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Актуальність теми. Розповсюдженість захворювань кістково- 

суглобової системи дуже велика, що дало змогу експертам ВООЗ наголосити 

початок 21 століття Міжнародною декадою кістково-м’язових порушень. Ця 

акція відображувала соціальну значущість ревматичних захворювань й була 

спрямована на об’єднання зусиль допомоги хворим з патологією суглобів, в 

тому числі й пацієнтам з остеоартрозом (ОА), як найбільш розповсюдженої 

нозологічної форми. Деструкція суглобів, побічні прояви терапії, нечастий 

розвиток тривалих ремісій при ОА доволі часто призводить до інвалідізації 

пацієнтів. В той же час тривалий неконтрольований прийом лікарських 

засобів, а саме, нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), 

супроводжується ураженням верхніх відділів травного тракту, або сприяє 

загостренню патологічного процесу, який мав місце у даного конкретного 

пацієнта. Відомо, що зміни, які виникають у слизовій оболонці шлунка на тлі 

призначення НПЗП, складають значний відсоток суттєвих морфологічних 

проявів, а також клінічних ускладнень -  формування поодиноких, або 

множинних ерозій, крововиливів та кровотеч, а також новоутворень.

НПЗП є групою медикаментів, що з найбільшою частотою приймають 

хворі з ураженням суглобів, та їх продаж надає міліардні прибутки 

фармацевтичній промисловості. В той же час дані препарати і до тепер є 

найбільш патогенетично спрямовані в разі виникнення запальної реакції в 

суглобах. Тобто, їх призначення і в подальшому буде передувати іншим



лікарським засобам, а ураження шлунково-кишкового тракту буде 

формуватися при їх вживанні.

Аналізуючи вищенаведене, слід вважати, що дисертаційна робота Зака 

М.Ю. присвячена вивченню актуальної проблеми сучасної медичної науки і 

практики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри загальної 

практики -  сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського 

національного медичного університету МОЗ України "Клінічні, метаболічні 

та імунні особливості перебігу захворювань внутрішніх органів у хворих 

різного віку з патологією опорно-рухової системи та шляхи іх 

медикаментозної корекції»" (держ. реєстраційний номер Щ ЗЦ002270), д е  

дисертант був співвиконавцем.

Наукова новизна отриманих результатів. В своїй роботі дисертантом 

шляхом комплексного оцінювання клініко-морфологічних, клініко- 

серологічних та клініко-функціональних показників уперше наведено цілісне 

уявлення про механізми формування та прогресування різних морфологічних 

типів хронічного гастриту (ХГ) у хворих на ОА, в терапії яких на різних 

етапах лікування використовували НПЗП. Показано, що формування 

морфологічних змін в слизовій оболонці шлунка відбувається на тлі 

неатрофічного або атрофічного гастриту, причому в разі передування 

атрофічних змін в слизовій оболонці (СО) частота та площа ерозивних 

уражень збільшується. Встановлено, що в умовах НПЗП-терапії роль 

бактеріального фактора (Нр-інфекції), порівняно з ізольованою патологією, 

зменшується; в той же час токсигенний Са§А штам Нр вірогідно частіше 

асоціюється з розвитком передракових змін шлункового епітелію.

З метою прогнозування ризику розвитку некардіального раку шлунка 

розроблено математичну модель та обґрунтовано концепцію динамічного 

спостереження за хворими на ХГ у поєднанні з ОА шляхом оцінки характеру



морфологічних змін шлункового епітелію, показників клітинного оновлення 

у СО шлунка, стадії атрофії та серологічних показників 0-17 та РО-1.

Окрім того показано, що визначення рівня серологічних 0-17 та РО-1 

дозволяє покращити діагностику та прогнозування перебігу атрофічного 

гастриту, а також оцінити критерії ефективності терапії.
у  9

Отримані дисертантом дані дозволили розробити тактику динамічного 

спостереження за хворими на ХГ в поєднанні з ОА, яка базується на 

оцінюванні атрофічно-метапластичних змін шлункового епітелію, балансу 

між показниками клітинного оновлення, активності гастрин- та 

пепсиногенпродукуючих клітин шлунка.

