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1. Актуальність теми дисертації. Артеріальна гіпертензія (АГ) в 

структурі загальної захворюваності та смертності займає одне з провідних 

місць у світі. Серед дорослого населення України артеріальна гіпертензія 

діагностується у 25% випадків, а серед дорослих із захворюваннями системи 

кровообігу -  у 46,8% випадків. За прогнозами ВООЗ у світі до 2025 року 

поширеність АГ збільшиться до 1,5 мільярдів осіб. За поєднання з такими 

розповсюдженими чинниками ризику, як дисліпідемія, ожиріння, паління, 

гіподинамія, цукровий діабет (ЦД), АГ стає причиною не менше ніж 70-75% 

інсультів, 80-90% інфарктів міокарда, є основним чинником ризику розвитку 

ряду серцево-судинних ускладнень, які призводять до збільшення інвалідизації 

та смертності. АГ суттєво збільшує ризик уражень нирок. Саме тому 

артеріальну гіпертензію називають національною проблемою.

Цукровий діабет входить у трійку найбільш поширених неінфекційних 

захворювань після серцево-судинних та онкологічних. В останні роки 

поширеність ЦД набуває загрозливого масштабу світової епідемії. За даними 

ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4-6% населення хворіє на ЦД. 

В Свропі питома вага таких хворих складає біля 4%. Кількість осіб з 

недіагностованою патологією перевищує кількість осіб з верифікованим



діагнозом ЦД у 3-4 рази. Відповідно до світової статистики, кожні 13-15 років 

кількість хворих на ЦД подвоюється, переважно це стосується числа хворих на 

ЦД 2-го типу. В Україні статистика щодо поширеності ЦД доволі сумна -  це 

біля 1,5 мільйона осіб, проте, за результатами епідеміологічних досліджень, ці 

показники занижені внаслідок недіагностованих випадків, а реальна кількість 

хворих на ЦД є у 2-2,5 раза вищою. Одним із ускладнень ЦД є діабетична 

нефропатія. У 70-80% випадків серед пацієнтів із ЦД 2-го типу розвивається 

АГ, що суттєво збільшує ризик уражень органів-мішеней, у тому числі 

хронічної хвороби нирок. Зокрема, за результатами дослідження UKPDS у 

пацієнтів із ІДД систолічний артеріальний тиск корелює з розвитком макро- та 

мікросудинних ускладнень, включаючи нефатальну ниркову недостатність.

Надзвичайно важливим залишається питання ефективного лікування 

пацієнтів з такою поєднаною патологією. Зокрема, незважаючи на позитивний 

ефект ан гигіпертензивної терапії на зниження смертності від серцево-судинних 

захворювань, частоти інфаркту міокарда та інсультів, ефективний контроль 

артеріального тиску досягається лише у третьої частини пацієнтів (дослідження 

UKPDS, LIFE, RENAAL, HOT, INSGHT). У хворих на ЦД велику увагу слід 

приділяти застосуванню органопротекторних препаратів.

Отже, дисертаційна робота Іквука Алоісіус Обінна є актуальною і 

своєчасною, а подальші дослідження слід спрямувати на вивчення нових 

патогенетичних ланок перебігу АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу, ураження при 

цьому органів мішеней, зокрема нирок, та ефективності нових схем лікування 

поєднаної патології.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» на тему “Захворювання 

внутрішніх органів у сучасних умовах, за поєднаної патології та ураження 

органів-мішеней: особливості перебігу, діагностики та лікування”

(реєстраційний номер 0 1 15U000995). Здобувач є співвиконавцем цієї теми.



з
3. Наукова новизна та найбільш істотні наукові результати, що

містяться в дисертації.  Розроблено новий напрямок діагностики ураження 

нирок за поєднання АГ та ЦД 2-го типу та диференційованого лікування 

залежно від функціонального стану нирок і рівня артеріального тиску. 

