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Актуальність дисертаційної праці Могисьницької Л.А. безсумнівна, 

оскільки, як відомо, атеросклероз та пов’язані з ним захворювання - це 

надзвичайно поширені складні багатофакторні патологічні стани, на розвиток 

і прогресування яких впливає безліч чинників і які загрожують не тільки 

якості здоров’я, але й життю пацієнтів. На сучасному етапі розвитку 

медичної науки значна увага приділяється вивченню феномену 

інсулінорезистентності, який лежить в основі спільних патомеханізмів 

захворювань з великим медико-соціальним значенням, таких, як цукровий 

діабет (ЦД) 2-го типу, артеріальна гіпертензія (АГ), ожиріння, синдром 

полікістозних яєчників (СПКЯ). Впливаючи на функціональний стан 

ендотелію, інсулінорезистентність сприяє розвитку атеросклерозу, ішемічної 

хвороби серця, АГ та суттєво підвищує ризик смерті від серцево-судинної 

патології. Понад 30 років тому різні патологічні стани, які пов’язані з 

інсулінорезистентністю та сприяють розвитку підвищеного ризику серцево-

судинної патології, було запропоновано об’єднати в одну групу під назвою 

«метаболічний синдром».  

Як відомо, інсулінорезистентність – це стан зниженої чутливості тканин 

до інсуліну, що порушує його запрограмовані життєдіяльністю біологічні 

функції. Системна інсулінорезистентність пов'язана з порушеннями 



судинних ефектів інсуліну та функціонального стану ендотелію. При цьому 

глюкозотоксичність, ліпотоксичність, низькоградієнтне запалення та 

оксидативний стрес - це механізми, що сприяють розвитку 

інсулінорезистентності та ендотеліальної дисфункції. Проте молекулярні 

механізми, що пов'язують інсулінорезистентність з розвитком атеросклерозу, 

залишаються недостатньо з’ясованими. 

Відомо, що функціональний стан ендотелію характеризується, з одного 

боку, можливостями ендотелійзалежноі вазодилатації, а з іншого - вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів в сироватці крові. На сьогодні 

взаємозв’язки між традиційними факторами ризику серцево-судинної 

патології та порушенням ендотелійзалежної дилатації залишаються 

недостатньо вивченими. Зазвичай, ризик розвитку серцево-судинних 

захворювань оцінюють на основі традиційних факторів, проте їхня роль у 

патогенезі атеросклерозу складає біля 50%, що вказує на істотне значення 

інших, невідомих і неврахованих чинників цього процесу. Взаємозв’язки між 

традиційними факторами ризику серцево-судинної патології та вмістом 

ендотеліальних вазоактивних факторів на сьогодні до кінця не встановлені. 

Зокрема, залишаються не з’ясованими механізми, що лежать в основі 

розвитку ендотеліальної дисфункції при таких пов’язаних з 

інсулінорезистентністю захворюваннях, як ЦД, АГ, ожиріння, СПКЯ, 

метаболічний синдром. Водночас заслуговують на пильну увагу пошуки 

нових лікувальних засобів, що здатні зменшувати ендотеліальну дифункцію, 

інсулінорезистентність та сповільнювати прогресування і зменшувати ризик 

ускладнень даного пулу захворювань. 

Тому вибраний напрям дисертаційного дослідження є дуже актуальним, 

потребує поглибленого вивчення і впровадження результатів досліджень у 

наукову і клінічну практику для перспектив оптимізації лікування і 

успішного вирішення ряду медико-соціальних проблем. 

Таким чином, мета дисертації, що відповідає назві роботи, є вельми 

актуальною і обґрунтованою – науково обґрунтувати та оптимізувати ранню 



діагностику та прогнозування ендотеліальної дисфункції як маркера серцево-

судинної патології шляхом дослідження механізмів її розвитку, з 

урахуванням ролі та прогностичного значення ендотеліальних вазоактивних 

факторів у хворих на цукровий діабет, артеріальну гіпертензію, ожиріння, 

метаболічний синдром та синдром полікістозних яєчників.  

Згідно до поставленої мети сформульовані 6 завдань дослідження:  

1. Вивчити вміст ендотеліальних вазоактивних факторів, таких, як 

ендотеліальний моноцитактивуючий пептид-ІІ (ЕМАР-ІІ), фібронектин, 

VEGF, ICAM-I, VCAM, Е-селектин в сироватці крові, дослідити 

ендотелійзалежну дилатацію у пацієнтів з інсулінорезистентністю хворих на 

ЦД 2-го типу, на артеріальну гіпертензію, у жінок з синдромом полікістозних 

яєчників в залежності від маси тіла, у пацієнтів з різними проявами 

метаболічного синдрому.  

