
ВІДГУК
на дисертаційну роботу «Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих 

на ревматоїдний артрит» здобувана кафедри внутрішньої медицини 
післядипломної освіти Сумського державного університету 

Савченко Оксани Володимирівни, яка подається на здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

А ктуальність теми дисертації. Згідно з даними світової статистики, 

передчасна летальність у 40—50 % хворих на ревматоїдний артрит (РА) зумовлена 

захворюваннями серцево-судинної системи. Kruger К, NuBlein Н (січень 2019) 

вказують, що приблизно 80 % пацієнтів з даною патологією мають супутні 

захворювання, включаючи більше 50 % серцево-судинних (СС). Запальна 

активність є основним фактором, що пов'язує РА з атеросклерозом, ішемічною 

хворобою серця, інсультом, тромбоемболічними подіями і серцевою недостатністю. 

Загалом вони реєструються у пацієнтів із РА вдвічі частіше, ніж в загальній 

популяції і СС-подій, що є основною причиною смерті. Окрім запальної активності, 

яка може бути зменшена або усунена за допомогою оптимального лікування та 

контролю активності РА, традиційні фактори СС ризику також відіграють вагому 

роль. Ці фактори ризику, такі як АГ, ЦД і дисліпідемія, також зустрічаються частіше 

у хворих на РА, але часто залишаються непоміченими і не лікуються протягом 

тривалого часу. З іншого боку, визначення генетичних детермінант, які б впливали 

на патогенез виникнення ССЗ при РА, досить активно ведеться в наукових 

пошуках, але достатніх однозначних доведених даних поки що не існує, тому 

продовження вивчення генетики РА і ССЗ є важливим для виявлення хворих, які 

отримають користь від нових терапевтичних стратегій у відповідності до їх 

Генетичного профілю. Натепер, наприклад, відомо, що ефективність гіполіпідемічної 

терапії у хворих на РА залежить від поліморфізму багатьох Генів, серед яких одним 

із найбільш вивчених є Bell поліморфізму Гена глюкокортикоїдного рецептора. 

Частота генотипів за досліджуваним поліморфізмом у хворих на РА, зв’язок із 

виникненням артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, дисліпідемії та 

ефективністю її лікування є недостатньо вивченими. Усі зазначені питання 

зумовлюють безперечну актуальність та сучасність дисертаційного дослідження 
Савченко Оксани Володимирівни.



Оцінка обґрунтованості та достовірності наукових положень дисертаційної 

роботи. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів не викликає 

сумнівів завдяки якісному відбору об’єктів досліджень, використанню сучасних 

адекватних методів досліджень, достатньому обсягу досліджень. Дисертація 

виконана на високому науковому та сучасному методичному рівні, автором для 

вирішення завдань дослідження були використані достатньо інформативні методи 

дослідження, а саме: латекс-турбідіметричного дослідження вмісту С-реактивного 

білка, ревматоїдного фактору, антитіл до циклічного цитрулінового пептиду, 

визначення показників ліпідного профілю та алельного поліморфізму 2-го інтрона 

ґена глюкокортикоїдного рецептора за допомогою полімеразної ланцюгової реакції з 

подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів. Робота базується на 

достатньому клінічному матеріалі — автором обстежено 161 хворих та 96 осіб із 

відсутністю об’єктивних ознак досліджуваних патологічних станів, які увійшли до 

контрольної групи. Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті та 

завданням, висновки та практичні рекомендації є логічним завершенням одержаних 
результатів.

Н аукова новизна. В роботі проведено комплексний аналіз взаємозв’язків 

клінічних та лабораторно-інструментальних методів дослідження, на підставі чого 

можна вважати, що новизною є визначення частоти генотипів за Bell 

поліморфізмом ґена глюкокортикоїдного рецептора у хворих на РА, досліджено 

зв’язок цього поліморфізму із розвитком таких ССЗ, як артеріальної гіпертензії, 

ішемічної хвороби серця, дисліпідеміями та адекватність гіполіпідемічної терапії 

залежно від СС ризику за шкалою SCORE та генотипу за Bell поліморфізмом ґена 

глюкокортикоїдного рецептора. На підставі проведених досліджень встановлено 

взаємообтяжуючі взаємозв’язки наявності G/G генотипу із ризиком розвитку АГ та 

ІХС, продемонстровано вищу частоту ожиріння та агресивного варіанту РА у носіїв 

G/G Генотипу порівняно із С/С та C/G генотипами. Набуло подальшого вивчення 

оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на РА з урахуванням ризику СС 

летальності за шкалою SCORE та генотипу за Bell поліморфізмом ґена 

глюкокортикоїдного рецептора на підставі апробації використання аторвастатину у 

дозі вдвічі більшій за рекомендовану, що дозволяє швидше досягти цільової 

концентрації холестерину ліпопротеїдів низької щільності.



