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Актуальність теми.
Актуальність теми дисертаційної роботи Тимош енко Г.Ю. визначається 

стрімким зростанням поширеності коморбідної патології серед населення 

усього світу, що привертає увагу багатьох науковців та клініцистів. Нозологічні 

форми, які доволі часто поєднуються між собою: хвороби серцево-судинної 

системи, травного тракту та ендокринні захворювання, а саме цукровий діабет 

(ІІД) типу 2. Треба відзначити істотне зростання частоти ураження шлунково- 

кишкового тракту при IIД типу 2, особливо гепатобіліарної системи. На даний 

час біліарна патологія займає одне з центральних місць в сучасній 

гастроентерології, що пов’язано з широким розповсюдженням як 

функціональних, так і органічних захворювань жовчного міхура (Ж М) та

жовчних шляхів. Порушення з боку біліарного тракту, у вигляді хронічного
%

некаменевого холециститу (ХНХ), трапляється у хворих на ЦД типу 2 частіше, 

ніж за його відсутності.

Важливим чинником високого ризику розвитку хронічного холециститу 

при ЦД типу 2 є наявність автономної діабетичної нейропатії. Внаслідок 

порушень вегетативної регуляції знижується рухова активність жовчовивідних 

шляхів, що призводить до застою жовчі, холелітіазу, проникнення в ЖМ 

мікроорганізмів, які провокують розвиток холециститу, формування запального 

процесу і подальшого розвитку дистрофічних змін стінки міхура. Це



супроводжується подальшим зниженням його скоротливої здатності аж до 

атонії, на фоні якої ризик формування конкрементів суттєво зростає.

Відомо, що поєднання захворювань Ж М  та ЦД типу 2 істотно впливає на 

перебіг та прогноз обох захворювань, а розвиток ускладнень є однією з 

найголовніших причин інвалідизації та смертності хворих. Тому увага 

клініцистів прикута до раннього виявлення та своєчасного лікування біліарної 

патології на тлі ЦД.

На теперіш ній час особлива зацікавленість дослідників прикута до 

фактора росту фібробластів 19 (ФРФ-19), який бере участь у багатьох 

метаболічних процесах, регуляції вуглеводного та ліпідного обмінів, 

гомеостазу жовчних кислот (ЖК). Однак, дані щодо патогенетичної ролі та 

прогностичного значення ФРФ-19 при ЦД типу 2 та біліарній патології 

нечисленні, що обумовило актуальність даного дослідження.

У цьому зв'язку метою зазначеної роботи є удосконалення діагностики та 

прогнозування перебігу ЦД типу 2 в поєднанні з ХНХ на підставі комплексної 

оцінки клініко-патогенетичних особливостей їх перебігу, рівня ФРФ-19 та ЖК 

у сироватці крові та оцінки ефективності терапії.

Наукова новизна одержаних результатів.

В дисертаційній роботі підтверджено обтяжливий вплив ХНХ на перебіг 

ЦД типу 2. Розш ирено наукові дані відносно регуляції обміну ЖК у вигляді 

зниження концентрацій ФРФ-19 у сироватці крові, що свідчить про розвиток 

ентерогепатичного дисбалансу за коморбідності ЦД типу 2 та ХНХ.

Доведено, що активність ФРФ-19 пов’язана зі зниженням коефіцієнтів 

випорожнення ЖМ, індексом його скорочення разом зі збільшенням 

інсулінорезистентності у хворих на ЦД типу 2 та ХНХ.

З ’ясовано роль ФРФ-19 у розвитку порушень ліпідного обміну у 

досліджуваних групах хворих. Продемонстровано прогностичну значимість 

змін показників ФРФ-19, ЖК, ліпідного та вуглеводного обмінів у розвитку та 

прогресуванні ЦД типу 2 у хворих на ХНХ.



з
Було встановлено існування тісного взаємозв’язку між рівнем ФРФ-19, 

сироватковим вмістом ЖК, показниками ліпідного та вуглеводного обмінів.

