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ОфiЦiЙНОГО ОПОНеНТа На Дисертацiю Могильницько,i л.д. <<Ендотелiальна
дисфункцiя при захворюванцях, що супроводжуються
rнсулrнорезистецтнiстю: мехацiзми розвитку, клiнiчнi проявио пiдходи до
дiагностики та корекцiiь, подану до спецiалiзованоi вченоi ради Д
35,б00,05 у Львiвському нацiональному медичному унiверситетi iMeцi
щанила Галицького моз Украiни на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук за спецiальнiстю 14.01,02- внутрiшнi хвороби

Акryальнiсть теми дослiдження

Щанi ocTaHHix науковиХ дослiджень виявляютъ наявнiсть
lснулlнорезистентностi у патогенезi не лише цуIФового дiабету 2-го типу, €UIе

й багатьоХ iншиХ патологiчних cTaHiB, таких як синдром полiкiстозних
ясчникiв (спкя), артерiалъна гiпертензiя (Аг), атероскJIероз, гiпотиреоз,
не€tлкогольний стеатогепатит та iH, Впливаючи на функцiоналъний стан
ендотелiю, iнсулiнорезистентнiсть сприяе розвитку атеросклерозу, iшемiчнот
хвороби серця, Аг та пiдвищуе ризик cMepTi вiд серцево-судинноi патологii в
2-З рази.

системна iнсулiнорезистентнiсть пов'язана з порушеннями судинних
ефектiв iнсулiну та функцiоналъного стану ендотелiю. Глюкозотоксичнiсть,

дисфункцii. Проте молекулярнi механiзми, що зв'яз5rютъ
iнсулiнорезистентнiсть з розвитком атеросклерозу з€шишаються
нез'ясованими.

Не достатньо вивченими з€Lлишаютъся також взаемозв'язки мiж
традицiйними факторами ризику серцево-судинноi патологii та порушенням
ендотелiйзалежноi дилатацii. Зазвичай, ризик розвитку серцево-судинних
захворюванъ оцiнюютъ на oc'oBi традицiйних факторiв ризику, проте вони

,:iскладаютъ ýлизъко 50Yо в патогенезi атеросклерозУ, Що вк€Iзуе' на icToTHe



значення невiдомих чинникiв цього процесу. На даний час наявнi
ендотелiальнi вазоактивнi фактори, пов'язанi з ендотелiалъною активацiсю,
дисфункцiею та атеросклерозом. Проте взаемозв'язки мiж традицiйними
факторами ризику серцево-судиннот патологii та BMicToM ендотелiалъних
вазоактивних факторiв до кiнця не встановленi.

Таким чином, все вищезазначене свiдчить про безсумнiвну
актуальнiстъ теми дисертацiйнот роботи Могилъницькоi Л.д. i повнiстю
вiдповiдас MeTi дослiдження науково обrрунтувати та оптимiзувати ранню
дlагностику та прогнозування ендотелiа-гlъноi дисфункцii як маркера серцево-

факторiв у хворих на цукровий дiабет, артерiальну гiпертензiю, ожирiння,
метаболiчний синдром та синдром полiкiстозних яечникiв.

зв'язок теми з державними та галузевими науковими
Щисертацiйну роботу виконано у Львiвському

медичному унiверситетi iMeHi [анила Галицъкого МоЗ УкраiЪи згiдно з
планом комплексних наукових робiт. Вона е фрагментом науково-
ДОСЛiДНИЦЪКОi ТеМИ Кафедри клiнiчноТ iмунологii та алергологii лъвiвсъкого
нацiонального медичного унiверситету iMeHi Щанилагалицького <<оцiнка
взаемозв'язку iмунологiчних, генетичних, гормонЕLлъних механiзмiв розвитку
вторинниХ системниХ васкулiтiВ та полiiмунопатii за умов системних
захворювань споJцrчцбi тканини ..та оцiнка ефективностi та безпеки
застосування терапii супроводу
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умов iнсулiнорезистентностi при LЦ 2-го типу, Аг, ожирiннi, спкя,
метаболiчному синдромi. Визначено характер змiн, структуру вза€мозв'язкiв
мiж традицiйними факторами ризику серцево-судинних захворюванъ та
ендотел1€lльними в€}зоактивними факторами (ЕМАР-II, фiбронектин, vЕGF,
ICAM-I, VСАМ, Е-СеЛеКТИН). ВПерше виявлено пiдвищення BMicTy Емдр-II
в сироватцi KpoBi при ЦД 2-го типу, АГ, при ожирiннi, спкя, метаболiчЕому
СИНДРОМi, ЩОПОВНеНО HaYKoBi ДаНi щодо порушення ендотелiйзалежноi
дилатацiТ як раннъого маркера цорушення функцiонального стану ендотелiю,
проаналiзовано характер взаемозв'язкiв мiж порушенням ендотелiйзалежноi

