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офіційного опонента доктора медичних наук, професора Рябоконь Олени
Вячеславівни на дисертаційну роботу Васкул Надії Василівни 

“ Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С у
пацієнтів із підвищеним сумарним ризиком серцево-судинної патології та

•  •  • •  • •  ^лікувальна корекція ”, представленої на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 -  інфекційні хвороби 

до спеціалізованої Вченої ради К 20.601.03 при ДВНЗ “Івано-Франківський 
національний медичний університет” МОЗ України

Актуальність теми.

Дисертаційна робота Васкул Н.В. присвячена одній з актуальних 

проблем сучасної інфектології, а саме удосконаленню лікування хворих на 

хронічний гепатит С (ХГС), які мають коморбідну патологію, а саме 

підвищений сумарний ризик серцево-судинних захворювань. Незважаючи на 

певні досягнення в противірусному лікуванні хворих на ХГС при застосуванні 

подвійної противірусної терапії (ПВТ) ефективність цього лікування у хворих 

на ХГС, які мають супутню патологію, не завжди задовольняє як клініцистів, 

так й самих пацієнтів. Це стосується не лише частоти досягнення стійкої 

вірусологічної відповіді (СВВ), але й частоти розвитку небажаних побічних 

явищ, які закономірно виникають при проведенні ПВТ із застосуванням 

препаратів інтерферону. Дисертаційна робота Васкул Н.В. присвячена 

удосконаленню ПВТ пацієнтів, які є однією з найбільш складних категорій 

хворих на ХГС, а саме мають супутній підвищений ризик виникнення серцево- 

судинних захворювань та інфіковані 1 генотипом вірусу гепатиту С.

На сучасному етапі збільшується кількість осіб, які мають певні 

метаболічні порушення, які згідно з відповідним клінічним протоколом 

кваліфікуються як підвищений серцево-судинний ризик. За умов наявності 

цього супутнього патологічного стану у хворих виникають не лише певні 

особливості ураження печінки, але й певні імунологічні зміни, що в кінцевому 

підсумку впливає не лише на результати ПВТ, а й на розвиток 

інтерфероніндукованих небажаних побічних явищ етіотропного лікування.



Зазначене вище обумовлює необхідність пошуку способів індивідуалізації ПВТ 

цих хворих, насамперед за рахунок удосконалення патогенетичної терапії 

супроводу.

Дисертаційна робота Васкул Н.В. присвячена саме вирішенню цих 

питань, тому є актуальною і своєчасною.

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

Тема дисертаційної роботи є фрагментом планової НДР кафедри 

інфекційних хвороб ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет” МОЗ України “Розробка методів відновного лікування та 

реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику” (№ держреєстрації 

0112Ш03690).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації, їхня достовірність і новизна.

Дисертаційне дослідження Васкул Н.В. на тему “Клініко-лабораторні 

особливості перебігу хронічного гепатиту С у пацієнтів із підвищеним 

сумарним ризиком серцево-судинної патології та лікувальна корекція” має 

високий науковий і методичний рівень. Робота виконана з використанням 

сучасних методів при спеціальному обстеженні хворих: імунологічні методи з 

визначенням кількісного вмісту ІЛ-2, ІЛ-4 та ТОБ-а в сироватці крові, 

молекулярно-генетичні, а саме метод полімеразної ланцюгової реакції з 

якосним визначенням РНК вірусу гепатиту С, кількісним визначенням НСУ- 

RNA та генотипуванням вірусу. В дисертаційне дослідження включено 

достатня кількість хворих на ХГС (100) і здорових осіб, які склали контрольну 

групу (30).

Основні положення роботи, що сформульовані автором дисертації, 

викладені на підставі глибокого аналізу джерел літератури та результатів 

власних досліджень. Всі положення роботи науково обґрунтовані. Результати 

власних досліджень статистично оброблені з використанням сучасних методів



статистичного аналізу: 1-критерія Стьюдента -  для порівняння незалежних 

груп, критерія Вілкоксона -  для порівняння залежних величин, застосовано 

також кореляційний аналіз. Наукові положення і висновки дисертації логічно 

виходять з результатів проведених досліджень, відповідають поставленим 

завданням і мають наукову новизну.

У дисертаційній роботі Васкул Н.В. на основі комплексного вивчення 

клінічних, біохімічних та імунологічних показників у хворих на ХГС залежно 

від наявності супутнього підвищеного сумарного серцево-судинного ризику 

вирішене актуальне наукове завдання, а саме визначені клініко-патогенетичні 

особливості ХГС у хворих із зазначеною коморбідною патологією, що дало 

змогу обґрунтувати удосконалення терапії супроводу при проведенні ПВТ.

