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наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», 

спеціалізація -  «Фтизіатрія» на тему «Оптимізація лікування хворих на 

чутливий та хіміорезистентний туберкульоз легенів шляхом вивчення 

динаміки показників вуглеводного та ліпідного обмінів».
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Рецензенти:
1. д. мед. н., проф. Бездітко Т. В., професорка кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Харківського національного 

медичного університету;

2. д. мед. н., проф. Железнякова Н. М., професорка кафедри

внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного

університету.
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Із запитаннями до дисертантки та в обговоренні результатів роботи 

виступили: д. мед. н., професор кафедри клінічної фармакології та 

внутрішньої медицини, академік НАМИ України Біловол О. М.; завідувачка 

кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, д. мед. н., 

професорка Князькова І. І.; д. мед. н., професорка кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства Бездітко Т. В; професорка 

кафедри внутрішньої медицини № 1 Железнякова Н. М.; д. мед. н., 

професорка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини 

Златкіна В. В.; к. мед. н., доцентка кафедри клінічної фармакології та 

внутрішньої медицини Ільченко І. А.; к. мед. н., асистент кафедри клінічної 

фармакології та внутрішньої медицини Корнійчук В. І.

На підставі доповіді Швець О. М., відповідей на запитання, виступів 

рецензентів та дискусії одностайно ухвалили такий висновок:

Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 

науковими планами Харківського національного медичного 

університету
На сьогодні добре вивченим є питання взаємозв’язку ЦД та ТБ. їхній 

взаємообтяжуючий перебіг, який призводить до труднощів у лікуванні та 

нерідко стає причиною неефективної терапії, не викликає сумнівів. Водночас 

існує припущення, що ТБ також може бути провокуючим фактором розвитку 

ЦД, оскільки імунні реакції, які відбуваються в організмі господаря у 

відповідь на проникнення МБТ та спрямовані на знищення чужорідного 

інфекційного агента, призводять до розвитку у хворих метаболічних 

порушень у вигляді інсулінорезистентності, а її тривалий некомпенсований 

перебіг може спровокувати появу у хворих на ТБ гіперглікемії.

Немає єдиної думки чи є ці порушення наслідком, чи провокуючим 

фактором захворювання на ТБ. Також недостатньо вивченим є вплив таких 

доклінічних порушень вуглеводного обміну на перебіг і результати лікування 

ТБ.
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ТБ легень супроводжується не лише порушеннями вуглеводного 

обміну. Метаболічні зміни ліпідного спектра крові, які виникають у хворих, 

мають атерогеннии характер та, набуваючи ролі самостійних чинників, 

сприяють формуванню атеросклеротичних змін, які у свою чергу впливають 

на перебіг та прогноз захворювання.

Також відомо, що під час активного туберкульозного процесу у хворих 

розвивається полігіповітаміноз, який не компенсується, а навіть може 

посилюватися в процесі проведення хіміотерапії, особливо на її початковому 

етапі, коли ще не ліквідованим є інтоксикаційний синдром, а антивітамінний 

ефект ПТП вже починає проявлятися.
Сучасні протоколи лікування передбачають тривале (від 6 до 20 

місяців) одночасне застосування 4-6 ПТП, кожен з яких є ксенобіотиком для 

макроорганізму та за принципом своєї дії є антиметаболітом, а отже, чинить 

негативний вплив на процеси обміну та загальну резистентність 

макроорганізму.

Відомо про негативні метаболічні ефекти ПТП І ряду, особливо щодо 

ізоніазиду та рифампіцину.
Від часів винайдення перших протитуберкульозних ліків, збудник 

туберкульозу змінився та набув резистентності до лікарських засобів. Наразі 

для лікування випадків МР ТБ застосовуються антибактеріальні препарати з 

широким спектром дії, зокрема -  фторхінолони. У науковій літературі 

зафіксовані повідомлення про вплив цієї групи препаратів на метаболічні 

процеси та здатність викликати тяжкі гіпо- або гіперглікемічні стани у 

хворих під час лікування гострих інфекційних захворювань. Даних про вплив 

тривалого застосування ПТП II ряду на метаболічні показники хворих на ТБ 

у сучасній науковій літературі наразі бракує.