2. Встановити взаємозв’язки між традиційними факторами ризику 

серцево-судинної патології (ожиріння, гіперглікемія, дисліпідемія, 

інсулінорезистентність) та ендотеліальними вазоактивними факторами, 

ендотелійзалежною дилатацією у пацієнтів з інсулінорезистентністю.  

3. Вивчити вміст ЕМАР-ІІ, фібронектину, VEGF, ICAM-I, VCAM, Е-

селектину у пацієнтів з ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями за умов 

артеріальної гіпертензії.  

4. Запропонувати комплекс чинників, які обумовлюють порушення 

ендотелійзалежної дилатації за умов ЦД 1-го та 2-го типів, артеріальної 

гіпертензії, ожиріння. 

5. Визначити сукупність прогностичних критеріїв розвитку артеріальної 

гіпертензії при ЦД 1-го та 2-го типів. 

6. Оцінити вплив ЕМАР-ІІ на показники оксидативного та нітрозативного 

стрессу в серці та аорті, кардіогемодинаміку у щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю, експериментальним ЦД. 



Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідницької теми кафедри 

клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, співвиконавцем якої є дисертант. 

     Наукова новизна. Вперше узагальнені результати комплексного 

дослідження патогенетичних механізмів порушення функціонального стану 

ендотелію та розвитку ендотеліальної дисфункції за умов 

інсулінорезистентності при ЦД 2-го типу, АГ, ожирінні, СПКЯ та 

метаболічному синдромі.  

     Вперше виявлено підвищення вмісту ЕМАР-ІІ в сироватці крові при ЦД 2-

го типу, АГ, при ожирінні, СПКЯ, метаболічному синдромі, ЦД 1-го з 

мікроангіопатіями. Отримано нові дані щодо підвищення рівня 

ендотеліальних вазоактивних факторів, таких як, фібронектин, VEGF, ICAM-

1, VCAM-1, Е-селектин в сироватці крові та їх зв’язку з традиційними 

факторами ризику серцево-судинних захворювань (гіперглікемією, 

дисліпідемією, інсулінорезистентністю, ІМТ) при інсулінорезистентних 

захворюваннях та ЦД 1-го типу з мікроангіопатіями. Виявлено прогностичні 

чинники розвитку АГ при ЦД 2-го типу – ІМТ, рівень НbА1с, ТГ, ІСАМ-1, 

ендотелійзалежна дилатація; при ЦД 1-го типу – рівень глікемії, ЕМАР-ІІ, 

фібронектину. 

     Доповнено наукові дані щодо порушення ендотелійзалежної дилатації як 

раннього маркера порушення функціонального стану ендотелію та його 

взаємозв’язків з традиційними факторами ризику серцево-судинної патології. 

     Вперше встановлено корекцію показників оксидативного та 

нітрозативного стрессу в серцево-судинній системі щурів з АГ та 

інсулінорезистентністю за умов короткочасного впливу ЕМАР-ІІ. Вперше 

виявлено позитивний вплив короткочасної дії ЕМАР-ІІ на показники 

кардіогемодинаміки у щурів з АГ та інсулінорезистентністю, а також з 

експериментальним ЦД. 

 

 



     Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано 

методи оцінки функціонального стану ендотелію, оптимізації діагностики 

ендотеліальної дисфункції як вагомого фактору ризику серцево-судинних 

захворювань у пацієнтів з ЦД, АГ, ожирінням та СПКЯ, що може слугувати 

основою для розробки нових способів їх профілактики та лікування.  

Результати проведених досліджень вказують на необхідність визначення 

вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів, оскільки підвищення їх 

концентрації свідчить про порушення функціонального стану ендотелію, 

розвиток ендотеліальної дисфункції та підвищення ризику розвитку серцево-

судинної патології при ЦД, АГ, ожирінні та СПКЯ. 

Розроблені моделі прогнозування порушення ендотелійзалежної 

дилатації за умов ЦД 1-го та 2-го типів, ожирінні, АГ та запропоновані 

алгоритми обстеження цих пацієнтів. 