дилатацiТ та BMicToM вазоактивних факторiв ендотелiю.

При проведеннi експеримент€lлъного дослiдження вперше
ВСТаНОВЛеНИЙ ВПЛИВ КОРОТКОЧасноi дii ЕМАР-II на корекцiю показникiв
оксидативного та нiтрозативного стресу в серцево-судиннiй системi щурiв з
АГ та iнсулiнорезистенТнiстю. Вперше виявлено позитивний вплив
короткочасноТ дiТ ЕМАр-II на rтокЕlзники кардiогемодинамiки У Щурiв з дГ та
iнсулiнорезистентнiстю, а також з експериментаJIьним Цд.

запропоновано пiдходи до дiагностики, прогнозування
експериментzlлъноi корекцii ендотелiальноТ дисфункцii.

Практичне значення результатiв дослiдження
Резулътати проведених дослiджень вказують на необхiднiсть

визначення BMicTy ендотелiальних в€Lзоактивних факторiв, оскiльки
пiдвищення ik концентрацii свiдчить про порушення функцiоналъного стану
ендотелiю, розвиток ендотелiалъноi дисфункцiТ та пiдвищення ризику
розвитку серцево-судинноi патологii при Ти, Дг, ожирiннi та спкя.

розробленi моделi прогнозування порушення ендотелiйзалежноi
дилатацii за умов ЦД 1-го та 2-го типiв, ожирiннi, АГ та запропонованi
€lJIгоритми обстеження цих пацiентiв.

Встановлено сукупнiстъ несприятливих прогностичних критерiiЪ
РОЗВИТКУ АГ*У ХВОРИХ На ЦД 1-ГО Та I]Щ 2-ГО типiв, що дозволяе використати



ik у практичнiй роботi для профiлактики Аг. Розроблено та впроваджено в
практику комп'ютерну програму <<визначення вiрогiдностi розвитку
артерiальноi гiuертензii при цукровому дiабетi>.

резулътати дослiдження доповiдалися таобговорюв€tлися на конгресах,
симпозiумах , науково-практичних конференцiях в Украiъи та мiжнародних.
результати дослiдженшI вiдображено у двох патентах Украiъи на корисну
модель

Резулътати дослiДженнЯ впровадженi в практику i використовуються в

роботi лiкувальних установ Украiни та включенi у навчальний процес на
кафедрах унiверситетiв i академiй пiслядипломноi освiти, що пiдтверджено
вiдповiдними актами впровадження.

СryПiНЬ ОбГРУНТОВаностi та достовiрностi положень, висновкiв i

рекомендацiйо сформульовацих у дисертацii
.щисертацiя е завершеною науковою роботою. Рукопис мае кJIасичну

структуру, Що вiдповiдае вимогам ДАк мон Украiъи. Робота викладена на
465 cTopiHKax Друкованого тексТУ, з яких З10 cTopiHoK займае основний
текст, ,щисертацiя мiстить анотацii украiъською та англiйською мовами,
список публiкацiй здобувача, основну частину, список використаних джерел,
який вкJIючас 525 посилань, з них - 77 кирилицею i 448 латиницею, та
додатки.

робота складаеться iз вступу, огляду лiтератури, роздiлу <матерiали i
методи), 7 роздiлiв власних дослiджень, ан€чIiзу та обговорення результатiв
дослiдження' У яких деталъно, iз застосуванням сучасних методiв, на

репрезентативних групах обцрунтовано достовiрнiсть положенъ i
рекомендацiй; сформулъованих в дисертацiт. Текст iлюстров аний 58
таблицяМи та l29 рисунками. Матерiал наданий у логiчнiй послiдовностi,
чiтко i обцрунтовано.