Таким чином, актуальність даного дослідження полягає у вивченні 

показників вуглеводного, ліпідного обмінів та рівня вітамінів В1 і В12 у 

хворих на туберкульоз легень та дослідженні динаміки метаболічних змін,
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що відбувається на тлі застосування різних схем протитуберкульозної терапії 

з метою підвищення ефективності лікування хворих на ТБ.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота Швець О. М. є фрагментом науково-дослідних 

робіт кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного 

медичного університету «Оптимізація прогнозування та підвищення 

ефективності лікування вперше діагностованого туберкульозу легень на 

підставі вивчення динаміки показників вуглеводного, ліпідного та білкового 

обміну» (№ держреєстрації 0119Ш02903).

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх 

новизна
Виявлено, що інсулінорезистентність у хворих на легеневий 

туберкульоз пов’язана з важким перебігом захворювання (виражена клінічна 

симптоматика, порушення функції зовнішнього дихання вкрай різкого 

ступеня, дефіцит маси тіла, білатеральне ураження легеневої паренхіми, 

масивне бактеріовиділення під час госпіталізації) та супроводжується 

порушеннями ліпідного обміну у вигляді достовірно більших показників ЗХ, 

ЛПНЩ та ІА, на відміну від хворих на ТБ, які не мали 

інсулінорезистентності.

Уперше встановлено, що на 30-тий день лікування ПТП І ряду у хворих 

на ВДТБЛ підвищується рівень постпрандіальної глюкози.

Доведено, що із збільшенням рівня загального білірубіну та печінкових 

ферментів на тлі лікування ПТП І ряду відбувається збільшення індексу 

інсулінорезистентності НОМА.

Встановлено позитивний вплив застосування трикомпонентної схеми 

лікування з піразинамідом у підтримуючій фазі на стан вуглеводного 

гомеостазу, що проявляється достовірно нижчими показниками глюкози 

натщесерце, постпрандіальної глюкози та індексу НОМА, на відміну від 

двокомпонентної терапії.

Виявлено позитивну динаміку показників ліпідного обміну у хворих, 

які отримували ПТП І ряду, у вигляді збільшення фракції ЛПВЩ та
б



вірогідного зменшення ЛПНЩ та ІА на відміну від хворих, що лікувалися 

ПТП II ряду.
Уперше встановлено зміни показників вуглеводного та ліпідного 

обмінів на тлі терапії ПТП II ряду, а саме: позитивна динаміка показників 

вуглеводного обміну у вигляді зниження рівня постпрандіальної глюкози, 

інсуліну натщесерце та індексу НОМА-ІЛ і поглиблення порушень ліпідного 

обміну унаслідок зменшення проатерогенного пулу ЛПВЩ, підвищення 

індексу атерогенності та збільшення атерогенної фракції ЛПНЩ у хворих.

Виявлено показники вуглеводного та ліпідного обмінів (глікемія 

натщесерце, глікозильований гемоглобін, загальний холестерин та ЛПНЩ), 

підвищення рівня яких на початку або під час лікування є прогностичним 

маркером неефективного лікування хворих, що проявлялося у подовженні 

терміну конверсії мокротиння, незагоєній порожнин розпаду після 

завершення основного курсу хіміотерапії та у випадках невдалого лікування 

серед хворих через негативну клініко-рентгенологічну динаміку або реверсію 

мазка мокротиння на тлі лікування.

Доведено, що чим нижчим був початковий рівень вітаміну В1 у хворих 

на ЛЧ ТБ, тим масивнішим було бактеріовиділення та довшим період 

конверсії мокротиння у хворих.

Доведено, що рівень вітаміну В 12 на початку терапії можна 

використовувати як прогностичний маркер неефективності подальшого 

лікування.

Встановлено, що тяжкий перебіг захворювання, а саме: білатеральне 

ураження легень та тривале (понад 2 місяці) бактеріовиділення - 

супроводжується більш значним дефіцитом вітаміну В12.

