардіоваскулярної захворюваності та смертності 

(понад 80%), є основним фактором ризику виникнення інфаркту міокарда та 

інсульту, які становлять 40% у структурі причин смерті серед дорослого 

населення і призводять до інвалідизації та летальних наслідків у осіб 

працездатного віку. За статистикою МОЗ -  в Україні АГ вражає 44% 

працездатного населення.



В основі патогенезу ССЗ найчастіше є атеросклеротичне ураження 

кровоносних судин, яке зумовлює в 66,6 % випадків розвиток ІХС, а у 21,5 % -  

цереброваскулярні захворювання. Одним із важливих факторів розвитку 

атеросклеротичного ураження судин є ожиріння.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) на теперішній час є 

найбільш поширеною причиною хронічних захворювань печінки у всьому світі, 

вражаючи до 30% і більше дорослого населення СТТІА та Європи. За останнє 

десятиліття стало очевидно, що НАЖХП не тільки сприяє підвищеному ризику 

захворювань печінки і пов'язаної з ними смертності, але також є 

мультисистемним захворюванням, яке супроводжується серцево-судинною 

патологією, ожирінням, інсулінорезистентністю, атерогенною дисліпідемією 

призводить до вивільнення цілого ряду прозапальних, вазоактивних і 

тромбогенних факторів, що можуть спричиняти розвиток гострих серцево- 

судинних подій.

Отже, враховуючи зазначене вище, можна вважати, що тема дисертації 

Бочар О.М. є актуальною і важливою для сучасної медицини. Цілком доречним 

є поставлене здобувачем завдання вдосконалити критерії діагностики та 

принципи лікування зазначеної поєднаної патології.

II. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапії №1 та медичної діагностики факультету післядипломної освіти 

спільно з кафедрами ендокринології і радіології та радіаційної медицини 

медичного факультету Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького «Патологія дихальної, серцево-судинної та травної 

систем у хворих з цукровим діабетом та ожирінням: особливості патогенезу, 

діагностики та лікування» (номер державної реєстрації 0116U004505). Здобувач 

є співвиконавцем цієї теми.

III. Наукова новизна результатів дослідження, повнота їх викладу в 

опублікованих працях. Новизною роботи є встановлення особливостей 

перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння і НАЖХП, які полягають у



вищих рівнях артеріального тиску, більш виражених змінах з боку структурно- 

функціонального стану серця, зокрема збільшення розміру лівого передсердя та 

індексу маси міокарда лівого шлуночка (іММЛШ) і зростанні ступеню ризику 

АГ.

Автором доповнено дані щодо діагностичного значення 13С- 

метацитинового тесту з оцінки детоксикуючої функції печінки за швидкістю 

метаболізму і розрахунковими показниками кумулятивної дози на 40 (CUM40) і 

120 хвилині (CUM120); новими є результати щодо можливості діагностувати 

НАСГ на ранніх стадіях і встановити ступінь зниження активності гепатоцитів.

Пріоритетними є результати щодо більш виражених змін рівня 

адипоцитокінів (збільшення лептину і зменшення адипонектину) та збільшення 

інтерлейкіну-6 при більшому ступеню мітохондріальної дисфункції гепатоцитів 

за результатами ІЗС-метацитинового тесту на тлі дисліпідемії за наявності 

неалкогольного стеатогепатиту у хворих на АГ на тлі ожиріння.

Новими є отримані автором результати про те, що збільшення рівня 

лентину в крові більше 40 нг/мл супроводжується збільшенням ІММЛШ більше 

100 г/м , що дає можливість прогнозувати структурно-функціональні 

порушення міокарда та розвиток чи прогресування в наступному серцевої 

недостатності.

Встановлено ефективність комплексної терапії сартанів (телмісартану чи 

олмесартану), аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) впродовж 

3-х місяців у досягненні цільового рівня AT -  у 84 та 64 % пацієнтів відповідно, 

зменшенні індексу маси міокарда лівого шлуночка, вираженості дисліпідемії та 

субклінічного запалення зі зменшенням вмісту лептину, інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) і 

збільшенням вмісту адипонектину, що супроводжується позитивною 

динамікою показників функціонального стану печінки.