П рактичне значення дисертаційної роботи полягає в обгрунтуванні автором 

доцільності вивчення Bell поліморфізму гена глюкокортикоїдного рецептора, як 

несприятливого прогностичного чинника ризику розвитку АГ та ІХС у хворих на 

РА, що дозволяє своєчасно прогнозувати виникнення даних захворювань та 
створити алгоритм профілактики.

Створено стратифікований підхід до покращення результатів лікування 

дисліпідемії у пацієнтів даної когорти. Достатньо обґрунтовано продемонстрована 

неефективність традиційних доз аторвастатину за умов наявності G/G генотипу, 

автором доведена можливість, доцільність і необхідність для його призначення у 
дозі, вдвічі більшій за попередньо розраховану.

Практичне значення роботи підтверджує досить високий рівень впровадження 

п результатів. Матеріали роботи неодноразово виголошувалися на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях. За 

матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, з яких 2 статті — у 

виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS, 6 статей — у фахових 

виданнях, 9 - у  матеріалах наукових конгресів, з’їздів, форумів та конференцій, 

зокрема 3 — у зарубіжних виданнях. Отримано 1 патент України на корисну модель. 

Усі наукові положення, висновки і практичні рекомендації знайшли своє 
відображення в опублікованих роботах.

Оцінка змісту дисертації та її завершеності. Робота написана українською 

мовою на 147 сторінках основного тексту, що містить 61 таблицю і 13 рисунків. 

Складається з анотації, вступу, огляду літератури, матеріалів та методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (64 — 

кирилицею та 175 — латиницею). При оцінюванні змісту дисертації, слід зазначити, 

що вона легко читається і сприймається, виклад основних результатів дослідження 

компактний та конкретний. В анотації наведений узагальнений короткий виклад 

основного змісту дисертації, стисло представлені основні результати дослідження, 

зазначена наукова новизна та практична значущість.

У вступі представлено обґрунтування вибору теми дослідження, мету і 

завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження, які 

взаємопов язані між собою, наукову новизну отриманих результатів, що висвітлена



аргументовано. Висвітлені основні наукові положення, які виносяться на захист, 

особистий внесок здобувана, матеріали апробації результатів дисертації.

Огляд літератури стосується висвітленню питань епідеміології ССЗ та 

особливості їх перебігу, СС ризику та ролі хронічного запалення при виникненні 

атеросклерозу у хворих РА. Окремим підрозділом виділено проблема асоціаціє Всі 1 

поліморфізму ґена глюкокортикоїдного рецептора із розвитком РА та ССЗ. 

Дискусійно представлена інформація щодо лікування дисліпідемії у хворих даної 

когорти та його фармакоґенетичні аспекти. Огляд літератури вдало закінчується 

коротким викладом невирішених питань з цієї проблеми.

У розділі «Матеріали і методи дослідження» продемонстрована клінічна 

характеристика хворих, методи дослідження та змістовно відзначається, що саме 

досліджувалось кожним методом, обґрунтовується вибір методів, що забезпечують 

достовірність отриманих результатів та висновків. Слід зазначити, що дизайн 

дослідження дозволяє виконати поставлені завдання, а всі використані методи 

дослідження сучасні та достатньо інформативні.

