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офіційного опонента доктора медичних наук, професора кафедри терапії 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

Бенци Тетяни Михайлівни на дисертаційну роботу здобувана кафедри 

внутрішньої медицини післядипломної освіти Сумського державного 

університету Псарьової Олени Вячеславівни «Оптимізація гіполіпідемічної 

терапії у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від 

генотипу за є2/єЗ/є4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е», яка подана до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження

В Україні зареєстровано майже 9 млн хворих на ішемічну хворобу серця 

(ІХС), а смертність від цього захворювання становить 687,3 на 100 тис. 

населення. Виникнення ІХС визначається взаємодією різних зовнішніх і 

генетичних чинників, вираженістю запальної відповіді, дисліпідемією, 

інсулінорезистентністю, ожирінням. На сьогодні ожиріння належить до числа 

поширених хронічних захворювань у світі і досягає масштабів неінфекційної 

епідемії. Зокрема, ожиріння обумовлює 23% випадків розвитку ІХС. 

Ефективність гіполіпідемічної терапії у пацієнтів з ІХС залежить від 

поліморфізму генів білків-ферментів, серед яких одним із найбільш вивчених є 

є2/єЗ/є4 поліморфізм гена аполіпопротеїну Е. Частота генотипів за 

досліджуваним поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у хворих на ІХС із 

різною масою тіла, зв’язок із виникненням ІХС, вираженістю запалення, 

дисліпідемії та ефективністю її лікування є недостатньо вивченими. Усі 

зазначені питання зумовлюють безперечну актуальність та сучасність 

дисертаційного дослідження Псарьової Олени Вячеславівни.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими

програмами



Дисертаційна робота відповідає напрямку планових наукових досліджень 

та є частиною науково-дослідної роботи Медичного інституту Сумського 

державного університету «Особливості перебігу та лікування хвороб 

внутрішніх органів під впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища 

та ожиріння» (державний реєстраційний номер 0110U004928), в якій автор була 

відповідальним виконавцем зазначеної роботи.

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів 

Новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що автором визначено 

частоту генотипів за є2/єЗ/є4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у хворих 

на ІХС із різною масою тіла, досліджено зв’язок цього поліморфізму з 

активністю запалення, ліпідним профілем та вплив гіполіпідемічної терапії на 

ці показники залежно від генотипу за є2/єЗ/е4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е та маси тіла. На основі проведених досліджень встановлено, 

що за наявності артеріальної гіпертензії та ожиріння ризик виникнення ІХС у 

хворих із єЗ/єЗ + єЗ/є4 генотипами в 11,25 рази вищий, ніж у носіїв в4/в4 

генотипу. Доведено, що носії єЗ/є4 та є4/є4 генотипів за наявності ожиріння 

мають вищі показники С-реактивного білка, інтерлейкіну-6, індексу 

атерогенності, нижчий вміст холестерину ліпопротеїнів високої щільності та 

нижчу відповідь на терапію аторвастатином дозою 40 мг за 1 добу порівняно з 

носіями інших досліджуваних генотипів. Встановлено залежність 

гіполідемічного та протизапального ефектів аторвастатину від генотипу 

є2/єЗ/є4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла.

Практичне значення одержаних результатів 

Практичне значення дослідження полягає в обгрунтуванні автором 

доцільності вивчення генотипів за є2/єЗ/є4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну 

Е у хворих на ІХС із різною масою тіла для прогнозування ефективності 

гіполіпідемічної та протизапальної дії аторвастатину з метою його ефективного 

диференційованого призначення, оскільки носії єЗ/є4 та є4/є4 генотипів за 

наявності ожиріння асоціюються з вищими показниками С-реактивного білка,



інтерлейкіну-6, індексу атерогенності та нижчим вмістом холестерину 

ліпопротеїнів високої щільності.

Практична цінність роботи, що розглядається, полягає в підвищенні 

ефективності гіполіпідемічної терапії у хворих на ІХС, асоційованої з 

ожирінням шляхом визначення генотипів за е2/еЗ/е4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е. Таким чином, матеріали дисертації можуть бути 

використані в науковій роботі, навчальному процесі та практичній діяльності 

лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, кардіологів.

Практичне значення роботи підтверджене досить високим рівнем 

впровадження її результатів у роботу клінічних медичних установ та 

навчальний процес на кафедрах вищих навчальних медичних закладів України. 

Матеріали роботи неодноразово виголошувалися на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Відносно ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх вірогідності слід зазначити, що автором для вирішення 

завдань дослідження були використані достатньо інформативні методи 

дослідження, а саме: імуноферментне дослідження вмісту С-реактивного білка, 

прозапальних цитокінів, інтерлейкіну-6, фактору некрозу пухлин-а, визначення 

показників ліпідного профілю та алельного поліморфізму 4-го екзона гена 

аполіпопротеїну Е за допомогою полімеразної ланцюгової реакції з подальшим 

аналізом довжини рестрикційних фрагментів. Робота базується на достатньому 

клінічному матеріалі -  автором обстежено 150 хворих та 50 осіб із відсутністю 

об’єктивних ознак досліджуваних патологічних станів, які увійшли до 

контрольної групи. Достатня кількість обстежених пацієнтів, вивчення 

основних показників в динаміці через 1 місяць та результати статистичної 

обробки зумовлюють високу вірогідність одержаних даних. Проведене 

дослідження повністю відповідає поставленій меті та завданням, висновки та 

практичні рекомендації є логічним завершенням одержаних результатів.