Встановлено взаємозв’язок порушень функціонального стану нирок і 

вуглеводного обміну, ліпідного обмінів, активністю субклінічного системного 

запалення, активацією фіброзних процесів, що супроводжується більш 

високими показниками артеріального тиску та змінами структурно- 

функціонального стану серця.

Встановлено, що ураження нирок у хворих на есенціальну АГ в поєднанні 

з ЦД 2-го типу супроводжується збільшенням вмісту високочутливого С- 

реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин альфа, N-термінального 

мозкового натрійурстичного пептиду, сполучнотканинного фактора росту у 

крові та ліпокаїну, асоційованого з желагиназою нейтрофілів (NGAL) у сечі, які 

можуть виступати додатковими діагностично-прогностичними маркерами 

прогресування поєднаної патології.

Новими є отримані результати щодо збільшення частоти асимптомної 

гіперурикемії до 46,7 % за поєднання АГ і ЦД 2-го типу, що несприятливо 

впливає на функціональний стан нирок.

Уперше доведено ефективність поєднаного використання в комплексній 

терапії телмісартану і дапагліфлозину на тлі базової терапії з аторвастатином, 

що сприяє позитивній динаміці показників артеріального тиску, вуглеводного 

обміну, зменшення індексу маси тіла, активності субклінічного запального 

процесу і фіброгенезу та поліпшенню функціонального стану нирок. Доведено, 

що застосування дапагліфлозину в комплекцій терапії супроводжувалося 

зменшенням рівня сечової кислоти. На основі отриманих результатів 

дослідження автором вперше розроблено алгоритм обстеження пацієнтів з АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу з урахуванням функції нирок та запропоновані 

диференційовані підходи до лікування.



4. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

запропоновані нові діагностично-прогностичні критерії ранньої діагностики 

ураження нирок у хворих на АГ на тлі супутнього ЦД 2-го типу з використанням 

показників сечової кислоти, високочутливого С-реактивного протеїну, фактора 

некрозу пухлин альфа, N-термінального мозкового нагрійуретичного пептиду, 

сполучнотканинного фактора росту у крові та ліпокаїну (NGAL) у сечі поряд із 

традиційною оцінкою функції нирок.

Розроблено і апробовано нову схему комплексної терапії у хворих на АГ 

на тлі супутнього ЦД 2-го типу з використанням у комплексній терапії 

антагоністів рецепторів до ангіотензину II 1-го типу та інгібіторів SGLT2, 

залежно від рівня артеріального тиску і стану нирок.

5. Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендації!, сформульованих у дисертації. Дисертаційна 

робота Іквука Алоісіус Обінна виконана на сучасному науковому рівні, 

базується на достатній кількості клінічних досліджень (70 пацієнтів з 

есенціальною АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу, 25 -  з есенціальною АГ, 25 -  з ЦД 

2-го типу і 20 практично здорових донорів).

Сучасні інформативні методи, що були використані в дослідженні, 

дозволили автору в повному обсязі вирішити мету і завдання дослідження. 

Дослідження виконані на високому сучасному методологічному і технічному 

рівні, їхня достовірність та інформативність не викликають сумнівів.

У дисертаційній роботі застосовані загальноклінічні, антропометричні, 

інструментальні (ехокардіографія, ультразвукове дослідження нирок), 

біохімічні, імуноферментні та статистичні методи, що дало змогу комплексно 

оцінити клінічно-патогенетичні особливості перебігу поєднаної патології та 

ефективність запропонованої схеми лікування порівняно з базовою терапією.

Тому достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

дисертації не викликає сумнівів, вони базуються на вдало вибраному комплексі 

методологічних підходів і методів, логічно випливають з отриманих результатів 

дослідження та проведеного аналізу.



6. Значення результатів роботи для науки та практики. Наукові 

положення дисертаційної роботи Іквука Алоісіус Обінна є, безперечно, 

пріоритетними, мають наукову цінність, розкривають нові аспекти поєднаного 

перебігу АГ і ЦД 2-го типу з урахуванням особливостей ураження нирок. 

