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Актуальність обраної теми. Дисертація Аль Салім А. А. присвячена 

вирішенню актуальної задачі внутрішньої медицини -  персоніфікації 

діагностичних та прогностичних підходів у хворих на ішемічну хворобу серця 

(ІХС) у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2). Відомо, що ЦД 2 типу є 

поширеним модифікованим фактором ризику ІХС, що виникає у 80% таких 

пацієнтів. За умов коморбідності ІХС з ЦД 2 суттєво обтяжується її перебіг у 

зв’язку із множинністю атеросклеротичного ураження вінцевих артерій, що 

детермінує вищий ризик ускладнень, в т.ч. після реваскуляризації міокарду, 

вищу летальність. Належна компенсація вуглеводного обміну у хворих на ЦД 2 

не завжди запобігає розвитку ІХС, з іншого боку, не у всіх хворих з ЦД 

формується ІХС. Зокрема, частота ЦД 2 серед хворих на стабільну ІХС 

коливається від 18 до 34%. Однією із спільних патогенетичних ланок 

коморбідності ІХС та ЦД 2 можуть бути генетично-детерміновані чи набуті 

порушення адипокінової регуляції, в тому числі і пов’язані з поліморфізмом 

генів лептину, адипонектину чи їх рецепторів. При цьому значення генетично- 

детермінованої дисадипокінемії за коморбідності ІХС та ЦД 2 залишається 

дискутабельним дотепер. Тому вибір напрямку дисертаційного дослідження 

Аль Салім А. А. є актуальним.



Автором обрано за мету поліпшити ефективність діагностики та 

прогнозування перебігу ІХС за коморбідності з ЦД 2 на основі вивчення 

зв’язку кардіометаболічних факторів ризику, структурно-функціонального

стану лівого шлуночка з поліморфізмом гену лептинових рецепторів (LEPR
. . .0223R) та адипокіновим статусом у чоловіків з післяїнфарктним

кардіосклерозом. Для реалізації поставленої мети автором було поставлено та

вирішено 5 наукових завдань, кожне з яких сформульовано чітко та логічно.

Мета та завдання роботи повністю узгоджуються з темою дисертації автора.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана в рамках планової НДР кафедри 

внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І. Пирогова «Порушення функції ендотелію та жирової тканини, їх 

зв’язок з функціональним станом печінки та серцево-судинним 

ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево-судинною 

патологією» № держреєстрації 0113U007670 і є самостійним фрагментом. 

Автор є співвиконавцем теми.

Наукова новизна дисертаційної роботи

Отримані результати дисертації відзначаються науковою новизною. 

Дисертантом вперше виявлена частота поліморфізму гена LEPR Q223R у 

когорті хворих на стабільну ІХС з постінфактним кардіосклерозом залежно від 

наявності ЦД 2 типу. Вперше продемонстровано, що поліморфізм гену LEPR 

0223R (за умови встановлення генотипу RR) підвищує ризик розвитку ЦД 2, і 

детермінує порушення адипокінового статусу у обстежених хворих. Наявність 

генотипу RR асоціюється як з нетрадиційними факторами ризику ІХС 

(гіперлептинемією, дисадипокінемією), так і загальновідомими (ожирінням, 

дисліпідемією, інсулінорезистентністю), більш раннім початком захворювання, 

вищою частотою Q-інфаркту міокарду, більшою виразністю порушення 

насосної функції лівого шлуночка, ексцентричним ремоделюванням лівого 

шлуночка, що найбільш виразно в умовах коморбідності з ЦД 2.



Практичне значення отриманих результатів

Результати виконаного дослідження мають важливе практичне значення, 

оскільки обґрунтована доцільність визначення поліморфізму гена LEPR Q223R 

і адипокінового статусу у обстежених хворих на стабільну ІХС з постінфактним 

кардіосклерозом залежно від наявності ЦД 2 з метою удосконалення 

персоніфікованої оцінки клінічного перебігу та прогнозу. Важливим є те, що 

аналіз поліморфізму гена LEPR Q223R дозволяє виділити хворих з високим 

ризиком розвитку Q-інфаркту міокарда, ексцентричного ремоделювання лівого 

шлуночка, в той час як дослідження адипокінового профілю (Lg A/JI) дає 

можливість виділити хворих із високим ризиком розвитку систолічної 

дисфункції.