Висновки роботи аргументовані, логічно витікають із матеріалу 

дисертації, відповідають поставленим завданням. Матеріали дисертаційної 

роботи Васкул Н.В. достатньо висвітлені у наукових публікаціях, впроваджені 

в практику лікувальних закладів та навчальний процес.

Автореферат повністю відображає основний зміст дисертаційної роботи.

Повнота представлення результатів в друкованих працях.

За темою дисертації опубліковано 18 друкованих робіт: 5 статей у 

фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному електронному виданні, 12 

тез в матеріалах науково-практичних конференцій.

Важливість одержаних результатів для науки та народного 

господарства, рекомендації щодо їх використання.

Отримані в дисертаційному досліджені дані можуть бути використані 

практичними лікарями для оцінки перебігу ХГС. Доведена доцільність 

визначення у хворих на ХГС факторів, що свідчать про підвищений сумарний 

серцево-судинний ризик. Доказано, що за наявності цих факторів, у хворих на 

ХГС слід очікувати не тільки більш виражені зміни в біохімічних показниках,



але й більш виражені інтерфероніндуковані небажані побічні ефекти подвійної 

ПВТ та нижчу частоту формування ранньої вірусологічної відповіді (РВВ).

У дисертаційній роботі Васкул Н.В. проведено комплексного вивчення 

клінічних, біохімічних та імунологічних показників у хворих на ХГС з 

супутнім підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком на тлі подвійної 

ПВТ, що дозволило удосконалити терапію супроводу при проведенні ПВТ за 

рахунок включення до її складу препарату рибонуклеїнової кислоти. В 

кінцевому підсумку це дозволило зменшити прояви інтерфероніндукованих 

небажаних явищ подвійної ПВТ та збільшити частоту досягнення РВВ.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в клінічну практику 

гепатологічного центру Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної 

лікарні, інфекційного відділення обласної клінічної лікарні м. Чернівці та 

Коломийської районної інфекційної лікарні.

Оцінка змісту дисертації.

Матеріали дисертаційного дослідження Васкул Н.В. викладені на 123 

сторінках основного тексту. Дисертація побудована за традиційним 

принципом: складається з вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел 

літератури, який нараховує 336 наукових праць, з них кирилицею -  257, 

латиницею -  79. Дисертація ілюстрована 26 таблицями та 7 рисунками. 

Дисертація має 3 додатки.

Актуальність обраної теми та доцільність комплексного визначення 

клінічних, біохімічних, вірусологічних та імунологічних показників у хворих 

на ХГС з наявністю підвищеного сумарного серцево-судинного ризику на тлі 

подвійної ПВТ для патогенетичного обґрунтування подальшого удосконалення 

терапії супроводу у вступі детально обґрунтовано. Чітко сформульовані мета та 

завдання дослідження. У вступі також детально відображені наукова новизна і 

практичне значення одержаних результатів.



В огляді літератури “ Сучасний стан проблеми хронічного гепатиту С 

та особливості його перебігу на тлі підвищеного сумарного серцево-судинного 

ризику ” дисертанткою висвітлені сучасні уявлення про епідеміологічні аспекти 

захворюваності на ХГС та наслідки цієї інфекції. В огляді літератури 

дисертанткою проаналізовані особливості імунологічних змін при НСУ- 

інфекції, що обумовлюють високий відсоток хронізації процесу з подальшим 

прогресуванням фіброзу печінки. Особливу увагу звернуто на сучасні уявлення 

про зміни цитокінового статусу у хворих на ХГС.

Дисертанткою ретельно проаналізовані сучасні підходи до діагностики 

метаболічних порушень, зокрема підходи до діагностики метаболічного 

синдрому, продемонстрована складність діагностики цього патологічного 

стану за умов відсутності єдиних підходів. При цьому звернуто увагу на 

наявність значної кількості пацієнтів з наявністю факторів, що свідчать про 

підвищений ризик розвитку серцево-судинної патології та діагностичні підходи 

для визначення цих факторів. Проаналізовані сучасні літературні дані щодо 

імунологічних змін та особливостей ураження печінки у осіб за наявності цих 

метаболічних факторів ризику.

