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Актуальність теми дисертації. Дисертація присвячена вирішенню 

одного з актуальних питань внутрішньої медицини -  підвищення 

ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 

2 типу з урахуванням функціонального стану нирок. Ця проблема є 

актуальною як с точки зору медичних, так і соціально-економічних питань.

Упродовж останніх десятиріч значно зросла питома вага неінфекційних 

захворювань у структурі смертності та інвалідизації населення як 

розвинутих, так і країн, що розвиваються. При цьому, найбільшу частку 

складають серцево-судинні захворювання. Загалом, 18 млн. смертей у світі 

пов’язані з хворобами серцево-судинної системи.

Артеріальна гіпертензія уражає близько 1 мрлд. осіб у світі та 

розглядається як найбільш превентивна причина кардіоваскулярної 

смертності: встановлено, що високий рівень артеріального тиску «вбиває» 

щорічно близько 7,5 млн. хворих. Нині у світі понад 300 мільйонів хворих на 

цукровий діабет. За прогнозами, у 2035 році ця цифра сягне майже 600 

мільйонів. В Україні налічується 1 мільйон 380 тисяч хворих на цукровий 

діабет. Саме на підставі цих даних та швидкості поширюваності цукрового 

діабету ООН назвала хворобу неінфекційною пандемією XXI століття. 

Поширеність артеріальної гіпертензії серед хворих на цукровий діабет майже 

вдвічі більша, ніж у людей без цукрового діабету; вона є основним фактором 

ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 

2-го типу, підвищуючи їх частоту у середньому в 5-6 разів.



Діабетична хвороба нирок -  ураження нирок у хворих на цукровий 

діабет 1 або 2 типу, еволюція якого характеризується стадійністю 

функціональних і морфологічних змін в нирках, зниженням швидкості 

клубочкової фільтрації. Хронічна хвороба нирок уражає 10-13% дорослих у 

США та Європі. Пацієнти з хронічною хворобою нирок -  це група високого 

кардіоваскулярного ризику. І якраз цукровий діабет 2-го типу виступає 

основною причиною розвитку хронічної хвороби нирок -  до 50% випадків.

Наявний арсенал медикаментозних засобів не завжди дозволяє 

уникнути прогресування нефропатії при артеріальній гіпертензії і цукровому 

діабеті. Тому, дисертаційне дослідження Іквука Алоісіуса Обінни, яке 

присвячене вирішенню цих недостатньо вивчених питань, є важливим та 

актуальним.

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

Дисертаційна робота є фрагментом планової комплексної науково-дослідної 

роботи ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

МОЗ України на тему “Захворювання внутрішніх органів у сучасних умовах, 

за поєднаної патології та ураження органів-мішеней: особливості перебігу, 

діагностики та лікування” (реєстраційний номер 0115U000995). Здобувач є 

співвиконавцем цієї НДР.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Дисертаційна робота базується на достатньому за обсягом клінічному 

матеріалі. Наукові положення, висновки та практичні рекомендації 

обґрунтовані результатами обстежень із застосуванням сучасних й 

високоінформативних клінічних, антропометричних, інструментальних, 

біохімічних, імуноферментних та аналітико - статистичних методів 

дослідження. Слід відзначити вдало вибраний комплекс методологічних 

підходів і методів до вирішення поставленої мети та завдань. Тому не 

викликає сумнівів, що наукові положення, висновки і рекомендації,



сформульовані в дисертації є достовірними і переконливо сформульовані за 

суттю.

Наукова новизна результатів дослідження.

Автором доповнені відомості щодо клініко-патогенетичних 

особливостей ураження нирок за наявності поєднаної патології -  артеріальної 

гіпертензії і цукрового діабету 2-го типу, встановлено взаємозв’язок 

порушень функціонального стану нирок і вуглеводного обміну, ліпідного 

обмінів, що супроводжувалося більш високими показниками артеріального 

тиску та змінами структурно-функціонального стану серця.

Новими є отримані результати щодо збільшення частоти асимптомної 

гіперурикемії до 46,7 % за поєднання артеріальної гіпертензії і цукрового 

діабету 2-го типу, що несприятливо впливало на функціональний стан нирок.

Вперше встановлено, що ураження нирок у хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу супроводжується 

поєднаним збільшенням вмісту високочутливого С-реактивного протеїну, 

фактора некрозу пухлин альфа, сполучнотканинного фактора росту і N- 

термінального мозкового натрійуретичного пептиду в крові та ліпокаїну, 

асоційованого з желатиназою нейтрофілів в сечі. Доведено, що ці біологічні 

сполуки можуть виступати додатковими діагностично-прогностичними 

маркерами прогресування поєднаної патології.

Доповнено відомості щодо розвитку асимптомної гіперурикемії у 

хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го 

типу.