Практичне значення роботи підтверджується тим, що за її результатами 

розроблено патент України на корисну модель (№116870), який впроваджено в 

навчальний процес кафедр терапевтичного профілю ВНМУ та інших медичних 

вузів України.

Отже, робота може бути використаною в роботі медичних установ 

терапевтичного спрямування, що було підтверджено низкою актів 

впровадження в роботу кардіологічних відділень України.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота побудована на достатній кількості спостережень - 

147 хворих на стабільну ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом чоловічої 

статі, які знаходились на лікуванні у кардіологічному відділенні Вінницької 

обласної клінічної лікарні ім. М.Г. Пирогова у 2012-2015 p.p. та 52 практично 

здорових чоловіків групи порівняння, що були обстежені за допомогою 

широкого спектру досліджень. Останні включали в себе загально-клінічні, 

інструментальні (ЕКГ, допплерехокардіографію), біохімічні, імуноферментні, 

молекулярно-генетичні методи (алель-специфічна ПЛР).



Таким чином, методичний рівень є високим і сучасним, число хворих і 

методи дослідження відповідають меті та завданням роботи, а методи 

математичної статистики дали змогу здобувачеві обґрунтувати основні 

положення дисертації, зробити достовірні висновки та практичні рекомендації.

Оцінка змісту дисертації та її завершеності

Структура та обсяг дисертації відповідають чинним вимогам до 

кандидатських дисертацій і відповідають шифру спеціальності «внутрішні 

хвороби -  14.01.02». Робота викладена українською мовою. За обсягом повний 

текст дисертації складає 201 сторінки друкованого тексту, ілюстрована 42 

таблицями та 10 рисунками. Дисертація побудована за традиційною схемою і 

містить усі необхідні розділи: вступ, огляд літератури, матеріали та методи 

дослідження, 3 розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів 

досліджень, висновки, практичні рекомендації, список цитованої літератури, 

що складається з 211 найменувань, з яких 157 латиницею.

Вступ містить всі необхідні складові. В ньому автор аргументовано і 

послідовно висвітлює стан проблеми, формулює мету і завдання дослідження, 

обґрунтовує необхідність його проведення. Цілком зрозуміло та лаконічно 

окреслений предмет та об'єкт дослідження, визначено наукову новизну та 

практичну значимість, охарактеризовано зв'язок роботи з науковими планами 

ВНМУ, а також зазначено особистий внесок здобувача, форми оприлюднення 

результатів дослідження, кількість публікацій.

Огляд літератури викладений на 23 стор. В цій частині роботи 

представлені епідеміологія та клініко-патогенетичні аспекти ІХС та ЦД 2, роль 

адипокінів та поліморфізму їх генів в регуляції метаболізму та розвитку 

патологічних станів. Добре викладена інформація про неоднозначність зв’язку 

адипокінового статусу (на метаболічному та генетичному рівні) в різних 

етнічних групах, відзначені його тендерні особливості, зв’язок з патологією 

(ожирінням, метаболічним синдромом, ЦД 2 тощо). Розділ містить достатню



кількість посилань на вітчизняні та зарубіжні літературні джерела, логічно та 

аргументовано обґрунтовує доцільність подальших досліджень.

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» викладено на 14 стор. В 

розділі наведений дизайн всіх етапів дослідження, детально описана клінічна 

характеристика хворих, критерії включення та виключення з дослідження, є 

посилання на нормативні документи МОЗ України (клінічні протоколи, 

адаптовані клінічні настанови), методи дослідження. Засвідчена відповідність 

проведеного дослідження основним біоетичним та морально-правовим нормам 

згідно чинних нормативних документів та законів України. Методи 

дослідження, використані в роботі, дозволяють об’єктивно та комплексно 

вирішити її завдання та досягти поставленої мети.

Розділи 3, 4, 5 містять результати власних досліджень.