Окремий підрозділ огляду літератури присвячений сучасним підходам 

до ПВТ хворих на ХГС. В цьому підрозділі за результатами аналізу літератури 

дисертанткою продемонстровано складність лікування хворих на ХГС з 

наявністю коморбідної патології, що обумовлено не лише зменшенням 

ефективності ПВТ, але й збільшенням частоти формування побічних 

небажаних явищ. Визнання провідної ролі імунної системи і вірусної реплікації 

в розвитку патологічного процесу в печінці стало основою для пошуку 

патогенетично обґрунтованих підходів до терапії супроводу при проведенні 

ПВТ хворим на ХГС з наявністю коморбідної патології. Дисертанткою в огляді 

літератури звернуто увагу на препарат рибонуклеїнової кислоти, який має 

імунокорегуючи властивості та застосовується в кардіологічній практиці, а на 

сьогодні вже є позитивний досвід його застосування при лікуванні ряду 

інфекційних захворювань.



Розділ 2 “ Матеріали та методи дослідження ” містить загальну 

характеристику 100 обстежених хворих на ХГС та 30 здорових осіб. В даному 

розділі представлені принципи постановки діагнозу ХГС. Стратифікація 

серцево-судинного ризику проводилася згідно уніфікованого клінічного 

протоколу первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Артеріальна гіпертензія» (Наказ Міністерства охорони здоров'я 

України № 384 від 24.05.2012 р.).

Цей розділ дає чітке уявлення про дизайн дослідження, а саме чітко 

визначені критерії включення і виключення з дослідження, принципи 

формування груп хворих на ХГС, принципи проведення терапії згідно 

нормативної документації. В цьому розділі автором детально описані 

спеціальні методи дослідження із зазначенням лабораторій, в яких вони 

виконані. Дисертанткою обрані сучасні методи статистичної обробки, що є 

достатніми для оцінки та аналізу отриманих результатів.

Розділі 3 “ Клініко-лабораторна характеристика перебігу хронічного 

гепатиту С у  пацієнтів із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком ” 

Дисертанткою в цьому розділі ретельно проаналізовані клінічні особливості 

ХГС у хворих із супутнім підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком. 

Визначені фактори ризику, які найчастіше реєструються у хворих на ХГС, а 

саме помірна гіперглікемія (у 62,0 % хворих) та антропометричні ознаки 

абдомінального ожиріння (у 56,0 % хворих). Показано, що наявність цих 

факторів ризику у хворих на ХГС сприяє вищому рівню білірубінемії (р<0,05), 

більшій виразності цитолітичного синдрому (р<0,05), мезенхімально-запальної 

реакції (р<0,05) та вищому рівню креатиніну крові (р<0,05).

Окремий підрозділ присвячений порівнянню показників цитокінового 

статусу у хворих на ХГС залежно від наявності супутнього підвищеного 

сумарного серцево-судинного ризику. Доведено, що у хворих на ХГС із 

супутнім серцево-судинним ризиком порушення в системі цитокінів більш 

виражені за рахунок нижчого вмісту ІЛ-2 (р<0,05) та вищих рівнів вмісту ІЛ-4 

(р<0,05) й Т № -а  (р<0,05) в сироватці крові, порівняно з пацієнтами без



супутнього серцево-судинного ризику. Виявлені кореляції між вірусним 

навантаженням та кількісним вмістом ІЛ-2 та ІЛ-4 в сироватці крові.

Розділ 3 добре ілюстрований таблицями.

Розділ 4 “ Лікувальна корекція патогенетичних порушень у  хворих на 

хронічний гепатит С із підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком ”. В 

цьому розділі дисертанткою проаналізовані результати ПВТ хворих на ХГС 

залежно від наявності терапії супроводу препаратом рибонуклеїнової кислоти. 

Доведено, що доповнення ПВТ хворих на ХГС з підвищеним сумарним 

серцево-судинним ризиком препаратом рибонуклеїнової кислоти сприяло 

зниженню частоти основних клінічних синдромів та симптомів (загальна 

слабкість, головний біль, запаморочення, емоційна лабільність), позитивно 

впливало на динаміку біохімічних показників підвищеного сумарного серцево- 

судинного ризику (холестерин, тригліцериди, глюкоза). За результатами 

аналізу вірусологічної відповіді дисертантка довела, що доповнення ПВТ 

препаратом рибонуклеїнової кислоти дозволило досягнути РВВ у 66,0 % 

хворих, а без доповненої терапії РВВ була досягнута у 42,0 % хворих (р<0,05), 

проте частота досягнення СВВ не залежала від застосування терапії супроводу.