.щля вирiшення завданъ здобувачем використано комплекс сучасних
методiв д9слiдження i достатнiй об'ем даних, що iабезпечили
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репрезентативнiсть дослiдження та достовiрнiсть резулътатiв. дналiз
проведено з використанням коректних комп'ютерних технологiй
статистичноi обробки, що визначило обцрунтованiстъ та об'ективнiсть
висновкiв i практичних рекомендацiй.

структура дослiджень, достовiрнiсть зроблених висновкiв

Роздiл 1.

впровадження результатiв дослiдження.
CY|MCHI ПОГЛЯДИ НА МЕХАНIЗМИ РОЗВИТКУ

ЕндотЕлIдль HoI дис ФункцIi (огrrяд лiтератури). У роздiлi представленi
найбiльш вагомi резулътати дослiджень зарубiжних та вiтчизняних aBTopiB з
вивчення патогенетичноi ролi ендотелiальних в€воактивних факторiв та
оксидативного стресу за умов iнсулiнорезистентностi. Бiлъшiсть джерел
надано за ocTaHHi п'ятъ poKiB. Автором окреслено iснуючу низку проблемних
питань, що стосу€тъся механiзмiв розвитку ендотелiалъноI дисфункцii при
цукровому дiабетi, ожирiннi, артерiальнiй гiпертензii, спкя. Тези огляду
цiлком обгрунтованi, посилання вказанi чiтко. Якiсно проведений аналiз
свiдчитъ про достатню ерудицiю дисертанта та дозволив автору уточнити
напрями дослiдження, його мету i завдання.

РоздiЛ 2. (Mamepiallu mq fulеmоdu dослiОuсення). У роздiлi докладно
предстаВлено дизайн дослiдження (кiлъкiстъ дослiджених с достатньою дjUI
докторськоi дисертацii), lтринципи формування ocHoBHoi |рупи, груп
порiвняння. Наданi методикИ е сучасними, вибiр матерiалу та методiв
дослiдження цiлком вiдповiдае MeTi, завданням роботи та принципам
док€lзовоi медицини. Статистичний аналiз резулътатiв проведений
параметричними i непараметричними методами, з€UIежно вiд розподiлу

ФункцIi ЕндотЕлrю при
цукроВомУ дIдБЕтr 2-го типУ За даними вивченнrI анамнестичних та
антропометричних даних, структури супутньоi патологii та хронiчних

,дiабетиЧниё, ускЛадненЬ з под€tлъшим проведенням порiвнялъного аналiзу



отриманих резулътатiв визначенi

хворих на цукровий дiабет 2-го

особливостi чутливостi

типу, оцiнений BMicT

до 1нсулlну у
ендотелiалъних

в€воактивних факторiв: ендотелiального моноцитактивуючого пептиду-II
(ЕмАр-II), фiбронектину, VЕGF, ICAM-1, vсАм-1, Е-селектину в сироватцi
kpoBi. На пiдставi отриманих даних встановленi взаемозв'язки мiж
ендотелiйз€Lлежною дилатацiею та BMicToM ендотелiалъних в€воактивних

факторiв при цукровому дiабетi 2-го типу.

Роздiл 4. ХДРАктЕристики стАну ЕндотЕлIю при цукровому
дIАБЕтI ]-го типу. Роздiл присвячений вивченню BMicTy Емдр-II,
фiбронектину, vЕGF, ICAM-I, vсАм-1, Е-селектину у пацiентiв з IИ 1-го
типу з мiкроангiопатiями.

