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І.Актуальність теми
За останні десятиліття у світовій медицині спостерігається підвищена 

увага до вивчення захворювань опорно-рухового апарату, особливо до 
зростання поширеності й лікування остеоартрозу (ОА). Це зумовлено як 
збільшенням тривалості життя, так і прогресуючим поширенням ожиріння -  
основної неінфекційної епідемії ХХІ століття, низки ендокринних 
захворювань, негативного впливу ряду екологічних чинників, неправильним 
стилем життя, окремими професійними факторами тощо. До того ж, ОА нині 
спостерігається в більш молодших вікових групах. Як переважно вік-залежна 
патологія, ОА з роками ця хвороба ’’обростає” іншими віковими хворобами, 
частина з яких формується на спільній чи близькій патогенетичній платформі 
та обтяжує перебіг ОА, ускладнює реалізацію і без цього непростих і 
довготривалих сучасних методів лікування. ОА погіршує працездатність 
пацієнтів, а то й спричиняє інвалідність. Медичне обслуговування таких 
хворих лягає все важчим економічним тягарем на суспільства навіть 
розвинутих держав.

Патогенетично взаємозалежний варіант перебігу будь-якої хвороби нині 
означений як коморбідність, яка має різні форми і ступені, неоднозначність 
впливу на основну хворобу та визнана однією із актуальних проблем сучасної 
медицини, тому посилено вивчається. При ОА досить поглиблено досліджені 
коморбідні захворювання серцево-судинної, травної систем, ожиріння, 
цукрового діабету, що певною мірою враховано в сучасних схемах 
комплексного лікування хворих на ОА. Однак ще далеко не на всі питання в 
цій проблемі дані відповіді, не все вирішено. На сучасному етапі існування 
людства не зовсім сподіваним стало зростання поширеності гіпотиреозу, 
популяційно з 0,5 % до 2 і навіть 4 % у США. Але серед жінок, особливо 
старших вікових груп, ця патологія сягає 6-8% у маніфестній та 16-19% у



субклінічніх формах. Цей же контингент людей є найбільш уразливий щодо 
ОА. Однак донині взаємини ОА-гіпотиреоз тільки-но почали вивчатися. 
Потребують уточнення особливості метаболічних порушень при ОА з різними 
віковими коморбідними процесами у віковому і гендерному аспекті.

Провідний вчений нашої держави директор ННЦ інституту кардіології 
імені М.Д Стражеско академік НАМН України професор В.М Коваленко 
закликає до поглибленого дослідження в ревматології “спільної 
патогенетичної платформи” основної і коморбідних недуг і вбачає в цьому 
напрямку перспективні шляхи вдосконалення лікувального процесу в таких 
хворих із виходом на персоніфіковану терапію.

Дисертаційна робота доц. Л.О. Волошиної виконана в зазначених 
напрямках сучасної медицини, тому актуальність цієї праці не викликає 
сумнівів.

II. Зв’язок з науковими програмами, планами , темами.
Дисертаційна робота доц. Л.О. Волошиної виконана в рамках науково- 

дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ 
України “Буковинський державний медичний університет ” на тему: 
“Генетичні, метаболічні аспекти запалення, дисфункція ендотелію та 
лікування при поєднаній патології внутрішніх органів” (№ держреєстрації 
0112U003546), а дисертант є співвиконавцем одного із фрагментів зазначеної 
теми.

III. Ступінь обргунтованості наукових положень, висновків і 
практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Наукова праця доц.Л.О. Волошиної грунтується на ретроспективному 
аналізі 596 карт стаціонарного хворого на ОА за 2009-2014рр та 
проспективному З-х річному комплексному спостереженні за 312 хворими на 
первинний ОА. Обстежено також 30 практично здорових осіб 
репрезенативного віку до основного контингенту хворих. Відповідно до мети і 
завдань роботи обрана сучасна інформативна дослідницька програма, зокрема, 
крім рутинних клінічних і лабораторно-інструментальних досліджень, 
вивчались цитокінова ланка регуляції запальних та імунних реакцій, стан 
прооксидантних та антиоксидантних систем крові, кінцевих продуктів 
метаболізму NO в крові, фібринолітичної і протеолітичної активності плазми 
крові, ліпідного обміну, тиреоїдного гомеостазу і функціонально- 
морфологічного стану щитоподібної залози, низки інших важливих 
біохімічних параметрів (глюкоза крові, білірубін і фракції, активність 
печінкових ферментів, креатинін, сечовина крові, рівні іонізованого Ca, P, Mg, 
Fe), швидкість клубочкової фільтрації, показники якості життя, статистичні 
методи.