Встановлено сукупність несприятливих прогностичних критеріїв 

розвитку АГ у хворих на ЦД 1-го та ЦД 2-го типів, що дозволяє використати 

їх у практичній роботі для профілактики АГ. Розроблено та впроваджено в 

практику комп’ютерну програму «Визначення вірогідності розвитку 

артеріальної гіпертензії при цукровому діабеті». 

     Впровадження результатів дослідження. Результати проведених 

досліджень впроваджені у практику ґастроентеролоґічного, ревматолоґічного 

і кардіолоґічного відділень Комунального некомерційного підприємства 

Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», у 

педаґоґічний процес підготовки студентів медичного факультету Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Результати 

дослідження впроваджені в практику і використовуються в роботі 

Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру, ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», а 

також ряду  ендокринологічних та інших спеціалізованих  відділень закладів 

охорони здоров’я України. Одержано відповідні акти впровадження. 



     Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно провела 

інформаційний пошук та аналіз наукової літератури, розробила мету, 

завдання та дизайн дослідження. Автор самостійно провела клінічне 

обстеження хворих, створила реєстраційну карту та базу даних пацієнтів за 

результатами біохімічних, імуноферментних та інструментальних 

досліджень. Дисертант брала безпосередню участь у визначенні вмісту 

ендотеліальних вазоактивних факторів, показників оксидативного та 

нітрозативного стресу, кардіогемодинаміки та ендотелійзалежної 

вазодилатації. Особисто систематизувала, провела статистичний аналіз 

отриманих результатів з використанням комп’ютерних програм, адаптованих 

до медичних досліджень, написала всі розділи дисертаційної роботи, 

сформулювала основні положення, висновки та практичні рекомендації, 

підготувала до друку наукові праці. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, здобувачеві належить основна частина виконаної роботи. 

Права співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів відсутні.  

     Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 48 

публікаціях, у т.ч. - 29 статей (з них 18 статей – без співавторів), з них 18 

статей у фахових наукових виданнях України, 5 – у зарубіжних виданнях, 7 

статей включені до міжнародної наукометричної бази Scopus, 17 робіт - у 

наукових збірниках і матеріалах міжнародних та всеукраїнських конгресів, 

з’їздів, конференцій. Отримано два деклараційні патенти України на корисну 

модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація написана у цілому 

ґрамотною професійною українською мовою (є одиничні помилки у 

вживанні належних відмінків і опечатки при наборі) з використанням 

уніфікованої медичної термінології, на 450-и сторінках комп’ютерного 

тексту. Дисертаційна робота містить анотацію українською та англійською 

мовами, список публікацій здобувача і скорочень, основну частину (вступ, 

огляд літератури, розділ матеріалів та методів, сім розділів власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки, 



практичні рекомендації), список використаних джерел, який містить загальну 

кількість 525 праць та складає 54 сторінки, та додатки. Робота ілюстрована 

63 таблицями та 132 рисунками.  

У цілому за всю пророблену роботу можна сказати, що вона дуже 

велика, дисертація об’ємна, стосується вивчення цілого ряду патологічних 

станів, хоча й пов’язаних між собою деякими спільними патомеханізмами. Є 

певне перенасичення показниками і спеціальними термінами, результати 

роботи і їх аналіз досить важко вичитувати, хоча поставленої мети 

дослідження, дисертант, вважаю, досягла. 

У вступі  зроблено, згідно з вимогами, короткий виклад актуальності 

вибраної теми дослідження, показано зв'язок дисертаційної роботи із 

загальною тематикою наукової роботи кафедри, на якій вона виконувалася, 

вказано на новизну і практичне значення роботи, особистий внесок 

дисертанта, продемонстровано запровадження результатів роботи та виступи 

і публікації, у яких були представлені результати дослідження.  

В огляді літератури, що складається з чотирьох підрозділів на 36-х 

сторінках, достатньо повно викладені сучасні погляди на патомеханізми 

розвитку ендотеліальної дисфункції. Після невеликого вступного тексту 

окремими підрозділами висвітлюються патогенетична роль ендотеліальних 

вазоактивних факторів (з акцентом на структуру, характеристики та 

механізми дії ендотеліального моноцитактивуючого поліпептиду-ІІ, а також 

фібронектину, васкулоендотеліального фактору росту), механізми розвитку 

та прояви оксидативного стресу, його вплив на функції ендотелію, роль 

оксидативного стресу у розвитку ендотеліальної дисфункції та 

інсулінорезистентності. Підкреслюється, що інсулінорезистентність – це стан 

зниженої чутливості тканин до інсуліну, що є спільною ознакою ожиріння, 

гіпертензії, діабету та ішемічної хвороби серця (правда, останній 

патологічний стан в дисертації не досліджувався). Останній підрозділ 

літературного огляду аналізує дані про механізми розвитку ендотеліальної 



дисфункції при цукровому діабеті, ожирінні та артеріальній гіпертензії. 