Виявлено, що на тлі лікування препаратами II ряду, у схему яких 

входив лінезолід, відбувається погіршення показників електронейроміографії 

по сенсорних і моторних волокнах нервів нижніх кінцівок (п.йЬіаІіз та 

п.регопеш) і поглиблення дефіциту вітаміну В12.
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Доведено, що застосування ксилітолу у хворих на ТБ, які мають 

інсулінорезистентність, позитивно впливає на перебіг захворювання та 

ефективність лікування, сприяючи зниженню індексу інсулінорезистентності 

НОМА та скороченню періоду бактеріовиділення.

Наукова новизна дослідження підтверджена державним деклараційним 

патентом України на корисну модель № 131150 U, МПК G01N33/48 (2006.01). 

Спосіб прогнозування перебігу мультирезистентного туберкульозу легень. / 

Овчаренко І. А., Шевченко О. С.,Швець О. М.; заявник та патентовласншс 

Харківський національний медичний університет (UA).; номер заявки u 2018 

06539; заявлено 11.06.2018.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і
рекомендацій, які захищаються
Робота виконана на достатній кількості досліджуваного матеріалу: 

обстежено 120 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, серед 

яких було 60 хворих, що мали збережену лікарську чутливість, та 60 хворих 

на хіміорезистентні форми.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджується застосуванням 

сучасних методів досліджень, які сприяють вирішенню поставленої мети та 

завдань дослідження. Результати досліджень отримано на апаратурі, яка 

пройшла державний метрологічний контроль. Статистична обробка 

одержаних результатів проводилася відповідно до сучасних вимог з 

використанням пакету програм обробки даних загального призначення 

Statistica for Windows версії 13.2.

Робота переконливо обґрунтована, наукові положення, висновки та 

рекомендації достовірні, повністю випливають з фактичного матеріалу, 

мають теоретичне й практичне значення.

Практичне значення одержаних результатів 

Для вчасної діагностики метаболічних порушень та вирішення питання 

про призначення додаткової патогенетичної терапії з метою їх корекції
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рекомендувати проведення перорального глкжозотолерантного тесту 

(ГТГТТ), визначення індексу НОМА, глікозильованого гемоглобіну, 

загального холестерину, ЛПВЩ, ЛПНЩ та індексу атерогенності хворим на 

легеневий туберкульоз, які на початку АМБТ мають тяжкий перебіг 

захворювання у вигляді вираженого інтоксикаційного синдрому, масивного 

баїстеріовиділення, білатерального ураження легень з деструктивними 

змінами та вкрай різким порушенням функції зовнішнього дихання.

Для вчасного виявлення розвитку іисулінорезистентності у період 

лікування рекомендувати проведення ПГТТ та визначення індексу НОМА 

хворим, у яких на тлі застосування ПТП І ряду підвищується рівень 

печінкових трансаміназ і загального білірубіну.

Для компенсації порушень вуглеводного обміну хворим на лікарсько- 

чутливий туберкульоз, які наприкінці інтенсивної фази лікування мають 

підвищений рівень глюкози натщесерце та/або постпрандіальної глюкози, 

та/або індексу НОМА, у підтримуючій фазі призначати трикомпонентну 

схему лікування з піразинамідом.

З метою раннього виявлення порушень з боку периферичної нервової 

системи та запобігання розвитку полінейропатії на тлі застосування 

лінезоліду хворим, яким у лікувальних схемах був призначений даний 

лікарський засіб, рекомендувати проведення електронейроміографії нижніх 

кінцівок, визначення рівня вітаміну В12 до початку лікування та через 

ЗО днів терапії, а також проведення корекції дефіциту вітаміну В12 за 

необхідності.

Для зниження кардіоваскулярного ризику хворим на МР ТБ, у яких 

лікування препаратами II ряду супроводжувалося гіперхолестеринемією та 

дисліпопротеїнемією, рекомендувати повторний моніторинг показників 

ліпідограми після завершення основного курсу хіміотерапії та призначати 

патогенетичне лікування в разі потреби.
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Для покращення перебігу захворювання та підвищення ефективності 

лікування хворим, які мають індекс інсулінорезистентності понад 2,7, 

рекомендувати курс внутрішньовенних інфузій розчину ксилітолу.