Значення роботи для практики полягає в тому, що в алгоритм обстеження 

пацієнтів водночас із оцінкою показників артеріального тиску, елекгро- і 

ехокардіографії,  вуглеводного, ліпідного спектру крові рекомендується 

включити визначення вмісту в крові сечової кислоти; високочутливого С- 

реактивного протеїну і фактора некрозу пухлин альфа -  для оцінки активності 

субклінічного запалення, сполучнотканинного фактора росту -  для оцінки 

активації фіброзувальних процесів, N -термінального мозкового 

нагрійуретичного пептиду -  для оцінки розвитку хронічної серцевої 

недостатності на ранніх стадіях; з метою раннього виявлення порушення 

функціонального стану нирок поряд з визначенням альбумінурії, 

співвідношення альбумін/креатинін сечі, швидкості клубочкової фільтрації 

проводити оцінку показника ліпокаїну, асоційованого з желатиназою 

нейтрофілів, у сечі. З метою підвищення ефективності лікування хворих на АГ 

на тлі ЦД 2-го типу рекомендується на тлі базової терапії диференційовано 

включати препарат інгібіторів системи натрій-глюкозного когранспортера 2 -  

дапагліфлозин і блокатор рецепторів до ангіотензину II телмісартан.

Основні положення дисертації доповідались па всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях у 2015-2018 роках, 

впроваджені у лікувально-діагностичний і навчальний процес.

Результати дослідження впроваджені у практику профільних 

стаціонарних відділень та використовуються в педагогічному процесі кафедр 

терапевтичного профілю.

7. Оцінка змісту дисертації га її  завершеність. Дисертаційна робота 

написана літературною українською мовою, викладена на 208 сторінках 

(основний текст містить 163 сторінки) та складається з анотації, вступу, огляду 

літературних джерел, висвітлення матеріалів і методів дослідження, двох



розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Дисертація 

ілюстрована 38 таблицями та 16 рисунками. Перелік використаної літератури 

містить 271 джерело (98 кирилицею і 173 латиницею).

Дисертація оформлена відповідно до сучасних вимог ДАК України. Назва 

дисертації відповідає її змісту. 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. 

Матеріал викладений логічно, чітко. Таблиці відображають цифровий матеріал 

та доповнюють результати, викладені в тексті.

Анотація містить основні положення дисертації, викладена українською 

та англійською мовами з наступним переліком опублікованих автором 

наукових праць.

Вступ оформлено відповідно до сучасних вимог, розкрито актуальність 

проблеми, чітко сформульовані мета і завдання дослідження, описані предмет, 

о б ’єкт та методи дослідження, висвітлені наукова новизна та практичне 

значення отриманих результатів, особистий внесок автора, дані про апробацію 

основних положень та публікацію результатів дослідження, впровадження їх у 

теорію та практику.

Огляд літератури складається з 4-х підрозділів, де зазначені результати 

сучасних епідеміологічних досліджень АГ і ЦД 2-го гину, сучасні погляди на 

патогенетичні ланки поєднаної патології, патогенетичні ланки та діагностичні 

критерії ураження нирок за наявності АГ та ЦД 2-го типу, сучасні принципи 

лікування такої когорти пацієнтів з урахуванням функції нирок. Автором також 

наводяться результати ряду міжнародних багатоцентрових досліджень 

вивчення ефективності застосованих в роботі медикаментозних засобів. Огляд 

літератури викладено послідовно, відповідно до проблеми, що вивчалася. 

Представлено резюме, в якому відзначено недостатньо вивчені питання з даної 

медичної проблеми.



Розділ 2 «Об'єкт і методи дослідження» складається з 2-х підрозділів, де 

представлено клінічну характеристику обстежених пацієнтів і комплекс методів 

дослідження. Групи пацієнтів ретельно сформовані з урахуванням віку, статі, є 

рандомізованими. Крім загальноклінічних методів обстеження хворих, в 

дисертації наведені сучасні та інформативні біохімічні, імуноферменгні, 

інструментальні та статистичні методи дослідження, що дозволили виконати 

завдання, поставлені в дисертаційній роботі.