основними висновками роздiлу е ствердження, що у хворих з
iнсулiноРезистенТнiстю та цД 1-го типу встановлено залежнiстъ piBHiB
ЕМАР-II, фiбронектину, vЕGF', ICAM- 1, vСАМ- 1, Е-селектину,
еНДОТеЛiЙЗаЛеЖНОI ДИЛаТаЦii Вiд глiкемii i ступеня комlтенсацii цукрового
дiабету

П Р И ДР ТЕ Р IДЛЬ НIЙ ГrП ЕР ТЕНЗIi

щисертантом насамперед розширенi уявлення про роль,
характер змiн, структуру взасмозв'язкiв мiж традицiйними факторами
ризику, зокрема в цiй главi, артерiальною гiпертензiею, та ендотелiалъними

Роздiл 5. присвячений ПРоЯВам ЕндотЕлIАльноi дисФункцri

визначено

в€Iзоактивними факторами (ЕМАр-II, фiбронектин, VЕGF, ICAM_I, vсАм, Е_
селектин)

:
розвитку ендотелiальноi дисфункцiт. Встановлено вплив

концентРацii ендОтелiалънИх в€воакТивниХ факторiВ на розвИток дГ при ТЦ
1-го типу з мiкроангiопатiями, що пiдтверджуетъся ix впливом на
систолiчн ий та дiастолiчний артерiальний тиск

,Щисертанотом на пiдставi отриманих даних встановлено сукупнiсть
несприятливих прогностичних критерiiЪ розвитку АГ: для L{Щ 2-го типу - це
IMT, piBeHb НЬАlс, тг, ICAM-I в сироватцi KpoBi та ендотелiйзаJIежна

*,ь



дилатацi я; длЯ ЩЩ 1-го типу - це piBeHb глiкемii, фiбронектину, ЕМдР-II в

сироватцi KpoBi.

роздiл 6. покАзники ФункцIi ЕндотЕлIю при синдромI
ПОЛIЮСТОЗНИХ ЯСЧНИКIВ
при аналiзi даних цього роздiлу автором зроблений висновоко Що
ПiДВИЩеННЯ BMicTy iнсулiну в сироватцi KpoBi, iндексу НОМд та зниженшI
iндексУ Caro встановлено У жiнок з СПКЯ, як з норм€Lльною масою тiла, так i
з ожирiнням. Також у жiнок з Спкя, як з ожирiнням, так i з норм€tлъною

масою тiла, при дослiдженнi функцiон;Lльного стану ендотелiю автором
виявлено достовiрне пiдвищення BMicTy ендотелi€UIъних вазоактивних

факторiв, що свiдчить про розвиток ендотелiалъноi дисфункцii при спкя.
Роздiл 7. ПоКАЗНИКИ ФУНКЦIоНдЛЬНоГо СТАНУ ЕНДоТЕЛIЮ

ПРИ МЕТДБОЛIЧНОМУ СИНДРОМI

результатами дослiдження доведено, Що метаболiчний синдром
супроводжуетъся розвитком ендотелiалъноi дисфункцii, яка характеризустъся

пiдвищенням рiвня ендотелiалъних вазоактивних факторiв Емдр-II,
фiбронектину, VЕGF, ICAM-I, VсАМ-1, В-селектину в сироватцi KpoBi, а
також ослабленням ендотелiйзалежноi вазодилатацii.

В групах осiб з метаболiчним синдромом за критерiями WHo, дтрIII
та IDF виявлено пiдвищення BMicTy ЕмАр-II, фiбронектину, молекул адгезii;
Е-селектину.

Роздiл 8. ПРОГНОСТИЧнI чинники урд}кЕння ЕндотЕлIю тд
розвитку дртЕрIдльноi гIпЕnтЕнзIi при зАхворювАннях, Iцо
С УП Р ОВ ОДЯ{УЮТЬ СЯ IHC УЛIНОР ЕЗ ИС TEHTHI С ТЮ

Роздiл присвячений розробцi математичних моделей прогнозуваншI

розвитку ендотелiалъноi дисфункцii при iнсулiнорезистентних
захворюВанняХ на ocHoBi традицiйниХ факторiВ ризикУ серцево-судинноi
патологii та rтрогнозування розвитку ендотелiалъноi цисфункцii при
iнсулiнорезистентних захворюваннях на ocHoBi ендотелiальних в€воактивних

факторiв с*,
-,ь



Виявлено прогностичнi чинники розвитку АГ при ТЦ 2-го типу _ IMT,
piBeHb НЬАlс, тг, ICAM-I, ендотелiйзалежна дилатацiя; при ЦД 1-го типу -
piBeHb глiкемii, ЕмАр-II, фiбронектину. Щоповнено HayKoBi данi щодо
порушення ендотелiйзалежноi дилатацiТ як