Розділ 3 складається з 3 підрозділів, ілюстрований 18 таблицями, 1 

рисунком і присвячений вивченню поширеності поліморфізму лептинових 

рецепторів та дисадипокінемії у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом 

та дослідженню клінічних особливостей носіїв різних генотипів. В розділі 

наведений детальна характеристика хворих на ІХС залежно від наявності ЦД 2, 

аналіз різних генетичних моделей розподілу поліморфних варіантів гену LEPR 

022ЗR у хворих на ІХС за наявності та відсутності ЦД 2, проаналізований 

адипокіновий статус та визначені клінічні особливості у носіїв різних генотипів 

гену LEPR Q223R. Показано, що серед хворих на ІХС з ЦД 2 вища частота 

носійства алеля R, ніж у хворих без ЦД 2 та в групі порівняння. Автор 

доводить, що у носіїв алеля R шанси коморбідності ІХС та ЦД 2 типу є майже 

вдвічі вищими, ніж у носів алеля Q. Генотип RR у хворих на ІХС асоціювався з 

більшою частотою дебютного Q-інфаркту міокарду та більшою важкістю III 

ФК за NYHA. Порушення адипокінового статусу у хворих на ІХС асоціювались 

з генотипом RR і були більш значними за коморбідності з ЦД 2. Результати 

розділу опубліковані у 2 наукометричних фахових виданнях МОН України.

Розділ 4 складається з 2 підрозділів, ілюстрований 11 таблицями, 8 

рисунками. В розділі розглядається зв’язок традиційних кардіометаболічних



факторів ризику ІХС з генотипами LEPR 0223R  та маркерами дисадипокінемії. 

Автор детально проаналізував поширеність артеріальної гіпертензії, 

абдомінального ожиріння, інсулінорезистентності, дисліпідемії у хворих на ІХС 

залежно від генотипу LEPR 0223R  та коморбідності з ЦД 2. Показано, що у
Р . . .

носіїв генотипу RR частіше, ніж у носіїв генотипів QQ та QR, виявлялись 

антропометричні ознаки ожиріння (в 5 разів), гіпертригліцеридемія (в 2 рази), 

низькі рівні холестерину ЛПВІЦ, інсулінорезистентність та високі рівні hsCPB в 

сироватці крові. Генотип RR більш ніж втричі підвищував ризик метаболічного 

синдрому у хворих на ІХС, особливо за наявності ЦД 2. У хворих на ІХС з ЦД 2 

виявлялись більш тісні зв’язки маркерів дисадипокінемії (lg А/Л) з індексом 

маси тіла та маркерами ожиріння; рівнем холестерину ЛПВІЦ, тригліцеридів та 

hsCPB, відповідно. Результати розділу опубліковані у 2 наукометричних 

фахових виданнях МОН України.

Розділ 5 включає аналіз структурних та геометричних змін серця у хворих 

на ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом залежно від коморбідності з ЦД2 у 

та поліморфних варіантів гену LEPR Q223R, проаналізований зв’язок маркерів 

дисадипокінемії з ехокардіографічними параметрами лівого шлуночка, 

показниками систолічної функції серця. На підставі множинного лінійного 

регресійного аналізу автором доведено, що у чоловіків з післяінфарктним 

кардіосклерозом та ЦД 2 типу незалежними метаболічними предикторами 

зниження фракції викиду виступають генотип RR гену LEPR Q223R та низькі 

значення показника «lg А/Л». Генотип RR у хворих з післяінфарктним 

кардіосклерозом асоціюється із більш високою частотою ексцентричної 

гіпертрофії ЛШ порівняно із носіями Q-алеля, особливо при поєднанні з ЦД 2 

типу. Результати розділу опубліковані у 2 наукометричних фахових виданнях 

МОН України, відображені у 1 патенті України на корисну модель.

Розділ 6. Аналіз та узагальнення отриманих результатів проведений 

підсумовуючий аналіз отриманих результатів у зіставленні їх з даними сучасної 

вітчизняної та іноземної літератури.



Наведені на завершення роботи висновки відповідають меті та 

завданням дослідження, випливають із наявного матеріалу і є об’єктивними. 

Практичні рекомендації чітко сформульовані і можуть бути використані в 

клінічній роботі.