Оцінка наукової та літературної якості складу матеріалу і стилю

дисертації

Робота написана українською мовою, оформлена згідно з Існуючими 

вимогами. При оцінюванні змісту дисертації, слід зазначити, що вона легко 

читається і сприймається, виклад основних результатів дослідження 

компактний та конкретний. Робота викладена у традиційному стилі та 

складається зі вступу, огляду літератури, клінічної характеристики хворих та 

методів дослідження, 3 розділів власних спостережень, обговорення одержаних 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. 

Основний текст займає 142 сторінки. Дисертація повною мірою ілюстрована 

таблицями і малюнками.

У вступі визначена актуальність теми дисертації та обґрунтована 

доцільність проведення цього наукового дослідження, сформульовані його 

мета, завдання, наукова новизна і практичне значення, впровадження та 

публікації.

Огляд літератури викладений логічно, містить аналіз сучасних 

літературних джерел, обґрунтовує доцільність даного дослідження та висвітлює 

нерозв’язані питання. У ньому поданий аналіз проблеми асоціації ІХС та 

ожиріння і роль генетичних факторів у їх виникненні та клінічному перебігу. 

Відбір літературних джерел та проведений аналіз свідчать про обізнаність 

автора.

В Матеріалах та методах дослідження описані використані в роботі 

методики, які адекватні для вирішення поставлених задач, сучасні, 

інформативні, відповідають меті та завданням роботи. Крім того, описаний 

протокол дослідження та наведена вичерпна клінічна характеристика 

обстежених хворих, чітко подані критерії включення та виключення і вимоги 

біомедичної етики.

Розділ 3 присвячений вивченню частоти генотипів за є2/вЗ/е4 

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е у хворих на ІХС, у тому числі залежно 

від маси тіла.



Розділ 4 характеризує генетичну детермінованість активності запалення 

та ліпідного профілю у пацієнтів з ІХС та при її поєднанні з ожирінням.

У 5 розділі наведені дані про ефективність гіполіпідемічної терапії у 

досліджуваних пацієнтів та її вплив на вміст маркерів запалення та ліпідний 

профіль залежно від генотипу за є2/єЗ/в4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну 

Е та маси тіла.

Усі розділи органічно та логічно доповнюють один одного. Кожен розділ 

завершується коротким підсумком та переліком публікацій, у яких висвітлені 

отримані результати.

У розділі Аналіз та обговорення результатів дослідження узагальнені 

підсумки проведеного дослідження, які порівнюються з даними літератури.

Висновки і практичні рекомендації логічно випливають із результатів 

дисертаційної роботи, відповідають її меті, сформульовані досить лаконічно та 

конкретно.

Дисертацію Псарьової О.В. можна вважати завершеною науковою 

роботою, яка виконана особисто дисертантом.

Повнота викладу матеріалів дисертації 

в авторефераті та опублікованих працях

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 12 наукових праць, з 

яких 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих для публікації 

результатів дисертаційних робіт, зокрема 1 -  у виданні, що індексується 

наукометричною базою даних Scopus, 6 тез доповідей. Усі наукові положення, 

висновки і практичні рекомендації знайшли своє відображення в опублікованих 

роботах.

Автореферат ідентичний змісту дисертації та повністю відображає 

основні положення дисертаційного дослідження.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення

Дисертація та автореферат оформлені згідно вимог ДАК МОН України, 

зауважень по суті роботи, методиці виконання, обробці та інтерпретації



отриманих результатів немає. У той же час є декілька зауважень, які не мають 

принципового значення:

-  наявність у представленому списку літератури поодиноких джерел, 

давність публікації яких перевищує 10 років (зокрема, 12, 15, 49, 50, 170, 202);

-  у тексті дисертації не всі таблиці та рисунки розміщені одразу після 

посилання на них;

-  виявлена невелика кількість орфографічних та стилістичних помилок у 

тексті дисертаційної роботи.

Після аналізу дисертаційної роботи залишились деякі дискусійні питання, 

на які хотілося б отримати відповіді:

1. Чому для корекції дисліпідемії Вами обрано аторвастатин?

2. Який ступінь ожиріння за класифікацією ВООЗ спостерігався у 

обстежених Вами пацієнтів? Чи призначалося Вами лікування ожиріння?

3. Чи визначалися Вами біохімічні показники функції печінки у обстежених 

пацієнтів, чи змінювалися ці показники у процесі лікування, чи вимагали 

корекції дози аторвастатину або призначення гепатопротекторів?

Висновок про відповідність дисертації вимогам 

Дисертаційна робота Псарьової Олени Вячеславівни на тему 

«Оптимізація гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця з 

ожирінням залежно від генотипу за є2/гЗ/є4 поліморфізмом гена 

аполіпопротеїну Е», виконана за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби, є 

завершеною кваліфікованою науковою роботою, в якій одержані нові науково 

обґрунтовані результати, що у сукупності вирішують конкретне завдання 

сучасної терапії щодо ролі є2/єЗ/є4 поліморфізму гена аполіпопротеїну Е у 

розвитку атеросклерозу і впливу цього поліморфізму на ефективність корекції 

диліпідемії та вміст маркерів запалення у хворих на ішемічну хворобу серця, 

поєднану з ожирінням.

За актуальністю теми, обсягом та об'єктивністю дослідження, науковою 

новизною одержаних результатів, їх теоретичним і практичним значенням та 

широким впровадженням в практику дисертаційна робота Псарьової Олени



Вячеславівни на тему «Оптимізація гіполіпідемічної терапії у хворих на 

ішемічну хворобу серця з ожирінням залежно від генотипу за є2/єЗ/є4 

поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е» 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 кандидатських 

дисетрацій, а її автор гідна присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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