функцiонzlльного стану ендотелiю та його

факторами ризику серцево-судинноi патологii. Проаналiзовано характер

взаемозв'язкiв мiж порушенням ендотелiйзалежноi дилатацiI та BMicToM

ЕмАр-II, фiбронектину, VЕGF, ICAM-I, vсАМ-1, Е-селектину. Визначено

комплекс чинникiв, якi обумовлюютъ порушення ендотелiйзалежноi

дилатацii при ЩЩ 1-го та 2-го типiв, ожирiннi, Аг.
На пiдставi отриманих даних автором розроблений метод оцiнки

вiрогiдностi розвитку АГ у хворих з rИ 1-го та 2-го типу . У хворих iз IИ 2-

го та 1-го типiв з метою раннього прогнозування розвитку АГ рекомендовано

комп'ютерну програму <<Визначеннявикористовувати розроблену

вiрогiдностi розвитку артерiальноi гiпертензii при цукровому дiабетi), яка

передбаЧае у хвоРих iЗ ЩЩ 2-гО типУ дослiдження IMT, НЬАlс, триглiцеридiв,

ICAM-1 в сироватцi KpoBi, ендотелiйзалежноi дилатацii, а у хворих на ТИ 1-

го типу - рiвня глiкемii, ЕмАр-II, фiбронектину в сироватцi KpoBi.

Роздiл 9 вплив Емдр-п нд покАзники оксидАтивного тА
НIТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ, КДРДIОГЕМОДИНДМIКИ У ТВАРИН З
АРТЕРIАЛЬНОЮ ГIПЕРТЕНЗIеЮ ТД IНСУЛIНОРЕЗИСТЕНТНIСТЮ,
ЕКС П ЕР И МЕНТДЛЬ НИ М ЦУКР О В И М ДIАБЕТО М

на пiдставi проведеного експеримент€IJIьного дослiдження автором

доведено, Що короткочасний вплив ЕмАр-II на серцево-судинну систему

щурiв з АГ та iнсулiнорезистентнiстю ослаблюс прояви оксидативного та
нiтрозативного стресу. Встановлено також, що у щурiв з АГ i
iнсулiнорезистентнiстю, а також з експеримент€tльним цд за умов
короткочасного введення ЕмАр-II покращусться релаксацiя лiвого шлуночка
та судин.

'.i

раннього маркера порушеншI

взаемозв'язкiв з традицiйними

.\



щисертацiя завершуетъся ретельним аналiзом та обговоренням

результатiв, спiвставленнrlм ik iз сучасними уявленнями, що наданi в

лiтераryрних даних. Щей роздiл справляе цiлком позитивне враження доброю
його пiдготовкою.

Як вже з€}знач€UIося, отриманi данi статистично обробленi з

використанням параметричних та неrrараметричних методiв статистики, що
висновки цiлком достовiрними. Висновкидозволяе визнати зробленi

базуютъся на достатньому за обсягом матерiалi, науково обlрунтованi, чiткi,
KoHKpeTHi, повнiстю вiдповiдаютъ встановленим

виконаних дослiдженъ.

повнота викладу матерiалiв дисертацiт в опублiкованих працях та
авторефератi

МатерiалИ дисертацii та HayKoBi положення, сформованi в ходi
виконанIUI роботи, повноЮ мiрою викладено в опублiкованих працях i
авторефератi.

Матерiали дисертацiйноТ роботи висвiтлено у48публiкацiях: 29 статей (з

них 18 статей - без спiвавторiв), з них 18 статей у фахових наукових

украiнсъкому журналi, що включений до
scopus (всъого 7 статей включенi до мiжнародноi наукометричноi бази
Scopus), 2Г'атенти УкраiЪи на корисну моделъ, 17 робiт в наукових збiрниках
i матерiалах мiжнародних та всеукраiнських конгресiв, з'iЪдiв, конференцiй.

Отриманi резулътати достатнъою мiрою впроваджено у лiкувальнi
закJIади Украiъи. Автореферат повно вiдображае змiст основних положень
дисертацiйноi роботи, е iдентичним iй за структурою та змiстом.