Із контент-аналізу джерельної бази рецензованої роботи випливає, що 

посилання на наукові праці останніх 10 років становлять більше 70% цитованих 

джерел. У додатках наведений бібліографічний опис друкованих робіт автора 

та акти впровадження результатів дослідження.

Автореферат відповідає за змістом матеріалу дисертації, лаконічно та 

інформативно відображає результати досліджень, оформлений згідно діючих 

вимог ДАК МОН України. Анотація до дисертації оформлена українською та 

англійською мовами, відповідає за змістом дисертації та автореферату.

Отже, дисертація є самостійною завершеною науковою працею.

Повнота викладення основних положень дисертації в опублікованих 

працях

Результати дисертації із належною повнотою викладені у 8 наукових 

працях, з них 5 статей у фахових наукових виданнях України, які належать до 

наукометричних баз, 3 - у  збірниках, матеріалах з’їздів та конференцій. 

Отримано 1 патент України на корисну модель.

Апробація положень дисертаційної роботи відбулась на 3 наукових 

форумах 2015-2017 p.p. (Харків, 2015, Вінниця, 2016, Тернопіль, 2017).

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення

Зауважень принципового характеру до роботи немає, а серед недоліків 

слід зазначити наступне:

- наявність незначних стилістичних помилок;

- автор застосовує окремі абревіатури латиницею, хоча є україномовний 

варіант (наприклад, OR та 95% СІ -  це ВШ та 95% ДІ, відповідно);

- доцільно було б більш уніфіковано обирати окремі терміни (вісцеральне 

чи абдомінальне ожиріння, рецептори лептину чи лептинові рецептори тощо).



На мою думку, дисертація виграла ще більше, якщо б результати 

багатофакторного лінійного регресійного аналізу були представлені з 

урахуванням усіх незалежних чинників і не тільки особливостей генотипу з їх 

внеском у відсотках у формування Q-IM, дезадаптивного ремоделювання лівого 

шлуночка зі зниженням його скоротливої здатності. Цікавим було б урахувати 

при розробці прогностичних моделей клініко-демографічні показники: вік 

хворих, стаж артеріальної гіпертензії та ЦД, особливості їх клінічного перебігу, 

тривалість та ефективність лікування.

В якості дискусії доцільно обговорити наступні питання:

1. Чому у дослідження були залучені лише чоловіки? В якій мірі 

отримані результати щодо прогностичного значення генотипів LEPR 

Q223R можна екстраполювати на жіночу когорту хворих з 

післяінфарктним кардіосклерозом?

2. За яких умов хворим на ІХС більш доцільно проводити визначення 

генотипу LEPR 0223R, а за яких умов -  оцінювати відношення 

адипонектин / лептин?

3. Чи потребують хворі на стабільну ІХС з постінфарктним 

кардіосклерозом у поєднанні з АГ і ЦД 2 типу, що є носіями 

несприятливого генотипу RR, більш агресивної антигіпертензивної, 

цукрознижувальної та ліпідзнижувальної терапії?

Втім, викладені зауваження та запитання не носять принципового 

характеру, не знижують позитивної наукової та практичної цінності дисертації 

та більше мають характер побажань.

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Аль Салім Аяда Абдуллаха «Дисадипокінемія та 

поліморфізм гену лептинових рецепторів (LEPR Q223R) при ішемічній хворобі 

серця та її коморбідності з цукровим діабетом 2 типу», виконана на базі 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова під



керівництвом д.мед.н., професора Станіславчука М.А., є самостійною 

закінченою науково-дослідною роботою, в якій обґрунтовані нові наукові дані, 

що дозволяють вирішити актуальне завдання внутрішньої медицини -  

удосконалення діагностики та покращання прогнозування перебігу ішемічної 

хвороби серця в умовах поєднання з цукровим діабетом 2 типу. Актуальність 

представленої роботи, новизна отриманих результатів, їх теоретичне та 

практичне значення дають право стверджувати, що дисертація відповідає 

вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 

19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 p., № 567 від 27.07.2016 р.) до дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а здобувач заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.02 - внутрішні хвороби.

Офіційний опонент - 
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внутрішньої медицини № 2 

Національного медичного універ 
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доктор медичних наук