Імовірно, якусь частину літературного огляду в останньому підрозділі треба 

було присвятити аналізу даних про ендотеліальну дисфункцію при синдромі 

полікистозних яєчників та метаболічному синдромі, оскільки вивчення цих 

станів, поряд з іншими, анонсовано в меті дисертаційної роботи. 

     У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» з двома відповідними 

підрозділами на 24-х сторінках, описана клінічна характеристика дослідного 

контингенту,а також перелічуються методи дослідження, використані в ході 

написання дисертаційної роботи та проводиться їх коротка характеристика. 

     Дисертаційна робота Могильницької Л.А. мала 3 центри виконання. 

Робота виконувалась на кафедрі клінічної імунології та алергології 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

(планування, апробація роботи, імуноферментний аналіз), у відділі фізіології 

кровообігу Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ (дослідження 

кардіогемодинаміки, біохімічний аналіз показників оксидативного та 

нітрозативного стресу), у Хмельницькій обласній лікарні (клінічне 

обстеження хворих та збір матеріалу, визначення ендотелійзалежної 

дилатації).  

     Для вирішення поставлених завдань обстежені пацієнти були розподілені 

на три когорти:  

- перша когорта - 108 осіб середнього віку: І група - 64 хворих на ЦД 2-го 

типу, які поділені в залежності від маси тіла на наступні клінічні підгрупи - 

хворі на ЦД-го 2 типу з ожирінням (32 особи) та пацієнти з ЦД 2-го типу з 

нормальною масою тіла (32 особи); ІІ група - 44 хворі без ЦД, яких поділено 

залежно від маси тіла – хворі з ожирінням середнього віку (22 особи) та 

особи з нормальною масою тіла (22 особи).  

- друга когорта: 91 особа молодого віку, з них пацієнти з ЦД 1 типу з 

мікроангіопатіями (33 особи), особи з ожирінням молодого віку (30 осіб), 

особи молодого віку контрольної групи (28 осіб). 

- третя когорта: 65 жінок, з них 45 жінок з синдромом полікістозних яєчників 

(СПКЯ), що були поділені на дві клінічні групи в залежності від маси тіла: І 

група – жінки з СПКЯ з ожирінням (23 особи), ІІ група – жінки з СПКЯ з 

нормальною масою тіла (22 особи); контрольна група жінок (20 осіб). 



     Слід вказати, що в сумі кількість обстежених паціентів виходить 264, а не 

260, як вказано в роботі. 

     Для вирішення інших поставлених задач дослідження серед осіб першої 

когорти була сформована група хворих з наявною коморбідною артеріальною 

гіпертензією – всього 68 осіб. Пацієнти з АГ були розподілені наступним 

чином: хворі з АГ та ЦД 2-го типу – 41 особа, з АГ та ожирінням – 18, з АГ 

та нормальною масою тіла – 9. До груп порівняння увійшли особи з 

нормальним артеріальним тиском: пацієнти з ЦД 2 типу (23 особи), особи 

контрольної групи середнього віку (13 осіб). Також серед паціентів першої 

когорти сформована група з МС (71 хворий) та проаналізована при цьому 

частота знаходження АГ (понад 70%). 

     Для вирішення поставлених завдань у подальшому застосовувались 

антропометричні, біохімічні, спектрофотометричні, імуноферментні, а також 

статистичні методи дослідження. Визначався ліпідний спектр крові, рівень 

глюкози крові та глікозильованого гемоглобіну (HbA1c). Для визначення 

чутливості тканин до інсуліну та виявлення інсулінорезистентності 

підраховували індекси НОМА та Caro, також проводилось дослідження 

ендотелійзалежної дилатації. Визначення ендотеліальних вазоактивних 

факторів (ЕМАР-ІІ, фібронектин, лейкотрієн, васкулоендотеліальний фактор 

росту VEGF, молекули судинно-клітинної адгезії VCAM-1, Е-селектин, 

інсулін, тромбоксан) проводились імуноферментним методом.\ 

    Експериментальну частину роботи проводили на щурах-самцях віком 6 

місяців лінії Вістар, особинах зі спонтанною гіпертензією та з 

стрептозотоцин-індукованим цукровими діабетом. Для дослідження впливу 

короткочасного введення ЕМАР-ІІ на показники оксидативного, 

нітрозативного стресу та показники гемодинаміки у експериментельних 

тварин використовували стабілізований 1,5%-им декстраном-70 

ліофілізований рекомбінантний білок ЕМАР-ІІ людини. 