Неdолiкu duсерmацii' mа авmорефераmу

Щисертацiя вiдповiдас прийнятим
. пiдпорядкqдlанi досягненню поставленоi

завданням та результатам

формам. iТ змiст та структура

викладення iиатерiалу тамети. Що



зроблених висновкiв немае зауважень.

Пiсля ознайомлення з матерiалами дисертацii виникли деякi дискусiйнi
питання:

1, ВИ визнач€шИ BMicT ендотелiалъних в€воактивних факторiв,
таких як ендотелiальний моноцитактивуючий пептид-II (ЕмАр-II),
фiбронектин, VЕGF, ICAM-I, vсАм-1, Е-селектин. Чому саме цi були
вибранi Вами при плануваннi роботи? I яких з тих, що Ви визначаJI и) е, на
Ваш погляд, найбiлъш прогностично значущим в формуваннi ендотелiальноТ
дисфункцii за умов iнсулiнорезистецтностi?

,L' DrдOма патогенетична ролъ ендотелiальних вазоактивних
факторiв в формУваннi дисфункцii ендотелiю i вплив традицiйних факторiв
ризику на iT прогресування. Однак в лiтературi зустрiчаються рiзнi точки
зору щодо вiкових та гендерних особливостей частоти виrIвленшI окремих
чинникiв, а також ik комбiнацiй. Чи виявленi Вами при проведеннi
дослiдження особливостi щодо розвитку ендотелiальнот дисфункцii за умов
iнсулiнорезистентностi в залежностi Biky та cTaTi хворих? Як отриманi Вами
данi вiдрiзняються вiд отриманих iншими авторами?

вiдповiднiсть дисертацii встановленим вимогам
щисертацiю Могилъницъкот Лiлii Анатолiiъни на тему <<Ендотелiальна

дисфункцiя при захворюваннях, що супроводжуютъся
iнсулiнорезистентнiстю: механiзми.,розвитку, клiнiчнi прояви, пiдходи до
дiагностики та корекцii)> виконано у Лъвiвському нацiональному медичному
унiверситетi iMeHi !анила Галицъкого МоЗ УкраiЪи.

Науковий консулътант: доктор медичних наук, професор, член-
кореспондент FIАмн Украiни Манъковський Борис Микитович.

щисертантом на пiдставi комплексного дослiдження
iнструмент€lлъних, бiохiмiчних та iмунологiчних показникiв у

2. Вiдома

клiнiчних,

хворих на
цукровий аlабет 1-го та 2-го типу, артерiалъну гiпертензiю, ожирiння та



синдром полiкiстозних яечникiв представлено узагzrльнення та запропонованi
механiзми розвитку ендотелiальноТ дисфункцiТ при iнсулiнорезистентних
станах, розроблено HoBi пiдходи до ранньоi дiагностики порушення функцii
ендотелiю з урахуванням ролi та прогностичного значення ендотелiальних
в€Iзоактивних факторiв, порушення вуглеводного, лiпiдного обмiну,
чутливостi до iнсулiну, надваги у iT розвитку

щисертацiя Могильницькоi л.А. являе собою закiнчене наукове
дослiдження, що мiстить нове рiшення актуальноi проблеми. Робота
вiдповцае вимогам пунктiв g, 10, 12 <Порядку присудження наукових
ступенlв 1 присвоення вченого звання старшого наукового спiвробiтника>>,
ЗаТВеРДЖеНОГО ПОСТаНОВОЮ Кабiнету MiHicTpiB Украlни вiд 24.07.2оlз року,
JФ567 (iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою км J\b 656 вiд 19.08.2015
р.). та паспорту спецiальностi 14.01 .02 _ внутрiшнi хвороби ДАк мон
Украiни щодо докторсъких дисертацiй, а здобувач
присудження наукового стуtIеня доктора медичних наук
14.01 .02 - внутрiшнi хвороби (медичнi науки).

Офiцiйний опонент
доктор медичних наук,
старший науковий спiвробiтник,
завiдувач вiддiлу дiабетологii
Щержавноi установи <Iнститут
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