В розділі 3 висвітлені отримані результати щодоклінічно-патогенегичних 

особливостей перебігу АГ і ЦД 2-го типу та змін функціонального стану нирок, 

він складається з 6-ти підрозділів. Автором представлено клінічні особливості 

перебігу АГ і ЦД 2-го типу за поєднаного перебігу, зміни функціонального 

стану нирок, динаміку показників вуглеводного обміну, ліпідограми і 

субклінічного запалення, показників сечової кислоти, сполучнотканинного 

фактора росту і N -термінального мозкового нагрійуретичного пептиду в крові 

та ліпокаїну, асоційованого з желатиназою нейтрофілів, за поєднаної патології, 

проведено порівняння з групами пацієнтів без коморбідності. Автором 

проаналізовано результати кореляційних зв’язків між клінічними, 

лабораторними, інструментальними, імуноферментними показниками, що дало 

можливість виявити ряд несприятливих факторів щодо перебігу АГ в поєднанні 

з ЦД 2-го типу і ураження нирок за такого стану. В резюме до даного розділу 

зроблено узагальнення отриманих результатів.

В розділі 4 автором представлено ефективність комплексного лікування 

хворих на АГ і ЦД 2-го типу з урахуванням функції нирок. Розділ складається з 

4-х підрозділів. Висвітлено вплив запропонованої схеми комплексного 

лікування із застосуванням препарату інгібіторів системи натрій-глюкозного 

котранспортера 2 дапагліфлозину і блокатора рецепторів до ангіотензину II 

телмісартану порівняно з базовою терапією, додатковим застосуванням 

дапагліфлозину і додатковим застосуванням телмісартану на клінічний перебіг 

АГ і ЦД 2-го типу, показники функціонального стану нирок у таких пацієнтів, 

динаміку показників ліпідограми, і іперурикемії, субклінічного запалення,



сполучнотканинного фактора росту і N-термінального мозкового 

натрійуретичного пептиду з урахуванням функціонального стану нирок. На 

основі отриманих результатів автором науково обґрунтовано переваги 

запропонованої терапії, що висвітлено в резюме до даного розділу.

В розділі 5 «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» повністю 

відображено основні результати, представлені в попередніх розділах. Автором 

проводиться порівняння отриманих результатів з результатами досліджень 

інших авторів та їх обговорення.

Висновки і практичні рекомендації відображають основні наукові 

положення та отримані автором результати дослідження. Висновки чітко 

сформульовані, викладені в доступній формі, відповідають меті роботи та 

поставленим завданням. Практичні рекомендації конкретні, ґрунтуються на 

основних положеннях дисертації і можуть бути рекомендовані для 

впровадження у лікувально-профілактичну роботу.

Перелік літературних джерел оформлений відповідно до сучасних вимог, 

представлені джерела в переважній більшості за останні роки. Перелік містить 

посилання на опубліковані автором наукові праці. Додатки містять перелік 

опублікованих автором наукових праць із зазначенням особистої участі 

здобувача та акти впроваджень результатів дисертаційної роботи у лікувально- 

профілактичну і педагогічну діяльність.

8. Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях. За 

темою дисертації опубліковано 14 наукових праць, серед яких 4 статті в 

наукових фахових виданнях України, одна стаття у закордонному виданні, що 

входить до наукометричних баз, одна -  у закордонному виданні, 8 тез у 

матеріалах конференцій, у тому числі 1 -  в матеріалах міжнародної 

конференції,  які повністю відображають зміст дисертації.

9. Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації.

Дисертація та автореферат Іквука Алоісіус Обінна оформлені відповідно

до вимог п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів» щодо 

кандидатських дисертацій та інших інструктивних вимог МОП України.



Структура і зміст автореферату відповідають основним положенням дисертації. 

Наукові положення, висновки і рекомендації,  наведені в авторефераті Іквука 

Алоісіус Обінна, належним чином розкриті і обґрунтовані в руконисі 

дисертації.

10. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації га 

автореферату і їх оформлення. У цілому дисертаційна робота Іквука Алоісіус 

Обінна на тему «Особливості ураження нирок у хворих на артеріальну 

гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та оптимізація лікування», виконана в 

Івано-Франківському національному медичному університеті (науковий 

керівник -  д.мед.н., професор Вірстюк И.Г.) представлена на високому 

теоретичному і практичному рівні. У роботі на основі проведених автором 

досліджень розв’язана конкретна актуальна наукова задача сучасної 

внутрішньої медицини -  підвищення ефективності лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го гину на основі 

вивчення клінічно-патогенетичних особливостей ураження нирок і 

обґрунтування диференційованих підходів до лікування.

Суттєвих зауважень до тексту та результатів дисертаційної роботи, а 

також до автореферату немає. Однак, оскільки деякі її положення є 

дискусійними, що пов’язано з означенням автором власної позиції до окремих 

досліджуваних проблем, слід зробити певні уточнення, зауваження та 

рекомендації з метою удосконалення подальших досліджень за цією 

проблемою:

1. У тексті дисертації подекуди повторюються цифри показників з 

таблиць, трапляються поодинокі граматичні помилки та стилістично невдалі 

вислови.

2. У розділі 2 «Об'єкт і методи дослідження» можна було б скоротити 

опис імуноферментних методів дослідження, адже вони виконані згідно з 

наведеними інструкціями фірм-виробників.

3. При оцінці ефективності запропонованої схеми лікування 

доцільним було б виділення окремої групи з використанням аторвастатину.



4. У 2-й практичній рекомендації щодо диференційованого 

застосування дапагліфлозину доцільним було б зазначити його застосування 

при підвищенні рівня сечової кислоти, адже автором доведено таку його дію, 

що також наведено в опублікованій науковій праці.

ЦІ зауваження не мають принципового характеру і ні в якому разі не 

зменшують наукову новизну та практичне значення дисертації.

У процесі ознайомлення з роботою виникло декілька запитань 

дискусійного характеру:

1. Яка роль, на Вашу думку, сполучнотканинного фактора росту у 

розвитку хронічної хвороби нирок в обстежених пацієнтів з артеріальною 

гіпертензією в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу?

2. Чи враховували Ви типи ремоделювання лівого шлуночка за наявності 

поєднання артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2-го типу?

3. Чи виявлений Вами зв ’язок функціонального стану серця і нирок за 

результатами проведених досліджень ?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Іквука Алоісіус Обінна на тему «Особливості 

ураження нирок у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го 

типу та огітимізація лікування», представлена на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби, є 

завершеним, цілісним, самостійним науковим дослідженням, актуальним за 

змістом і реалізованим на високому методичному рівні, яке має наукову 

новизну і практичне значення. У роботі встановлені нові клінічні та 

патогенетичні особливості ураження нирок за поєднаної патології -  

артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2-го типу і на цій основі розроблені 

нові диференційовані підходи до лікування таких хворих, що вирішує 

конкретне наукове завдання -  підвищення ефективності терапії пацієнтів із 

поєднанням артеріальної гіпертензії і цукрового діабету 2-го гину зі 

врахуванням функціонального стану нирок.



Отже, враховуючи актуальність, наукову новизну і практичну значущість 

результатів дослідження для медичної науки і практики, дисертаційна робота 

Іквука Алоісіус Обінна заслуговує на позитивну оцінку, вона 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 19.08.2015 p., №1159 від 

30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 p.), щодо кандидатських дисертацій та 

іншим інструктивним вимогам МОН України, а її автор Іквука Алоісіус Обінна 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата медичних наук 

зі спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Офіційний опонент,

завідувач кафедри внутрішньої медицини та 

інфекційних хвороб ВДПЗ України 

«Буковинський державний медичний 

університет» МОЗ України,

доктор медичних наук, професор О.І. Федів