При порівнянні ефективності олмесартану чи телмісартану виявлено 

перевагу телмісартану щодо впливу на серцево-судинну систему і зростання 

рівня адипонектину (р<0,01), що дає змогу рекомендувати його в якості 

середника для контролю AT за наявності коморбідної патології.



Практичне значення і впровадження результатів дослідження. На

основі результатів дослідження автором запропоновано алгоритм обстеження 

пацієнтів, хворих на АГ на тлі ожиріння і НАЖХП з використанням 

високоінформативного та високочутливого ІЗС-метацитинового дихального 

тесту (13С-МДТ) для підтвердження діагнозу неалкогольного стеатогепатиту 

(НАСГ) і встановлення відсотка функціонуючих гепатоцитів.

Автором встановлені несприятливі фактори ризику поєднаної патології, 

до яких відноситься наявність НАСГ (на відміну від стеатозу), дисліпідемія, 

субклінічне запалення, гіперлептинемія і гіпоадипонектемія, що 

рекомендується враховувати при виборі терапії.

За результатами роботи запропоновані діагностично-прогностичні 

маркери несприятливого перебігу АГ на тлі ожиріння і НАЖХП, до яких 

відносяться проатерогенні фракції ліпідів, зниження показників 13С-МДТ 

(швидкісті метаболізму, кумулятивної дози на 40 (CUM40) і 120 хвилині 

(CUM120), збільшення рівнів лептину, IJI-6 у крові та зменшення рівня 

адипонектину.

Автором розроблено, апробовано і доведено ефективність та безпечність 

3-х місячної комплексної терапії зі застосуванням сартанів (телмісартану чи 

олмесартану), аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти (УДХК) для 

лікування хворих на АГ на тлі ожиріння і НАЖХП з врахуванням факторів 

несприятливого перебігу коморбідної патології.

IV. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, базуються на 

достатньому власному клінічному матеріалі -  130 осіб -  з них 20 хворих на АГ, 

90 пацієнтів із АГ, поєднаною з ожирінням і НАЖХП і 20 практично здорових 

осіб.

Для досягнення мети дисертаційної роботи і вирішення конкретних 

завдань використані сучасні клінічні (збір скарг та анамнестичних даних, 

фізикальне обстеження з вимірюванням антропометричних показників,



визначенням індексу маси тіла та індексу талія-стегно), лабораторні біохімічні 

(визначення ліпідного спектру крові, активності трансаміназ AJIT, ACT, 

загального білірубіну) та імуноферментні (визначення вмісту лептину, 

адипонектину, IJI-6), інструментальні (13СМДТ, УЗД печінки, ЕхоКГ) та 

статистичні методи дослідження. Для лікування хворих з метою корекції 

виявлених порушень були застосовані сартани (олмесартан чи телмісартан), 

аторвастатин і урсодезоксихолева кислота (УДХК).

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій дисертації 

обґрунтовані вдало вибраним комплексом методологічних підходів і методів до 

вирішення поставленої мети та завдань з наступним статистичним їх 

опрацюванням, тому не викликає сумнівів і заперечень, вони переконливо 

сформульовані за суттю.

V. Структура та об’єм роботи. Дисертація написана літературною 

українською мовою, викладена на 233 сторінках друкованого тексту (159 

сторінок основного тексту) і складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел і додатків. Перелік використаної літератури 

містить 334 джерела (з них 185 латиницею та 149 кирилицею). Дисертація 

ілюстрована 52 таблицями та 13 рисунками.

Назва дисертації відповідає її змісту. Мета і завдання в цілому конкретні, 

аргументовані. Вважаю, що всі розділи за своєю суттю, науково-методичним 

підходом, об’ємом і методами статистичного аналізу, інтерпретацією 

отриманих даних, висновками і практичними рекомендаціями відображають 

важливу і повноцінно виражену наукову дисертаційну роботу.

У вступі обгрунтована актуальність дослідження, сформульовані його 

мета і завдання, описані предмет, об’єкт та методи дослідження. Висвітлені 

наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, особистий 

внесок здобувана під час роботи, дані про апробацію її основних положень та 

публікацію її результатів, впровадження їх у теорію та практику.