В цьому розділі дисертанткою ретельно проаналізовано розвиток 

небажаних побічних явищ ПВТ у хворих на ХГС залежно від застосування 

терапії супроводу препаратом рибонуклеїнової кислоти. Дисертанткою 

доведено, що застосування зазначеної вище терапії супроводу дозволило 

зменшити частоту розвитку інтерфероніндукованих лейко- та тромбоцитопенії.

Окремий підрозділ цього розділу присвячений визначенню динаміки 

цитокінового статусу у хворих на ХГС залежно від наявності супутнього 

підвищеного серцево-судинного ризику та додаткового застосування препарату 

рибонуклеїнової кислоти. Продемонстровано, що включення препарату 

рибонуклеїнової кислоти в комплексне лікування хворих основної групи та 

групи порівняння сприяло достовірному зниженню рівнів ІЛ-4 та підвищенню 

рівня ІЛ-2 через 6 місяців лікування, порівняно з такими до лікування (р<0,05) 

та з групами пацієнтів, які не отримували препарат рибонуклеїнової кислоти



(р<0,05). Через 6 місяців терапії рівень ТКР-а у всіх досліджуваних групах 

достовірно знижувався, порівняно з показниками до лікування (р<0,05), 

незалежно від прийому препарату рибонуклеїнової кислоти. Після 6 місяців 

лікування у пацієнтів, які отримували в складі терапії цей препарат рівні ІЛ-2, 

ІЛ-4 та Т № -а  нормалізувались та достовірно не відрізнялися від рівнів 

здорових осіб (р>0,05). Розділ 4 добре ілюстрований табличним матеріалом.

При “Аналізі і обговоренні результатів” автором проведено детальне 

обговорення результатів дослідження, отримані результати власних досліджень 

співставленні з раніше відомими дослідженнями інших авторів.

Висновки та практичні рекомендації аргументовані, містять фактичний 

матеріал та відповідають цілі й завданням дисертаційного дослідження. 

Результати дисертаційного дослідження досить повно викладені автором в 

опублікованих працях.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

Принципових зауважень щодо поданого і викладеного у дисертації 

матеріалу немає. В роботі зустрічаються окремі технічні та стилістичні 

неточності. Зазначені недоліки не знижують загального позитивного враження 

від дисертації і не мають суттєвого значення.

Для дискусії пропонуються такі питання:

1. Які методи діагностики фіброзу печінки були застосовані при 

виконанні роботи? Чи застосовували ви біопсію печінки?

2. Як часто при проведенні ПВТ хворим на ХГС з наявністю 

підвищеного сумарного серцево-судинного ризику виникала потреба для 

корекції нейтропенії застосовувати стимулятори лейкопоезу (гранулоцитарний 

колоніестимулюючий фактор)? Чи залежала частота застосування стимуляторів 

лейкопоезу від наявності терапії супроводу ПВТ препаратом рибонуклеїнової 

кислоти?



висновки
Дисертаційна робота Васкул Надії Василівни на тему “Клініко- 

лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С у пацієнтів із 

підвищеним сумарним ризиком серцево-судинної патології та лікувальна 

корекція”, науковим керівником якої є доктор медичних наук, професор 

Пришляк Олександра Ярославівна, виконана в ДВНЗ “Івано-Франківський 

національний медичний університет”, є завершеним кваліфікованим науковим 

дослідженням, в якому наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення 

науково-практичної задачі, яка полягає в поглибленні уявлення про клініко- 

лабораторні особливості ХГС за наявності підвищеного сумарного серцево- 

судинного ризику шляхом комплексного вивчення клінічних, біохімічних та 

імунологічних показників, що дало змогу оптимізувати лікування цих хворих.

Враховуючи актуальність обраної теми, обсяг проведених власних 

досліджень, обґрунтованість та наукову новизну висновків і практичних 

рекомендацій, аналіз дисертації, автореферату, опублікованих наукових праць, 

позитивні характеристики впровадження отриманих результатів у практику, 

дисертаційна робота Васкул Надії Василівни “ Клініко-лабораторні особливості 

перебігу хронічного гепатиту С у пацієнтів із підвищеним сумарним ризиком 

серцево-судинної патології та лікувальна корекція” повністю відповідає 

вимогам п. 11 Постанови КМ України № 567 від 24 липня 2013 р. «Про 

затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», Наказу МОН, молоді та спорту 

України № 1059 від 14.09.11 р., а її автор Васкул Надія Василівна заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.13 -  «інфекційні хвороби».

Ойннійний опонент:


