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Актуальність теми дослідження 

Актуальною проблемою сучасної медицини є поєднана патологія, 

оскільки наявність декількох захворювань одночасно впливає на кожне із них, 

обтяжуючи їх перебіг і знижуючи терапевтичні можливості. Результати 

чисельних досліджень показали, що збільшення захворюваності на 

бронхіальну астму (БА) відбувається одночасно із прогресуючим ростом 

кількості осіб із ожирінням. Причому, зростання їх поширеності 

спостерігається як у дорослому, так і в дитячому віці. Зі збільшенням 

захворюваності на ожиріння і БА, з'явився новий фенотип БА, асоційованої із 

ожирінням, який має певні клінічні особливості. Зокрема, характерним є 

тяжчий перебіг, частіші загострення та нижчий рівень контролю симптомів 

порівняно із хворими на БА із нормальною масою тіла, що зумовлено нижчою 

відповіддю на базисне лікування інгаляційними глюкокортикоїдами і 

пролонгованими бронходилататорами. Відомі на сьогоднішній день окремі 

патогенетичні ланки, які пояснюють негативний вплив ожиріння на перебіг 

БА: зміна механіки дихання, гастроезофагеальний рефлюкс, дисбаланс про- і 

протизапальних цитокінів за рахунок зростання прозапальних, імунологічні та 

гормональні зрушення. Особлива увага надається генетичним чинникам. Тому 

актуальним є подальше вивчення спільних механізмів виникнення даних 



захворювань і обтяжливого впливу ожиріння на перебіг БА, з метою розробки 

нових патогенетично обґрунтованих персоніфікованих методів лікування. 

Таким чином, все вищезазначене й обґрунтовує актуальність обраної 

теми дисертаційної роботи Мельник О.Б.. 

Зв'язок теми з державними та галузевими науковими програмами 

Дисертаційну роботу виконано у Вищому державному навчальному 

закладі України «Буковинський державний медичний університет» згідно з 

планом комплексних наукових робіт. Вона є фрагментом комплексної 

науково-дослідницької роботи кафедри внутрішньої медицини та інфекційних 

хвороб Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» на тему: «Генетичні, метаболічні аспекти, 

запалення, дисфункція ендотелію та лікування при поєднаній патології 

внутрішніх органів» (№ держреєстрації 0112Ш03546). 

Наукова новизна отриманих результатів 

У дисертаційній роботі вперше комплексно досліджено клінічно-

патогенетичні особливості перебігу БА, поєднаної з ожирінням, у тому числі з 

урахуванням ГБ9939609 поліморфізму гена БТО та ГБ32401 1 поліморфізму гена 

БТАТб. Отримано дані щодо розподілу генотипів за ГБ9939609 поліморфізмом 

гена БТО та за гз324011 поліморфізмом гена БТАТб серед пацієнтів з БА та 

ожирінням. Уточнено, що поєднаний перебіг БА та ожиріння супроводжується 

вираженим оксидативним стресом, збільшенням протеолітичної та 

фібринолітичної активності плазми крові, ендотеліальною дисфункцією, 

дисбалансом адипокінів та залежить від поліморфних варіантів зазначених 

генів. Вперше запропоновано методику лікування БА, поєднаної з ожирінням, 

з використанням фіксованої комбінації симвастатину з езетимібом (залежно 

від поліморфізму гз9939609 гена БТО) та Ь-аргініну (залежно від поліморфізму 

ГБ3240 11 гена білка БТАТб). 
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Практичне значення результатів дослідження 

Результати проведених досліджень дають можливість поглибити 

уявлення про особливості перебігу бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, 

покращити ранню діагностику та лікування. Обґрунтована доцільність 

призначення у хворих на БА, поєднану з ожирінням гіполіпідемічного засобу 

комбінованої дії (симвастатин з езетимібом) за наявності А-алеля гена FTO та 

препарату L-аргініну, при виявленні Т-алеля гена STAT6. 

На основі проведених досліджень розроблено і впроваджено в практику 

новий спосіб прогнозування тяжкості перебігу БА з урахуванням 

поліморфізму rs9939609 гена FTO (Патент України №126822 від 10.07.2018, 

Бюл. №13). З метою прогнозування розвитку БА у хворих на ожиріння 

запропоновано досліджувати поліморфізм rs324011 гена STAT6 (Патент 

України №126823 від 10.07.2018, Бюл. №13). 