В огляді літератури висвітлені сучасні погляди на поширеність, чинники 

ризику, механізми розвитку поєднаної патології, особливості клінічного 

перебігу, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії з ожирінням та 

НАЖХП. При цьому наводяться різні погляди на суть цієї поєднаної патології, 

висвітлюються невирішені питання її патогенезу, діагностики та лікування. Під 

час написання цього розділу використовувалася сучасна вітчизняна та іноземна 

література. Слід відзначити представлення автором результатів 

багатоцентрових рандомізованих досліджень щодо перебігу і ефективності 

нових схем лікування АГ, ожиріння, НАЖХП. Огляд літератури викладено 

послідовно, відповідно до проблеми, що вивчалася.

Другий розділ роботи присвячений клінічній характеристиці хворих і 

методам їх обстеження. Групи пацієнтів ретельно сформовані з урахуванням 

віку, статі, стадії захворювання і є адекватними. Крім загальноклінічних 

методів обстеження хворих, в дисертації наведені сучасні та інформативні 

біохімічні, імуноферментні, інструментальні та статистичні методи 

дослідження, що дозволяють виконати завдання, поставлені в дисертації.

Третій розділ роботи присвячений вивченню клінічної характеристики 

хворих на АГ в поєднанні з ожирінням та НАЖХП, описані особливості 

клінічного перебігу поєднаної патології відповідно до неалкогольного стеатозу 

чи стеатогепатиту, зміни показників ліпідного спектру крові та 

функціонального стану печінки. Відзначено зменшення показників 13С-МДТ, 

що дають можливість оцінити детоксикаційну функцію печінки і 

функціональну здатність гепатоцитів та визначити ступінь їх порушень. 

Представлено зміни показників лептину, адипонектину та IJI-6 у хворих на АГ 

на тлі ожиріння і НАСГ, доведено більшу їх вираженість при вираженому 

зниженні функціональної здатності гепатоцитів. Доведено, що зростання рівня 

лептину в крові супроводжується збільшенням ІММЛШ, шо доводить 

діагностично-прогностичну значимість цього показника щодо несприятливого 

перебігу АГ за такої коморбідності.
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Автором проаналізовано результати кореляційних зв’язків між 

клінічними, лабораторними, інструментальними, імуноферментними 

показниками у пацієнтів відповідно до тендерних ознак, що дало можливість 

виявити ряд несприятливих факторів щодо перебігу АГ на тлі ожиріння та 

НАСГ.

У четвертому розділі викладені результати ефективності призначення 

олмесартану, аторвастатину та УДХК у пацієнтів з АГ, поєднаною з ожирінням і 

НАСГ. Відзначено позитивний вплив цієї схеми терапії на гемодинамічні та 

структурно-функціональні показники міокарда, на показники ліпідного спектру 

крові, рівень адипонектину та функціональний стан печінки.

П ’ятий розділ присвячений дослідженню ефективності призначення 

телмісартану, аторвастатину та УДХК в пацієнтів з АГ у поєднанні з ожирінням 

і НАСГ. Переконливо доведено переважання даного комбінованого лікування 

над схемою лікування з включенням в комбінацію олмесартану щодо динаміки 

клінічних проявів та ризику АГ, структурно-функціонального стану серця і 

печінки, показників ліпідограми і збільшення вмісту адипонектину.

Узагальненя повністю відображає основні результати, представлені в 

попередніх розділах. Автором проводиться порівняння отриманих результатів з 

результатами інших авторів та їх обговорення.

Робота завершується висновками і практичними рекомендаціями, які 

відображають основні наукові положення та отримані результати досліджень. 

Висновки логічні, сформульовані чітко, викладені в доступній формі, 

відповідають меті роботи та поставленим завданням. Практичні рекомендації 

сформульовані конкретно, ґрунтуються на основних положеннях дисертації і 

можуть бути рекомендовані для впровадження у лікувально-профілактичних 

закладах України.