Використання результатів роботи

Результати роботи Швець Ольги Миколаївни впроваджено в практичну 

діяльність Волинського обласного територіального медичного 

протитуберкульозного об’єднання, Тернопільського обласного 

протитуберкульозного диспансеру, КУ «Міський протитуберкульозний 

диспансер» м. Одеси, КНП Богодухівська центральна районна лікарня 

Богодухівської районної ради, КНП ЦПМСД Богодухівської районної ради, 

Комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний 

протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», комунального 

некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний 

протитуберкульозний диспансер № 3», Луганського обласного

протитуберкульозного диспансеру м. Сєвєродонецька, Івано-Франківського 

обласного фтизіопульмонологічного центру, що підтвереджено відповідними 

актами впровадження.

Результати дисертаційної роботи використовуються в науково- 

педагогічному процесі кафедри фтизіатрії та пульмонології з курсом 

професійних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», кафедри фтизіатрії та пульмонології ВДНЗ «Буковинський 

державний медичний університет», кафедри фтизіатрії та пульмонології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри фтизіатрії та пульмонології 

Одеського національного медичного університету.

Повнота викладу матеріалів дисертації в публікаціях
За результатами дослідження опубліковано 19 наукових робіт, серед

яких 9 статей та 1 патент на корисну модель, зокрема 3 статті опубліковано в

іноземних журналах, 5 - у  фахових виданнях, рекомендованих МОН України

та, 1 стаття в іншому виданні. Також опубліковано 9 тез-доповідей у
ю



матеріалах вітчизняних та закордонних міжнародних науково-практичних 

конференцій.

Видання, у  яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Швець О. М., Шевченко О. С., Веретельник О. А. Порівняльна 

характеристика показників вуглеводного обміну хворих на легеневий 

туберкульоз в залежності від наявності або відсутності 

бактеріовиділення. Експериментальна і клінічна медицина. 2018; 1(78): 

95-100.
Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

2. Швець О. М. Вивчення ліпідного профілю у хворих на туберкульоз 

легенів на тлі інсулінорезистентності. Український журнал 

екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва. 2018; 3: 74-80.

Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

3. Shevchenko О. S., Todoriko L. D., Ovcharenko I. A., Radzishevska Ye. В., 

Shvets О. M., Ovcharenko S. S., Semianiv I. O., Vivsyannuk V. V. 

Dynamics of aldosterone, connective tissue reorganization and glucose level 

as markers for tuberculosis treatment effectiveness. Archives of the Balkan 

Medical Union. 2019; 54(2): 274-280.

Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

4. Shvets О. М., Shevchenko О. S. The impact of X-ray severity and 

mycobacteria excretion on glucose metabolism disorders in newly diagnosed 

pulmonary tuberculosis patients. Deutscher Wissenschaftsherold. German 

Science Herald. 2019; 2: 25-27.
li



Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

5. Швець О. М., Шевченко О. С. Вплив протитуберкульозної терапії на 

динаміку показників вуглеводного та ліпідного обміну. Туберкульоз. 

Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. 2019; 2(37): 35-40.

Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

6. Швець О. М., Шевченко О. С., Радзішевська Є. Б. Вивчення показників 

вуглеводного обміну у хворих із уперше діагностованим 

туберкульозом легенів. Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. 

2018; 4(35): 59-63.

Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

7. Shvets О. М., Shevchenko О. S., Stepanenko Н. L. Insulin resistance in 

drug-susceptible pulmonary tuberculosis patients during the first month of 

antitubercular treatment. Web of Scholar. 2019; 8(38): 13-17.

Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

8. Швець О. М., Шевченко О. С. Динаміка показників вуглеводного 

обміну у хворих на легеневий туберкульоз на тлі застосування 

патогенетичної терапії. INFUSION & CHEMOTHERAPY. 2019; 2: 21

26.

Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу,

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих

результатів, узагальнення й підготовка до друку.
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9. Швец О. Н, Шевченко О. С. Результаты лечения химиорезистентного 

туберкулеза легких среди лиц с впервые установленным диагнозом. 

«Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, 

діагностики, лікування та профілактики»: матеріали науково- 

практичної конференції з міжнародною участю, Київ, 23-24 листопада. 