Пріоритетними є результати ефективності використання в комплексній 

терапії телмісартану і дапагліфлозину, що підвищує ефективність лікування 

хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу 

шляхом позитивної динаміки показників артеріального тиску, вуглеводного 

обміну, зменшення індексу маси тіла та поліпшення функціонального стану 

нирок. Доведено, що застосування дапагліфлозину в комплекній терапії 

супроводжувалося зменшенням рівня сечової кислоти.



Практичне значення і впровадження результатів дослідження.

Запропоновані нові діагностично-прогностичні критерії ранньої 

діагностики ураження нирок у хворих на у хворих на артеріальну гіпертензію 

в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з використанням показників сечової 

кислоти, високочутливого С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин 

альфа, сполучнотканинного фактора росту, N-термінального мозкового 

натрійуретичного пептиду в крові та ліпокаїну, асоційованого з желатиназою 

нейтрофілів в сечів сечі поряд з традиційною оцінкою функції нирок.

Розроблено і апробовано нову схему комплексної терапії хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з 

використанням в комплексній терапії антагоністів рецепторів до ангіотензину 

II 1-го типу та інгібіторів системи натрій-глюкозного котранспортера 2. 

Запропоновані диференційовані підходи до лікування залежно від рівня 

сечової кислоти і стану нирок.

Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам.

Дисертація написана літературною українською мовою, викладена на 

208 сторінках машинописного тексту (163 сторінки основного тексту). 

Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису 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).

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 результатів, висновками і практичними 

рекомендаціями відображають важливу і повноцінно виражену наукову 

дисертаційну роботу.



Дисертація згідно сучасних вимог містить спочатку анотацію 

українською та англійською мовою з переліком друкованих праць. Вона 

містить новизну роботи, практичне значення, основні положення роботи. 

Після анотації є перелік опублікованих наукових праць українською та 

англійською мовою. Після розділів дисертації представлено резюме.

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 результатів, впровадження їх у теорію та практику.

В огляді літератури подані найновіші результати багатьох досліджень, 

в тому числі й тих, хто займається цією проблемою в Україні. Важливо, що 

при цьому автор займає активну наукову позицію, полемізує з окремими 

дослідниками, робить висновки щодо встановлених і ще не встановлених 

положень. Наводяться різні погляди на суть цієї складної патології, 

висвітлюються невирішені питання її патогенезу, діагностики та лікування.

У цілому огляд є інформативним та дозволив автору логічно 

обґрунтувати необхідність виконання дослідження. Під час написання цього 

розділу використовувалася сучасна вітчизняна та іноземна література. Огляд 

літератури викладено послідовно, відповідно до проблеми, що вивчалася.

Розділ 2 містить детальний опис представленого клінічного матеріалу, 

наводено технологію рандомізації хворих, їхній розподіл по групах, який 

проведений відповідно до поставлених завдань та мети. Детально описані 

застосовані методики дослідження. Зокрема, крім загальноклінічних методів 

дослідження автором використано сучасні інструментальні та лабораторні 

методи діагностики. Сучасний статистичний аналіз дозволив забезпечити 

високу достовірність отриманих результатів. Слід зазначити, що дослідження 

проводилося з врахуванням існуючих нормативних актів МОЗ України - 

клінічних Протоколів і Анаптованих клінічних настанов та відповідно до



принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про 

права людини і біомедицину та відповідних законів України.

Розділ 3 доволі великий і складається із 6 підрозділів. У даному розділі 

автором проведено представлено результати клінічних, лабораторних та 

інструментальних методів дослідження і продемонстровано використання й 

прогностичне значення того чи іншого методу, що дозволило виокремити 

нові, недосліджені раніше патогенетичні аспекти розвитку артеріальної 

гіпертензії і цукрового діабету 2-го типу при ізольованому перебігу та при 

їхньому поєднанні. Такий підхід дозволив автору визначити основні 

патогенетичні механізми розвитку і прогресування поєднаної патології. 

Проведені автором дослідження дозволили виявити клінічні особливості 

перебігу артеріальної гіпертензії в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу; 

відзначені особливості формування хронічної хвороби нирок і 

ремоделювання міокарда.

В цьому розділі автором представлені нові результати щодо збільшення 

високочутливого С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин альфа, 

сечової кислоти, сполучнотканинного фактора росту і N-термінального 

мозкового натрійуретичного пептиду в крові та ліпокаїну, асоційованого з 

желатиназою нейтрофілів в сечі на тлі дисліпідемії і гіперглікемії за 

поєднання гіпертензії і цукрового діабету 2-го типу. Слід відзначити цілий 

ряд представлених автором кореляцій, що дало можливість встановити вплив 

цих активних біологічних сполук на перебіг поєднаної патології і розвиток 

хронічної хвороби нирок у такої когорти пацієнтів.