Дисертація оформлена відповідно до вимог ДАК України. Матеріал 

викладений логічно, чітко. Таблиці відображають цифровий матеріал та 

доповнюють результати, викладені в тексті.



Перелік джерел оформлений згідно сучасних вимог, представлені 

джерела в більшості за останні роки.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації.

VI. Впровадження результатів дослідження. За матеріалами роботи 

опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 8 статей (з них 4 одноосібних; 2 

статті у закордонних журналах, які входять до науково-метричних баз), 1 

патент України на корисну модель, 1 1 - у  матеріалах наукових конгресів, 

з ’їздів, конференцій (з них 6 - у  міжнародних).

Основні положення дисертації доповідались на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях у 2013-2017 роках, 

впроваджені у лі кувально-діагностичний і навчальний процес.

VII. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення.

Принципових зауважень щодо дисертації в мене немає. Як зауваження, 

що не мають принципового значення і не знижують цінності представленої

роботи:

У II розділі «Матеріали і методи дослідження» автором наводяться 

методика визначення фібриногену, протромбінового індексу і загального білка, 

проте в результатах ці показники не представлені.

У Розділі III на с.69 повторюється речення з Розділу II с.54 щодо 

стратифікації ризику АГ; на с. 70 повторюється речення зі с.55 щодо обтяженої 

спадковості.

Вивчаючи НАЖХП на різних стадіях (стеатоз, стеатогепатит) 

доцільно було б оцінювати ступені фіброзу, хоч яким-небудь з відомих методів, 

зокрема з використанням неінвазивних методів -  еластографії чи серологічних, 

наприклад Fib4 (AJIT/ACT, кількість тромбоцитів, вік), APR! (ACT, кількість 

тромбоцитів). Впевнена, що це буде зроблено у наступному.

В авторефераті помилково вказана негативна кореляція між 

лептином і тригліцеридами у жінок, очевидно це є технічна помилка, адже в 

дисертації ця кореляція вказана вірно.



В тексті подекуди повторюються цифри показників з таблиць, 

зустрічаються поодинокі граматичні помилки та стилістичні неточності.

В плані дискусії виникли запитання:

1. На II етапі дослідження Вами було відібрано 50 хворих зі 

стеатогепатитом за результатами ультрасонографії. Чи у всіх цих хворих були 

підвищені показники активності трансаміназ, що підтверджувало б наявність у 

них цитолітичного синдрому ?

2. На основі яких критеріїв ґрунтується Ваше твердження про більшу 

діагностичну цінність 13С-МДТ порівняно з трансаміназами щодо виявлення 

мітохондріальної дисфункції ?

3. В таблиці 3,16 представлені результати математичного розрахунку 

1 ЗС-метацитинового дихального тесту. Уточніть, будь-ласка, що це за 

коефіцієнти, які дали Вам можливість оцінити ступінь зниження 

детоксикаційної функції печінки ?

4. Як Ви поясните виявлені Вами достовірні кореляції між 

показниками дисліпідемії і показниками активності трансаміназ у чоловіків і їх 

відсутність у жінок, при тому, що показники абдомінального ожиріння і вмісту 

лептину в крові були вищими у жінок ?

5. Чим Ви поясните вишу ефективність телмісартану порівняно з 

олмісартаном у хворих на АГ на тлі ожиріння і НАЖХП ?

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів». Дисертаційна робота Бочар Олесі Миронівни "Особливості 

перебігу та оптимізація терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, 

поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки", яка 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби, є завершеною науковою працею, 

виконаною під керівництвом професора Склярова Є. Я., в якій отримано нові, 

науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну 

наукову задачу в галузі внутрішньої медицини, а саме підвищення ефективності



діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з ожирінням та 

неалкогольною жировою хворобою печінки. За актуальністю теми, об’ємом 

досліджень і науково-методичним підходом, науковою новизною результатів і 

практичною значущістю, висновками і практичними рекомендаціями 

дисертація відповідає вимогам п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. №567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №656 від

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини 

стоматологічного факультету 

імені М.М. Бережницького 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» ? ' г

19.08.2015 p., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 p.), щодо

д. мед. н., професор
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