Доведено позитивний вплив застосування препаратів урсодезоксихолевої 

кислоти та альфа-ліпоєвої кислоти у складі комплексного лікування на 

параметри метаболізму ЖК, показники ліпідного, вуглеводного обмінів та 

моторно-евакуаторну функцію Ж М за коморбідності ЦД типу 2 та ХНХ.

Практичне значення.

Доведено доцільність визначення активності Ф РФ-19 у хворих на ЦД 

типу 2 та ХНХ, що дає можливість проводити оцінку глибини метаболічних 

порушень та ризику розвитку серцево-судинних подій.

Визначені зміни показників вмісту Ж К у сироватці крові хворих за 

коморбідності ЦД типу 2 та ХНХ дозволяє практикуючим лікарям 

використовувати означені параметри при оцінці стану ентерогепатичної 

регуляції.

Розроблений спосіб прогнозування порушень ліпідного профілю у хворих 

на ЦД типу 2 та ХНХ на підставі визначення рівня ФРФ-19 (нижче за 95,25 

пг/мл) дозволяє практикуючим лікарям підвищити рівень прогнозування ризику 

розвитку дисліпідемії у таких хворих.

Запропонований спосіб прогнозування розвитку поруш ень моторно- 

евакуаторної функції Ж М  у хворих на ЦД типу 2 та ХНХ на підставі

визначення зниження рівня індексу скорочення Ж М  та вмісту ФРФ-19 менше за
%

98,33 пг/мл дозволяє розглядати їх як предикторів зазначених порушень.

Розроблена модель прогнозу порушень обміну Ж К з урахуванням вмісту 

показників ФРФ-19, холестеролу ліпопротеїнів низької щільності, загального 

білка та індексу скорочення Ж М дозволяє лікарям практичної ланки охорони 

здоров’я прогнозувати перебіг захворювань та передбачати розвиток 

ускладнень.

Запропоноване застосування препаратів урсодезоксихолевої та альфа- 

ліпоєвої кислот у складі комплексної терапії хворих на ЦД типу 2 та ХНХ



дозволяє лікарям практичної ланки охорони здоров’я підвищити ефективність 

лікування.

Оцінка змісту і оформлення роботи.

Дисертація побудована за загальноприйнятим класичним планом та 

викладена на 167 сторінках. У вступі чітко обґрунтована необхідність 

проведення даного дослідження, конкретно сформульовані мета і завдання, 

визначена їх практична спрямованість.

Дисертаційна робота складається з вступу, огляду літератури, матеріалів 

та методів дослідження, розділів власних спостережень, узагальнення 

результатів, висновків і практичних рекомендацій, списку літературних джерел, 

який містить 178 найменувань, з яких 142 - англомовних. Робота ілюстрована 

34 таблицями та 20 рисунками.

У вступі дисертації висвітлюється актуальність і мета роботи, наукова 

новизна і практична значущ ість роботи, особистий внесок автора. Результати 

досліджень повною мірою відображені в опублікованих працях і були 

обговорені на декількох медичних форумах України.

Огляд літератури містить 3 підрозділи, розмір яких не перевищує 20% від 

тексту дисертаційної роботи. В цьому розділі проведений аналіз літературних 

джерел щодо ЦД типу 2 та хронічного холециститу, висвітлені новітні теорії 

патогенезу за коморбідності ЦД типу 2 та ХНХ, а також сучасні уявлення про

роль ФРФ-19 в діагностиці та перебігу захворювань внутрішніх органів,
%

розглянуті способи корекції метаболічних порушень при поєднаному перебігу 

ЦД типу 2 та ХНХ.

У розділі 2 «М атеріал і методи дослідження» автор дослідження 

висвітлює наукові методики, використані у роботі та дає детальну 

характеристику обстежених клінічних груп хворих.