2017; 212-213; (усна доповідь).

10. Швець О. М., Говардовська О. О. Тендерні та вікові особливості 

клінічного перебігу та результатів лікування хворих на вперше 

діагностований туберкульоз легень. «Проблема людини у соціально- 

гуманітарному та медичному дискурсах»: матеріали науково- 

практичної конференції, Харків, 29 березня. 2018; 166-167; (усна 

доповідь).

11. Швець О. М., Шевченко О. С. Діагностична цінність розрахункових 

індексів інсулінорезистентності у хворих на вперше діагностований 

туберкульоз легень. «Досягнення та перспективи експериментальної і 

клінічної ендокринології» (Вісімнадцяті Данилевські читання): 

матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 

Харків, 29 лютого - 1 березня. 2019; 138-139; (усна доповідь).

12.Shvets О. М. Mycobacteria excretion and bilateral tuberculosis injury of 

lungs as the markers of glucose metabolism disorders. «Future perspectives 

of science and education» материалы I международной дистанционной 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 

Актобэ, Республика Казахстан ,16-17 мая, 2019; 25-26.

13.Shvets О. М., Shevchenko О. S., Nosova Ya. V. Changes in lipid metabolic 

indices during the second-line antitubercular therapy. «International Trends 

In Science and Technology» Proceedings of the XIII International Scientific 

and Practical Conference. Warsaw, Poland, May 31, 2019; 33-35; (усна 

доповідь).

Видання, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

із



14.Швец О. Н., Шевченко О. С. Влияние противотуберкулезных 

препаратов на содержание тиамина и цинокобаламина в плазме крови 

больных туберкулезом. «Современные технологии диагностики, 

терапии и реабилитации в пульмонологии» материалы I Конференции 

Ассоциации русскоговорящих специалистов в области респираторной 

медицины. Гродно, Республика Беларусь, 11-12 июля, 2019; 52-53.

15.Shvets О. М., Shevchenko О. S., Stepanenko Н. L. Hematological 

parameters of pulmonary tuberculosis patients with insulin resistance. 

Ukrainian-Romanian International Conference “The air has no borders. 

Healthy lungs are the key to the prosperityof a nation”. Chernivtsi-Suceava, 

Ukraine- Romania, September 18-21, 2019; 58; (постерна доповідь).

16.Shvets О. M., Shevchenko О. S., Stepanenko H. L. Study of insulin 

resistance in drug-susceptible pulmonary tuberculosis patients before and 

during antitubercular therapy. Ukrainian-Romanian International Conference 

“The air has no borders. Healthy lungs are the key to the prosperityof a 

nation”. Chernivtsi-Suceava, Ukraine- Romania, September 18-21, 2019; 

58-59; (постерна доповідь).

17.Shvets О., Shevchenko О. Vitamins B1 and В12 status in newly diagnosed 

pulmonary tuberculosis patients. «Biomedical perspectives» Proceedings of 

the International Scientific and Practical Conference of Students, 

Postgraduates and Young Scientists. Sumy, October 16-18, 2019; 115 

(постерна доповідь).

Видання, які додатково відображають наукові результати дисертації:

18.Шевченко О. С., Овчаренко И. А., Швец О. Н. Динамика показателей 

деструкции легочной ткани и гормонального фона как маркер 

прогнозирования эффективности лечения мультирезистентного 

туберкулеза. Вестник Авиценны. 2019; 1(21): 110-115.
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Особистий внесок здобувачки - добір клінічного матеріалу, 

обстеження хворих, статистична обробка та аналіз отриманих 

результатів, узагальнення й підготовка до друку;

19. Деклараційний патент на корисну модель № 131150 Ц  МІЖ С0ШЗЗ/48 

(2006.01). Спосіб прогнозування перебігу мультирезистентного 

туберкульозу легень. / Овчаренко І. А., Шевченко О. С.,Швець О. М.; 

заявник та патентовласник Харківський національний медичний 

університет (ІІА); номер заявки и 2018 06539; заявлено 11.06.2018.