   У роботі використовувались сучасні методи статистичної обробки 

отриманих даних, зокрема, кореляційний та багатофакторний регресійний 

аналізи. 

У наступних семи розділах власних досліджень (розділи 3-9, 217 

сторінок) вирішувались поставлені завдання дисертаційної роботи. Спочатку 

в розділах 3-7 послідовно вивчались прояви ендотеліальної дисфункції при 

таких патологіях і станах, як цукровий діабет ІІ типу, ЦД І типу, артеріальна 



гіпертензія, синдром полікистозних яєчників та метаболічний синдром. У 

кожному з цих розділів окремими підрозділами подавались клініко-

лабораторна характеристика осіб з різними проявами даного патологічного 

стану, результати визначення вмісту інсуліну в сироватці крові та визначення 

чутливості до інсуліну, оцінка ендотелійзалежної дилатації, аналіз 

визначення вмісту ЕМАР-ІІ, концентрації фібронектину, VEGF, рівня ICAM-

1, VCAM-1, Е-селектину в сироватці крові хворих. Кожен з названих розділів 

завершує оцінка взаємозв’язків між ендотелійзалежною дилатацією та 

вмістом ендотеліальних вазоактивних факторів при даній хворобі чи 

патологічному синдромі.  

Імовірно, подібний окремий розділ варто було б присвятити і вивченню 

ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ожирінням (без інших супутніх 

патологій), оскільки про це було заявлено в меті роботи. Хоча, звичайно, це 

ще б розширило і без того обширний матеріал дисертації, а, водночас, такі 

дані присутні в роботі в якості порівняння з іншими дослідними групами 

пацієнтів. 

Дисертант у своєму дослідженні виявила ознаки гіперінсулінізму та 

інсулінорезистентності у групах хворих з ЦД 2-го типу, СПКЯ та 

метаболічним синдромом, як з ожирінням, так і з нормальною масою тіла. У 

тих самих когортах паціентів, а також при АГ чи ЦД І типу з 

мікроангіопатіями продемонстроване ослаблення ендотелійзалежної 

дилатації (за методикою Целермайєра). У всіх дослідних групах паціентів 

також виявлено підвищення вмісту ендотеліальних вазоактивних факторів, 

попівняно з контрольною групою. Показано, що наявність АГ посилювало 

вміст ендотеліальних вазоактивних агентів, порівняно з пацієнтами з 

нормальним артеріальним тиском, зокрема, при ЦД ІІ типу. 

Розділ 8 (18 сторінок) присвячений вивченню із застосуванням методів 

математичного аналізу прогностичних чинників ураження епітелію при 

вивчених захворюваннях, що супроводжуються інсулінорезистентністю. При 

цьому пропонуються і аналізуються математичні моделі прогнозування 



розвитку ендотеліальної дисфункції при інсулінорезистентних 

захворюваннях на основі традиційних факторів ризику серцево-судинної 

патології та на основі ендотеліальних вазоактивних факторів.  

Окремо вжитий і аналізується метод оцінки вірогідності розвитку АГ у 

хворих з ЦД 1-го та 2-го типу. Серед 15-ти чинників, що аналізувались у 

хворих на ЦД 1-го типу, виявлено три, які в сукупності мають прямий 

провокуючий вплив на виникнення АГ – рівень глюкози, ЕМАР-ІІ та 

фібронектин. З 18 факторів, що аналізувались у хворих на ЦД ІІ типу, 

встановлено п’ять, які, при поєднаній дії, мають вплив на виникнення АГ у 

пацієнтів з ЦД 2-го типу: ІМТ, НвА1с, ТГ, ІСАМ-І, ендотелійзалежна 

дилатація. При цьому перші чотири мають провокуючу дію, а останній – 

протекторну. Для автоматичного розрахунку ризику розвитку АГ при ЦД 1-

го та 2-го типу було розроблено он-лайн програму «Визначення вірогідності 

розвитку артеріальної гіпертензії у пацієнтів з цукровим діабетом», яка 

дозволяє, ввівши певні показники пацієнтів, визначити у них ризик розвитку 

АГ. 