В розділі власних спостережень, який розділений на 6 підрозділів, 

дисертанткою на фактичному матеріалі проаналізовано функціональний стан 

гепатобіліарної системи у досліджуваних групах хворих, визначений рівень ЖК 

у сироватці крові; вивчено стан вуглеводного та ліпідного обмінів; визначено



вміст ФРФ-19 у сироватці крові хворих, визначена його залежність від віку 

хворих та тривалості захворювання; проведено аналіз взаємозв’язків між рівнем 

ФРФ-19, сироватковим рівнем ЖК, показниками ліпідного та вуглеводного 

обмінів, параметрами інструментальних методів дослідження у групах хворих; 

розроблена модель прогнозу із використанням ФРФ-19, холестеролу 

ліпопротеїнів низької щільності, загального білка та індексу скорочення ЖМ; 

досліджено прогностичне значення ФРФ-19 щодо порушень метаболізму ЖК, 

вуглеводного та ліпідного обмінів у цих хворих. Обґрунтовано необхідність 

застосування препаратів урсодезоксихолевої та альфа-ліпоєвої кислот у складі 

комплексної терапії за коморбідності ЦД типу 2 та ХНХ на підставі вивчення 

динаміки клінічних симптомів, показників вуглеводного та ліпідного обмінів, 

вмісту ЖК у сироватці крові, вмісту ФРФ-19 і параметрів функціонального 

стану ЖМ в динаміці.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 

узагальнює результати власних спостережень та співвідносить їх з 

літературними даними, аргументує зроблені висновки.

У висновках та практичних рекомендаціях в лаконічній формі 

сформульовано практичне значення дослідження та шляхи його впровадження 

в повсякденну практику, розкрите досягнення мети та завдання наукового 

пошуку.

Список використаних джерел містить переважну більшість сучасних
%

літературних посилань.

Дисертація повною мірою ілюстрована таблицями та рисунками.

Автореферат дисертації повністю висвітлює основні положення 

дисертації.

Дисертаційна робота Тимошенко Г. Ю ., виконана в Харківському 

національному медичному університеті (науковий керівник - д.мед.н., 

проф. Ж уравльова Лариса Володимирівна), є заверш еною самостійною 

науково-дослідною роботою, її оформлення в цілому відповідає існуючим 

вимогам, містить ряд положень, висвітлених авторкою у рамках розробленої



нею концепції і формулювання висновків, які належить кваліфікувати як 

науково обґрунтоване розв'язання задачі оптимізації діагностики, 

прогнозування перебігу й лікування хворих на ЦД типу 2 та ХНХ, що є 

суттєвим вкладом у медичну науку та практику охорони здоров'я.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях.

Робота базується на обстеженні достатньої кількості хворих, 

обґрунтованого дизайну дослідження із застосуванням сучасних та 

інформативних методів дослідження. У даній дисертаційній роботі обстежено 

126 хворих. Контрольна група представлена 20 практично здоровими особами, 

які були повністю репрезентативні групам хворих.

Усім хворим при надходженні до стаціонару проведено комплексне 

обстеження: збір скарг, анамнезу захворювання, об’єктивне обстеження, 

лабораторні, інструментальні методи. Встановлення діагнозу, розподіл 

пацієнтів на клінічні групи проводилися у відповідності до сучасних 

класифікацій та протоколів ведення хворих. Реалізуючи мету і завдання 

дисертаційного дослідження, його авторка, крім традиційних, протокольних 

методів обстеження, використала низку сучасних високоінформативних 

методів наукового пошуку. Аналіз клініко-лабораторно-інструментальних

параметрів хворих на ЦД типу 2 та ХНХ проводили двічі: на першу добу
% . . . .

госпіталізації та через 3 місяці після лікування.

Результати статистичної обробки забезпечили достатню достовірність 

отриманих даних, на основі яких авторка обґрунтувала положення, висновки та 

практичні рекомендації.