Відомості щодо проведення біоетнчної експертизи дисертаційного 

дослідження.
Наукове дослідження очної аспірантки Швець О. М. на 

тему «Оптимізація лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний 

туберкульоз легенів шляхом вивчення динаміки показників вуглеводного та 

ліпідного обмінів» комісією з питань етики та біоетики Харківського 

національного медичного університету визнано таким, що відповідає 

загальноприйнятим нормам моралі, вимогам дотримання прав, інтересів та 

особистої доступності учасникам дослідження.

Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. 

Учасники дослідження інформувалися про всі аспекти, пов’язані з метою, 

завданнями, методиками та користю дослідження.

Лабораторні та інструментальні методи досліджень є

загальноприйнятими. Швець О. М. у своїй діяльності керувалася гуманними 

цілями, гідно виконувала свої обов’язки та діяла на благо хворих.

Мета та завдання дисертації є науково обґрунтованими, використані 

методи дослідження є безпечними.

Висновки та рекомендації не пов’язані з безпосереднім ризиком для 

здоров’я пацієнтів, порушенням їхніх прав чи морально-етичних норм, 

приниженням людської гідності або дискримінацією. Експерименти на 

людині не проводилися.
15



Ухвалили: ЕК не заперечує проти подання до офіційного захисту 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РШ) 

очної аспірантки кафедри фтизіатрії та пульмонології ХНМУ Швець О. М. на 

тему «Оптимізація лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний 

туберкульоз легенів шляхом вивчення динаміки показників вуглеводного та 

ліпідного обмінів», та вважає, що описані в дисертаційній роботі методи 

дослідження використовувалися з дотриманням прав людини, відповідно до 

чинного в Україні законодавства, відповідають міжнародним етичним 

вимогам і не порушують етичних норм у науці та стандартів проведення 

біомедичних досліджень (протокол № 8 засідання комісії з питань етики та 

біоетики Харківського національного медичного університету від 

10.12.2019 року).

Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфікаційну фахову підготовку автора.

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту
Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих на 

чутливий та хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом вивчення 

динаміки показників вуглеводного, ліпідного обмінів та вітамінів В1 і В12 на 

тлі застосування протитуберкульозних препаратів І та II ряду.

Дисертаційна робота за цією тематикою відповідає науковим 

напрямкам:

2.4. Експериментальне та клінічне розроблення методів лікування 

туберкульозу, впровадження їх у клінічну практику.

2.5. Удосконалення організаційних заходів для забезпечення 

своєчасного виявлення та лікування супутніх захворювань у хворих на 

туберкульоз -  паспорта спеціальності 222 «Медицина», спеціалізація
іб



«Фтизіатрія», що відповідає паспорту спеціальності 14.01.26 -  фтизіатрія.

Рекомендація дисертації до захисту
Дисертація очної аспірантки кафедри фтизіатрії та пульмонології 

Харківського національного медичного університету Швець Ольги 

Миколаївни на тему «Оптимізація лікування хворих на чутливий та 

хіміорезистентний туберкульоз легенів шляхом вивчення динаміки 

показників вуглеводного та ліпідного обмінів» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація -  

«Фтизіатрія» являє собою закінчену наукову роботу, у якій вирішується 

актуальне завдання - підвищення ефективності лікування хворих на чутливий 

та хіміорезистентний туберкульоз легень.

У роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає в підвищенні ефективності лікування хворих 

на чутливий і хіміорезистентний туберкульоз легень шляхом вивчення 

динаміки показників вуглеводного та ліпідного обмінів та вітамінів В1 та 

В12.

За своїм обсягом і рівнем досліджень, теоретичною та практичною 

цінністю, науковою новизною результатів, об’єктивністю та обґрунтованістю 

висновків дисертаційна робота Швець Ольги Миколаївни відповідає вимогам 

пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою КМУ № 167 від 06.03.2019, а здобувач 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора філософії (РІтО) 

за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Фтизіатрія».

Результати голосування: за -  9 голосів, проти -  0 , утрималося -  0.

Голова фахового семінару:
д. мед. н., професорка

Рецензент:
д. мед. н., професорка

Рецензент:
д. мед. н., професорка

1.1. Князькова
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