Нарешті, розділ 9 дисертації дещо вибивається з загального напрямку 

діагностичного клінічного дослідження на людях, оскільки він стосується 

експериментального вивчення і поглиблення даних про особливості дії 

окремого вазоактивного ендотеліального чинника ЕМАР-ІІ при його введенні 

в експерименті на щурах зі спонтанною АГ та викликаною 

інсулінорезистентністю. Все ж, на мою думку, дисертант мала право так 

доповнити свою роботу експериментальними даними, оскільки вони 

продемонстрували, що короткочасне введення ЕМАР-ІІ має позитивний на 

показники оксидативного та нітрозативного стресу, знижаючи їхній рівень, 

однак ці ефекти змінюються на протилежні при тривалому підвищенні рівня 

цього вазоактивного агента. Отже, як показано, ЕМАР-ІІ – поліпептид, що 

виділяється в умовах гіпоксії, в результаті короткочасного впливу справляє 

позитивний вплив на функціональний стан ендотелію, показники 

оксидативного та нітрозативного стресу, сприяє відновленню активності 



ендотеліальної NO-синтази та відновленню конститутивного синтезу оксиду 

азоту. Однак довготривалий вплив ЕМАР-ІІ здатен запускати каскад 

прозапальних змін та посилювати пошкодження тканин. 

Описання отриманих результатів завершується аналізом і 

узагальненням результатів дослідження, викладеним в окремому 

короткому розділі  на 38-и стор., який стисло відображає отримані 

дисертантом результати та їх аналіз.  

      Достатня кількість обстежених пацієнтів дозволила об’єктивно показати 

зміни досліджуваних показників, оцінити ефективність запропонованих схем 

діагностики та комп’ютерного аналізу, зробити достовірні висновки і 

запропонувати конкретні практичні рекомендації. Положення та десять 

висновків дисертаційної роботи обґрунтовані і базуються на статистично 

вірогідних даних. До шести практичних рекомендацій з діагностики і 

лікування обраних дослідних груп принципових зауважень нема, правда, 

деякі з них, напр., пункт 3, у практичній медицині досить важко реалізувати. 

В рецензованому екземплярі дисертаційної роботи список використаних 

джерел складає 525 найменувань кирилицею і латиницею, однак, вони 

приведені не роздільно, а вперемішку, по мірі використання. Представлені 

також додатки, що містять список власних публікацій здобувача за темою 

дослідження. 

У цілому до змісту і загального оформлення дисертаційної роботи у 

рецензента суттєвих претензій немає. Написана дисертаційна робота 

достатньо грамотною літературною мовою. Автореферат витриманий згідно 

до основних вимог до його оформлення.  Лише зрідка звертають на себе 

увагу описки чи помилки у відмінюванні іменників (напр., в останньому 

абзаці на стор. 130 дисертації, у 6-му висновку в авторефераті, стор. 30).  

Водночас вказані недоліки не є принциповими і ніяким чином не 

зменшують цінності дослідження Могильницької Л.А. як завершеної 

науково-дослідної роботи, виконаної на високому науковому рівні.               



Все ж дозвольте в порядку наукової дискусії отримати відповіді на наступні 

питання: 

1. Підсумуйте коротко отримані дані про маркери ендотеліальної 

дисфункції  у групі паціентів з ожирінням (без коморбідних ЦД чи 

СПКЯ), оскільки такий напрям дослідження був згаданий, серед 

інших, у меті дисертаційної роботи. 

2. Які би засоби зменшення інсулінорезистентності та ендотеліальної 

дисфункції ви би порекомендували включати в комплексне лікування 

паціентів з обстеженими Вами патологіями? 

Висновок 

Таким чином, дисертація Л.А.Могильницької «ЕНДОТЕЛІАЛЬНА 

ДИСФУНКЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ 

ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ: МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, 

ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ» є завершеною науковою працею, 

що за своїми характеристиками відповідає вимогам п.п. 9, 10, 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, № 1159 від 30.12.2015 та № 567 від 

27.07.2016), щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, а її 

автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. 

 

 