Розділ 4 складається з 4 підрозділів.

Автором розроблені й апробовані диференційовані підходи 

додаткового застосування дапагліфлозину і телмісартану до базової терапії з 

аторвастатином у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим 

діабетом 2-го типу, які полягають у включенні дапагліфлозину при 

глісованому гемоглобіні > 8% та альбумінурії II і III категорії при швидкості
• 9клуб очкової фільтрації не < 60 мл/хв./1,73м за відсутності ацидозу;



застосуванні поряд з дапагліфлозином телмісартану для антигіпертензивної 

терапії -  при систолічному артеріальному тиску > 140 мм.рт.ст на тлі 

попередньої терапії інгібіторами АПФ та/чи наявності асимптомної 

гіперурикемії, що сприяє зменшенню факторів розвитку і прогресування 

хронічної хвороби нирок за поєднаної патології.

Відзначено, що застосування дапагліфлозину з телмісартаном поряд з 

аторвастатином в комплексній терапії хворих на артеріальну гіпертензію і 

цукровий діабет 2-го типу впродовж 3-х місяців сприяло підвищенню 

ефективності терапії за антигіпертензивним, гіпоглікемічним ефектом, 

зменшенням рівня загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності і 

тригліцеридів (р<0,05) та субклінічного запалення за зниженням рівня в крові 

високочутливого С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин альфа 

(р<0,05).

У розділі “Аналіз та узагальнення результатів дослідження”

здобувач детально аналізує отримані ним результати, співставляючи їх при 

цьому з даними інших клінічних досліджень, виконаних за кордоном та в 

Україні, висловлюється власна точка зору автора з цих питань. На підставі 

ретельно виконаного огляду літератури дано пояснення змін аналізованих 

параметрів, встановлено їхні взаємозв’язки між собою, логічно науково 

обґрунтовано індивідуальне бачення тих суперечливих питань, які 

стосуються досліджуваної проблеми. Характерною особливістю цього 

розділу є вміння здобувана вести наукову дискусію, полемізувати з іншими 

авторами, обгрунтовувати свою точку зору.

Висновки та практичні рекомендації чітко сформульовані, 

відповідають отриманим результатам та меті дисертаційної роботи. Основні 

положення дисертаційної роботи представлені автором у рукописі на 

належному рівні.

Список використаних джерел містить достатню кількість сучасних 

вітчизняних та зарубіжних літературних посилань та опублікованих автором 

наукових праць, які оформлені відповідно до сучасних вимог.



Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих автором 

наукових працях. Основні положення дисертаційної роботи достатньо 

повно представлені в опублікованих працях. За результатами дисертаційної 

роботи опубліковано опубліковано 14 друкованих 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, із них 1 -  міжнародної.

Автореферат відображає основні положення дисертації.

Зауваження. У процесі вивчення дисертаційної роботи Іквука 

Алоісіуса Обінни виявлено поодинокі орфографічні та стилістичні помилки, 

невдалі вислови. На мою думку, ряд таблиць розділу 4, де представлено 

вплив різних схем лікування на клінічні і лабораторні показники, доцільно 

було б об’єднати, що полегшило б сприйняття матеріалу роботи. Зазначені 

зауваження не є принциповими та ні в якому разі не знижують загальний 

високий рівень наукової праці.

В процесі рецензування роботи виникли наступні запитання:

1. Як Ви поясните, що у обстежених Вами пацієнтів була есенціальна 

артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба), а не вторинна нефрогенна 

гіпертензія ?

2. Чому Вами обраний дапагліфлозин у комплексну схему лікування 

хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го 

типу?

3. Як впливав дапагліфлозин на ІМТ у хворих з нормальними його 

показниками?

Висновок

Дисертаційна робота Іквука Алоісіуса Обінни на тему «Особливості 

ураження нирок у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2 типу 

та оптимізація лікування» є завершеною самостійною науковою працею, в 

якій отримані нові науково-обгрунтовані результати в галузі медицини,



зокрема внутрішніх хвороб щодо поліпшення ефективності лікування хворих 

на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з 

урахуванням функціонального стану нирок.

Дисертація за своєю актуальністю, методичним вирішенням, науковою 

і практичною значущістю відповідає сучасним вимогам п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановами кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року №567 та від 19.08.15 року № 656, що 

пред’являються до кандидатських дисертацій, а здобувач заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.02 -  “Внутрішні хвороби”.

Головний науковий співробітник 

відділу профілактики, лікування 

цукрового діабету та його ускладнень 

Українського науково-практичного центру 

ендокринної хірургії і трансплантації 

ендокринних органів і тканин МОЗ У краї 

доктор медичних наук, професор