Результати, які отримала дисертантка, проаналізовані з урахуванням 

останніх даних вітчизняної та зарубіжної літератури. Проведене дослідження 

повністю відповідає поставленій меті та завданням; висновки та практичні 

рекомендації є логічним завершенням отриманих результатів. Робота написана 

грамотно, матеріал в дисертації викладено чітко і послідовно.



М атеріали дисертації були представлені на науково-практичних 

конференціях, впроваджені у практику закладів охорони здоров’я. Це 

підтверджує високий рівень обґрунтованості положень та висновків. Отже, 

результати роботи мають клінічне значення та можуть бути використані як у 

науковій, так і в практичній медицині.

З в’язок роботи з нау ковилі и програмами, планами, темами.

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 

медицини № 3 та ендокринології Харківського національного медичного 

університету МОЗ України «Особливості формування кардіоваскулярних 

порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу в умовах поєднаної патології та 

шляхи їх корекції» (№ держреєстрації 0 1 15Ш 00993).

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях і в 

авторефераті.

За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт, з них 6 статей 

у фахових наукових виданнях, рекомендованих М ОН України (4 у 

моноавторстві), 1 стаття в іноземному виданні країн ЄС, 1 патент України на 

корисну модель, 8 тез у матеріалах наукових форумів різних рівнів.

Опубліковані роботи повністю відображають зміст проведеного 

дослідження, зроблені висновки і практичні рекомендації логічні і конкретні.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення.

Отже, аналіз представленої дисертації виявив пріоритетність наукової 

спрямованості дослідження.

Зауваження, що виникли при аналізі дисертації, не торкаються суті 

роботи і мають переважно редакційний та рекомендаційний характер:

- підрозділ 3.2 власних спостережень, де наведено дані про стан 

вуглеводного та ліпідного обмінів, вийшов досить стислий, можна було 

доповнити його результатами інших власних спостережень;

- в розділі власних досліджень доцільно вказувати перспективи 

подальших досліджень та більш широко проводити порівняння власних



результатів дослідження із результатами вітчизняних та закордонних 

дослідників.

У порядку дискусії хотілося б отримати відповіді на запитання:

1) Чому рівень ФРФ-19 варто використовувати як діагностичний та 

прогностичний маркер метаболічних порушень?

2) Які подальші перспективи дослідження коморбідного перебігу 

хронічного некаменевого холециститу та цукрового діабету типу 2?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота здобувана кафедри внутріш ньої медицини №3 та 

ендокринології Тимош енко Г. Ю. на тему: «Оптимізація діагностики,

прогнозування перебігу та лікування хворих на хронічний холецистит та 

цукровий діабет 2 типу з урахуванням ролі фактору росту ф ібробластів-19», що 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби, є завершеною самостійною 

кваліфікаційною науково-дослідною роботою, в якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати, які розв'язують конкретне завдання внутрішньої 

медицини -  оптимізації діагностики та лікування хронічного некаменевого 

холециститу із супутнім ЦД типу 2 на підставі комплексної оцінки клініко- 

патогенетичних особливостей перебігу зазначеної коморбідної патології.

Дисертація оформлена відповідно до вимог і відображає особистий 

внесок автора у справу надання медичної допомоги при таких розповсюджених 

захворюваннях, якими є цукровий діабет та біліарна патологія.

Актуальність теми, обсяг та об’єктивність проведених досліджень, 

наукова новизна, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, 

широке їх впровадження в практику дають можливість зробити висновок, що 

дисертаційна робота Тимошенко Г. Ю. «Оптимізація діагностики, 

прогнозування перебігу та лікування хворих на хронічний холецистит та 

цукровий діабет 2 типу з урахуванням ролі фактору росту ф ібробластів-19», 

відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України № 567 від 24.07.2013 та
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№ 656 від 19.08.2015, що пред'являються до кандидатських дисертацій, а сама 

авторка заслуговує наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри внутріш ньої медицини 

та інфекційних хвороб Буковинського державного 

медичного університету МОІ:

д. мед. н., професор Федів О. І.