Результати роботи найшли втілення в 3 Державних патентах на корисну 

модель.

Значення отриманих результатів для теорії та практики.

Дисертантом встановлена доцільність визначення інтегральних 

морфологічних показників ступеня запалення та стадії атрофії хронічного 

гастриту, що дозволяє лікарям практичної ланки охорони здоров’я 

передбачати перебіг захворювання та прогнозувати ризик розвитку 

непластичного процесу.

Іншим практичним значенням роботи є визначення у хворих на ХГ та 

ОА показників глікопротеїну та фукози, що допоможе прогнозувати розвиток 

ерозивних уражень СО шлунка при НПЗП-терапії.

Надані додаткові клініко-діагностичні критерії прогнозування та 

оцінювання ефективності лікування ХГ у пацієнтів з ОА, до яких входять 

визначення сироваткових гастрину-17 та песиногену-1.

Автором роботи розроблено коефіцієнт співвідношення між індексами 

проліферації та апоптозу у СО шлунка, визначення якого дозволить 

прогнозувати персоніфікований ризик розвитку шлункової неоплазії.

Розроблено тактику динамічного моніторингу за пацієнтами на 

атрофічний гастрит в поєднанні з ОА, яка спрямована на превенцію 

шлункової неоплазії: визначення контрольних точок моніторингу базується



на морфологічній стадії атрофії, наявності метапластичних та диспластичних 

змін шлункового епітелію, рівня серологічних гастрину-17 та песиногену-1, 

що дозволить лікарям практичної ланки підвищити якість диспансерного 

спостереження за даною категорією пацієнтів.

Оцінка змісту дисертації. Матеріали дисертації викладені 

українською мовою на 312 сторінках тексту. Структура роботи традиційна 

для дисертаційних досліджень. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, 6 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих даних, висновків, практичних 

рекомендацій та списку використаних джерел. Покажчик літератури містить 

280 джерел, з яких 96 кирилицею і 184 -  латиницею. Робота ілюстрована 58 

таблицями та 64 рисунками.

У вступі дисертації автор обґрунтовує актуальність теми, формулює 

мету та задачі дослідження, розкриває наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів та впровадження їх в практику. Огляд літератури 

присвячений особливостям розвитку хронічного гастриту, індукованого 

прийомом нестероїдних протизапальних препаратів внаслідок дистрофічного 

ураження суглобів -  остеоартрозу. Увага автора роботи акцентована на 

морфо-функціональних змінах в СО шлунка, що виникають при вживанні 

НПЗП, ролі інфекціі Нр, патогенетичній сутності клітинного оновлення при 

хронічному гастриті. Визначені особливості патогенезу ХГ у хворих на ОА 

в аспекті формування ерозивних ускладнень та формування непластичного 

процесу, вказано на ятрогенний вплив терапії при остеоартрозі.

В розділі „Матеріали і методи дослідження” детально описано процес 

формування груп хворих, показано подібність їх за основними 

характеристиками, описані методи діагностики ХГ та ОА, лікувальна 

тактика, методи статистичної обробки результатів дослідження, які 

використовувались.



В розділі «Клінічна характеристика та фактори ризику ХГ та ОА» 

розглянуті питання сукупного перебігу означених хвороб, та їх вплив на 

ендоскопічні та морфологічні особливості уражень СО шлунка.

В розділі 4 оговорені питання макроскопічних змін СО 

езофагогастродуоденальної зони, вказано, що ерозивні ураження СО при ХГ, 

що перебігає в сукупності з ОА, домінують в структурі 

езофагогастроезофальної патології при даних захворюваннях. Виявлено 

пряму залежність між атрофічними змінами в слизовій оболонці шлунка, 

частотою та площею ерозивних уражень у хворих на ОА, клініко- 

рентгенологічною стадією ОА з одного боку та ступенем тяжкості ХГ -  з 

іншого.