Результати дослідження впроваджені в практику і використовуються у 

роботі лікувальних установ України, у навчальному процесі на кафедрі 

внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Буковинського державного 

медичного університету, що підтверджено відповідними актами 

впровадження. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації 

Дисертаційна робота виконана на сучасному науково-методичному рівні 

та базується на достатній кількості клінічних спостережень (117 хворих), що 

дозволило провести належну статистичну обробку та отримати вірогідні 

результати. Методи дослідження, що використані в роботі, є сучасними, 

інформативними і адекватними поставленим меті та завданням дослідження. 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з 

використанням пакету програм STATISTICA 10,0 та Microsoft Excel 2010, що 

визначило обґрунтованість та об'єктивність висновків і практичних 

рекомендацій. 
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Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

авторефераті 

В опублікованих роботах повністю відображені основні положення та 

матеріали дисертації. Автореферат повністю відповідає змісту дисертації. 

За результатами дисертаційної роботи опубліковано у 17 наукових 

працях, з них - 6 статей у фахових наукових періодичних виданнях України, 

рекомендованих ДАК України, 1 стаття - у закордонному періодичному 

виданні, 8 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій, 2 

патенти на корисну модель. Основні положення та результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на конгресах, науково-практичних 

конференціях як державного рівня, так і з міжнародною участю. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Мельник Олени Борисівни на тему «Особливості 

перебігу та оптимізація лікування бронхіальної астми, поєднаної з 

ожирінням», виконана у Вищому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет» (науковий керівник -

доктор медичних наук, професор, Федів Олександр Іванович) побудована 

відповідно до вимог щодо кандидатських дисертацій і складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, розділу «Клінічна характеристика хворих та методи 

дослідження», 3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, додатків. Робота викладена на 182 сторінках 

друкованого тексту, з яких 129 сторінок займає основний текст. Дисертація 

містить анотації українською та англійською мовами, список публікацій 

здобувача, основну частину, список використаних літературних джерел, який 

включає 283 посилання, з них - 111 кирилицею і 172 латиницею, додатки. 

«Вступ» написаний відповідно загальноприйнятій формі і дає повне 

уявлення про актуальність проблеми, що вивчається у дисертаційній роботі, 

описує новизну роботи, практичне значення результатів дослідження. 
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Наведена інформація щодо впровадження даних дисертаційного дослідження 

у лікувальний та навчальний процес, апробацію результатів дослідження та 

публікації за темою роботи. 

У «Розділі 1» наведено огляд літератур, де представлено найбільш 

вагомі результати досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів у вивченні 

перебігу БА, поєднаної з ожирінням, окреслено особливості перебігу 

поєднаного перебігу даних нозологій, показано сучасні уявлення про вплив 

генетичних предиктів на виникнення БА та ожиріння, формування 

метаболічних порушень. Автором окреслено низку проблемних питань, щодо 

сучасних підходів у лікуванні даної асоціації захворювань. Проведений аналіз 

літературних даних дозволив автору уточнити напрями дослідження, його 

мету і завдання. 

У «Розділі 2» представлено дизайн дослідження, описані матеріали і 

методи досліджень, які використані у дисертаційній роботі. Представлені 

методики є сучасними, вибір матеріалу та методів дослідження відповідає меті 

та завданням роботи. Статистичний аналіз результатів проведений з 

використанням сучасних статистичних методів. 

У «Розділі 3» проаналізовано розподіл поліморфних варіантів ГБ9939609 

гена БТО та ГБ32401 1 гена БТАТб у хворих на БА залежно від маси тіла та у 

контролі. Досліджено особливості показників функції зовнішнього дихання, 

антропометричних даних, змін протеолітичної та фібринолітичної систем 

крові, оксидантно-протиоксидантного гомеостазу, змін ліпідного та 

адипокінового профілю, рівнів сурфактантного протеїну Д, 2п-оі2-

глікопротеїну, функціонального стану ендотелію в цих пацієнтів залежно від 

поліморфізму зазначених генів. 

У «Розділі 4» описано зміни якості життя у хворих на БА, поєднану з 

ожирінням за допомогою загального опитувальника 8Р-36 та спеціального -

анкети госпіталю Святого Георгія. Отримані результати засвідчують, що 

поєднання БА та ожиріння характеризується нижчими показниками загальної 
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якості життя. Водночас автором вперше було проаналізовано зміни показників 

якості життя залежно від виявлених поліморфізмів генів БТО та 8ТАТ6. 