Третій розділ дисертації містить результати власних досліджень і присвячений 

вирішенню перших двох завдань. В даних розділах аргументовано доведено, що у 

пацієнтів з РА ризик розвитку ішемічної хвороби серця із тривалістю захворювання 

більше 10 років у 3,5 рази вищий, а частота традиційних факторів СС ризику та не 

традиційних, пов’язаних із маркерами перебігу РА не мала відмінностей між 
групами пацієнтів

В 4 розділі наведені результати, що підтверджують взаємозв’язок чинників 

ризику ССЗ із Генетичним, відповідають 3 і 4 завданню. На підставі отриманих 

даних автором сформульовані 2-6 висновки. Представлений матеріал дисертаційної 

роботи дозволяє констатувати, G/G Генотип вірогідно частіше зустрічався за умов 

супутньої АГ, причому ризик розвитку АГ у носіїв G/G Генотипу в 4,9 рази вищий 

порівняно із С/С Генотипом. Автор переконливо доводить, що у носіїв G/G Генотипу 

ризик розвитку РА та ІХС вірогідно був вищим порівняно із носіями С/С генотипу, 

причому він суттєво частіше зустрічався у хворих із серопозитивним агресивним 
варіантом РА.

В 5 розділі подані результати досліджень, що розкривають 5 завдання і 

стосуються дослідження гіполідемічної ефективності аторвастатину та оптимізації 

лікування дисліпідемії у хворих на РА з урахуванням СС ризику та Генотипу за Bell



поліморфізмом ґена. Автором проведена апробація і доведена ефективність 

використання аторвастатину у дозі вдвічі більшій за початкову з урахуванням 

ризику СС ризику та G/G генотипу за умов неефективності традиційної дози. На 

підставі отриманих даних сформовані два останніх висновки.

В обговоренні наведені дані вітчизняних та закордонних дослідників щодо ролі 

Генотипу за Bell поліморфізмом ґена глюкокортикоїдного рецептора як за перебігом 

РА, так й за чинниками розвитку ССЗ, проводиться порівняння з особистими 

даними, висловлюється точка зору автора з цих питань.

Таким чином, у розділах дисертації вичерпно і повно викладено зміст власних 

досліджень, зроблено посилання на всі наукові праці, наведені в анотації. У 

висновках викладені коротко найбільш важливі наукові та практичні результати 

дисертації, в практичних рекомендаціях надана інформація щодо використання 

результатів досліджень Дисертація повною мірою ілюстрована таблицями і 

малюнками.

Дисертацію Савченко О. В. можна вважати завершеною науковою роботою яка 

виконана особисто дисертантом, її оформлення в цілому відповідає існуючим 
вимогам.

Зауваження: В тексті дисертації містяться деякі граматичні помилки. На думку 

опонента немає наукової значущості у виявленні паралелей між Генотипом і 

тривалістю РА, показником ШОЕ. У розділі 5, в підрозділі 5.1 повторюються 

формулювання мети і дані щодо ліпідного спектру крові у обстежених, 32 

літературних джерела списку літератури глибиною пошуку в більш ніж 10 років.

Після аналізу дисертаційної роботи залишились деякі дискусійні питання, на 

які хотілося б отримати відповіді:

• 3 якою метою Ви обрали додатковий метод визначення активності РА, який 

не співпадає з існуючим протоколом (за ШОЕ), якщо також використовували 
стандартний?

• Чим Ви поясните такий високий відсоток хворих з вісцеральною формою РА 

у дослідженні? Чи можете навести дані статистичного аналізу по Україні стосовно 

поширеності вісцеральної форми?

• Яким механізм асоціації частоти генотипів за Bell поліморфізмом ґена 

глюкокортикоїдного рецептора у хворих на ревматоїдний артрит та тривалості РА?



• На підставі чого Ви робили висновок про потребу тієї чи іншої дози 

аторвастатину?

Висновок. Підсумовуючи, слід зазначити, що дисертаційна робота Савченко 

Оксани Володимирівни на тему «Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на 

ревматоїдний артрит» є завершеною кваліфікованою науковою роботою, в якій 

одержані нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності вирішують 

конкретне завдання внутрішніх хвороб щодо ролі Bell поліморфізму гена 

глюкокортикоїдного рецептора у розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної 

хвороби серця і впливу цього поліморфізму на ефективність гіполіпідемічної терапії 

у хворих на ревматоїдний артрит. За актуальністю теми, обсягом та об'єктивністю 

дослідження, науковою новизною одержаних результатів, їх теоретичним і 

практичним значенням та широким впровадженням в практику дисертаційна робота 

відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (із змінами), 

щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби, а її автор гідна присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук.
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