В розділі „Патоморфологічні зміни слизової оболонки шлунка у 

обстежених хворих» визначені топографічні особливості та морфометричні 

характеристики при атрофічному та неатрофічному гастритах у хворих з ОА, 

їх залежності від наявності інфекційного фактору, супутньої патології та 

тяжкості атрофії.

В розділі „Функціональний стан шлунка у хворих на остеоартроз» 

надані результати дослідження кислотоутворюючої функції шлунка та 

характеристика дуоденального рефлюксу за даними рН-моніторингу. 

Означені дані вивчені в залежності від морфологічного стану слизової 

оболонки.

В розділі « Удосконалення діагностики та прогнозування прогресування 

атрофічного гастриту...» представлені результати визначення серологічного 

гастрину-17 та пепсиногену-1, які вивчалися в залежності від вираженості 

атрофії СО. Отримані дані дозволили сформувати критерії прогнозування 

прогресування атрофічного гастриту та розробити коефіцієнт співвідношення 

між індексами проліферації та апоптозу, що дозволяє прогнозувати ризик 

розвитку рака шлунка.

В розділі „Ефективність та безпечність комплексного лікування...» 

дисертант на основі клініко-інструментального обстеження та лабораторного



дослідження робить оцінку запропонованої терапії, доводить її ефективність 

та переваги. В розділі надані результати контролю перебігу захворювань 

через 6 та 12 місяців, а також 2-3 роки.

Розділ “Аналіз і узагальнення результатів дослідження” узагальнює 

отримані дані, співставляє їх між собою, досліджує характер та напрямок 

зв’язків між ними.

Висновки та практичні рекомендації ґрунтуються на результатах 

дослідження і є логічним завершенням дисертаційної роботи.

Опубліковані журнальні статі (45), тези доповідей на наукових 

конференціях і отримані патенти відображують основний матеріал за темою 

дисертації.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, викладених у дисертації.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, що сформульовано в дисертації, відповідає вимогам, що 

надають до подібних робіт.

Кількість обстежених пацієнтів на хронічний гастрит (150 пацієнтів) та 

сукупний перебіг ХГ та О А (357 осіб), наявність групи хворих з 

відтермінованим періодом спостереження (до 3-х років) та обсяги виконаних 

клініко-лабораторних досліджень є достатніми для проведення статистичного 

аналізу і систематизації основних закономірностей.

Робота проведена на сучасному методичному рівні з залученням 

інформативних методів діагностики та контролю ефективності лікування, що 

забезпечило достовірність і обґрунтованість наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій дисертаційної роботи.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертаційної 

роботи.

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. За результатами досліджень опубліковано 45 наукових праць, серед



яких 31 у фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН України (16 

одноосібно та 4 статті у закордонних виданнях), методичні рекомендації, 

деклараційні патенти України на корисну модель, 2 практичних посібника 

для лікарів, 8 тез в матеріалах наукових конгресів та науково-практичних 

конференцій.

Основні положення дисертаційної роботи обговорено на Об’єднаному 

Європейському гастроентерологічному тижні (Відень, Австрія, 2014); IV 

Українському з’їзді гастроентерологів (Дніпропетровськ, 2010); IX 

Українському гастроентерологічному тижні (Харків,2016); XIV Російському 

гастроентерологічному тижні (Москва,2008); XI з ’їзді наукового товариства 

гастроентерологів Росії (Москва, 2009); 13-му Слав’яно-Балтійському 

науковому форумі "Санкт-Петербург -  Гастро-2011" (Санкт-Петербург,2011); 