У «Розділі 5» проаналізована динаміка основних клінічно-

патогенетичних показників у хворих на БА, поєднану з ожирінням на тлі 

отримуваної терапії. Згідно запропонованій автором методиці лікування БА, 

поєднаної з ожирінням, рекомендовано додавати до базисної терапії фіксовану 

комбінацію симвастатину з езетимібом залежно від поліморфізму ГБ9939609 

гена БТО, а Ь-аргінін залежно від поліморфізму ГБ32401 1 гена білка 8ТАТ6. 

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» послідовно та 

логічно відображає актуальність, мету, завдання, наукову новизну, 

найсуттєвіші результати та практичне значення роботи. У розділі подана 

достатня кількість аналітичного матеріалу з аналізом та обговоренням 

отриманих результатів, співставленням їх із наявними у літературі даними. 

Висновки базуються на достатньому за обсягом матеріалі, науково 

обґрунтовані, відповідають поставленим завданням та результатам виконаних 

досліджень. 

Практичні рекомендації розроблено, апробовано та впроваджено у 

роботу лікувально-профілактичних закладів держави та навчальний процес. 

Список літератури відображає сучасну інформацію, щодо проблеми, яка 

вивчалась. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертації у практиці 

Практичні рекомендації розроблені за результатами даної роботи 

апробовано і впроваджено у практику закладів охорони здоров'я. Вони можуть 

бути використані у діяльності відділень пульмонології та терапії. Наукові 

положення даної теми можуть бути включені до навчальних програм на 

профільних кафедрах вищих медичних навчальних закладів. 
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Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення 

Матеріали дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук вражають великим обсягом проведених 

лабораторних досліджень. Це є клінічна робота і, на жаль, співвідношення 

лабораторних досліджень превалює над клінічною інтерпретацією отриманих 

результатів. Доцільним би було, поряд із визначенням у динаміці рівня 

контролю БА та якості життя хворих, провести визначення функції 

зовнішнього дихання для оцінки бронхіальної обструкції. У дисертаційній 

роботі є стилістичні помилки, русизми, не завжди використовуються 

скорочення, наведенні у переліку. 

Як зауваження - за наявності результатів генетичного дослідження 

доцільно було би провести оцінку прогнозування ризику виникнення БА та 

ожиріння, тяжкості перебігу, контролю захворювання та ефективності 

базисного лікування. 

Також хотілося б отримати відповіді автора на наступні запитання: 

1. У Вашій роботі Ви проводите розподіл обстежених хворих 

залежно від досліджуваних поліморфізмів. Чому Ви враховуєте лише два 

генотипи (А/А і Т/А) за Т/А поліморфізмом гена FTO та С/Т та Т/Т генотипи 

за rs324011 поліморфізмом гена STAT на етапі призначення лікування? Як Ви 

порівнювали генетично детерміновану ефективність лікування? 

2. Зважаючи на показники ліпідного обміну у межах норми в 

обстежених Вами пацієнтів, Ви призначаєте комбінований гіполіпідемічний 

препарат, який включає симвастатин і езетиміб. Якщо добре вивчені та відомі 

плейотропні властивості статинів, то з якою метою Вами призначено блокатор 

інтестинальної абсорбції холестеролу езетиміб у якості стартової терапії? 

3. Проведені чисельні дослідження продемонстрували клінічну 

ефективність статинів у хворих на БА, асоційовану із ожирінням, за тривалого, 

а не короткочасного ( 8 - 1 2 тижнів), їх застосування. Якими критеріями 

керувались Ви, визначаючи термін призначення симвастатину у поєднанні із 

езитимібом у Ваших пацієнтів? 
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Враховуючи обсяг проведеного обстеження, актуальність теми, 

обґрунтованість та наукову новизну висновків та практичних рекомендацій, 

дисертаційна робота Мельник Олени Борисівни на тему «Особливості 

перебігу та оптимізація лікування бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням» 

повністю відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів», які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету 

Міністрів № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 

27.07.2016 р.), що пред'являються до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -

внутрішні хвороби. 

Офіційний опонент 
завідувач кафедри внутрішньої медицини 
післядипломної освіти 
Медичного інституту 
Сумського державного університету, 
доктор медичних наук, професор 
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