науково-практичних конференціях "Актуальні проблеми захворювань 

шлунково-кишкового тракту (Донецьк, 2011); «Трудньїе вопросьі 

гастрознтерологии» (Донецьк, 2010), «Сложньїе вопросьі гастрознтерологии 

и современньїе пути их решения» (Донецьк, 2013); «Актуальні проблеми 

гастроентерології та абдомінальної хірургії» (Вінниця,2013); «Сучасна 

гастроентерологія і гепатологія: фундаментальні та прикладні аспекти» 

(Полтава,2007), «Медична наука та практика XXI століття» (Київ,2015); 

«Нові технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хворіб» (Запоріжжя, 

2012); тренінг-програма для лікарів «Коморбідна патологія: контроль, 

профілактика та якість життя» (Дніпропетровськ, 2015); науково-практичній 

конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини», 2016 р., м. Дніпро; 

засіданнях Кіровоградського (20.03.2015), Черкаського (21.03.2016), 

Херсонського (10.06.2008) та Луганського (10.10.2011) обласних товариств 

терапевтів.

Недоліки, зауваження і побажання. Принципових зауважень до 

дисертації не маю. Структура роботи, її зміст, оформлення відповідають 

загальним вимогам. Таблиці та рисунки не дублюють текст дисертації. 

Висновки і практичні рекомендації витікають із змісту роботи.



Проте, при рецензуванні роботи виникли деякі зауваження:

1. У 2 розділі роботи «Матеріали та методи...» занадто детально описано 

загальновідомі методики дослідження.

2. Було б доцільно надати історії хвороб пацієнтів з відтермінованим 

(через 6-12 місяців та 2-3 роки) терміном спостереження. »

3. Було б бажано бачити рентгенологічну динаміку уражених суглобів, 

що б співставити ефекти лікування збоку травного тракту та опорно- 

рухового апарату.

Але дані зауваження аж ніяк не впливають на загальну позитивну оцінку 

та гарне враження від розглянутої роботи.

У порядку наукової дискусії хотілось би отримати відповіді автора на 

наступні питання:

1. Як фахівець, як Ви оцінюєте систему ОЬОА та які, на Ваш погляд, вона 

має переваги над Сіднейською класифікацією хронічного гастриту?

2. Виходячи з Вашої роботи, який тест або дослідження Ви би 

рекомендували в якості скринінгу раннього раку шлунка для 

практичної охорони здоров’я?

3. Які лікувальні заходи чи препарати Ви порекомендуєте практичному 

лікарю для підсилення факторів захисту слизової оболонки шлунка?

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Зака Максима Юрійовича «Хронічний гастрит у 

хворих на остеоартроз: клініко-прогностичні, морфо-функціональні та 

терапевтичні аспекти» що подана на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук є кваліфікаційною науковою працею, в якій містяться наукові 

положення та науково-обґрунтовані результати у медичній галузі науки, 

щодо яких здобувач є суб'єктом авторського права, в якому вирішено 

важливу проблему внутрішньої медицини - удосконалено прогнозування



перебігу хронічного гастриту, що виникає або загострюється при прийомі 

НПЗП у хворих на остеоартроз, на підставі вивчення клініко-патогенетичних 

аспектів коморбідного перебігу даних захворювань з наступним виділенням 

найбільш вагомих прогностичних факторів, що має істотне значення для 

внутрішньої медицини.

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертація за своєю 

актуальністю, науковою новизною і практичною значущістю, 

обґрунтованістю висновків повністю відповідає сучасним вимогам п. 10 

Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановами 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року та № 656 від 19 

серпня 2015 року, що пред’являються до докторських дисертацій, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора медичних наук за 

фахом 14.01.02 -  «Внутрішні хвороби».

Офіційний опонент 

доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри терапії, ревмато 

та клінічної фармакології 

Харківської медичної а к а д е м і і ^ і | ^ А ;  »| 

післядипломної освіти! А.Г.ОПАРІН
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