Старанний клініко-інструментально-біохімічний аналіз отриманих даних 
дозволив дисертанту обгрунтувати кластеризацію коморбідних захворювань у 
досліджуваного контингенту та виділити основні фенотипи і підтипи ОА, а 
звідси вийти на диференційовані підходи до вдосконалень загальновизнаних 
методів комплексного лікування ОА.

В аспекті оцінки вдосконалених технологій лікування дисертант 
рандомізувала хворих на п’ять груп: проліковані базовим комплексом (група 
порівняння); проліковані базовим комплексом з включенням препарату L- 
аргініну (І основна група); ліковані базовим комплексом із включенням 
кверцетину (ІІ основна група); проліковані базовим комплексом із 
включенням засобу “Зобофіт” (ІІІ основна група) та проліковані базовим 
комплексом із включенням засобу, що містить хондроїтину сульфат, 
глюкозаміну гідрохлорид та екстракти коренів імбиру, селери та кори верби 
(ІУосновна група).

Отримані результати належно проаналізовані в клінічному, 
патофізіологічному та статистичному аспектах, включаючи дані новітніх 
досягнень в досліджуваній проблемі, що дає підстави стверджувати, що всі 
наукові положення, висновки і практичні рекомендації є достатньо 
аргументованими та достовірними.

Матеріали роботи повною мірою висвітлені у 22 статтях, опублікованих 
у фахових виданнях, з них 5 -  в закордонних журналах, з яких 1 входить до 
наукометричної бази Sci Verse Scopus, 10 - у моноавторстві, 24 статті та тези в 
матеріалах вітчизняних і міжнародних наукових форумів, а також глава 
колективної монографії. Основні положення дисертації захищені 4 патентами 
на корисну модель, є 4 нововведення.

Достатнім є рівень оприлюднення матеріалів дисертації. Результати цієї 
дисертаційної роботи впроваджені в клінічну практику лікувальних установ 8 
областей України та використовуються в навчальному процесі 4 вищих 
навчальних медичних закладів України, що підтверджено відповідними 
актами впровадження.

Наукова новизна роботи. Дисертантом розроблено новий напрямок 
діагностики та диференційованого лікування хворих на ОА з різними 
кластерами коморбідних захворювань та гіпотиреозу. Нею уперше досліджено 
частоту і форми гіпотиреозу у хворих на ОА та їхнє місце в структурі 
коморбідних недуг у цієї категорії хворих, обтяжливий вплив гіпотиреозу на 
прояви і перебіг ОА та наявних інших коморбідних процесів, результати 
загальноприйнятих методів їхнього лікування.

Суттєво доповнено наукові дані щодо вікових і гендерних особливостей 
формування коморбідності у хворих на ОА, встановлено кількісне і якісне



зростання тягаря коморбідності, обтяжливий вплив на рівні кардіоваскулярних 
і гастроінтестинальних ризиків(КВР, ГІР).

Обгрунтовано доцільність виділення та уточнено наукові дані про 
клініко-патогенетичні особливості кластерів коморбідних захворювань у 
хворих на ОА, встановлено вікові метаболічні відмінності порушень.

Уперше в метаболічному фенотипі ОА обгрунтовано доцільність 
виділення 2 прогностично гірших підтипів: ОА,- ожиріння і цукровий діабет, 
та ОА,- ожиріння та гіпотиреоз.

На основі отриманих нових наукових даних розроблена концепція 
диференційованого лікування залежно від домінуючого кластеру 
коморбідності із застосуванням препаратів L-аргініну, кверцетину, новітнього 
хондропротектора, що містить екстракти кореня імбиру, селери і кори верби, 
комплексного засобу “Зобофіт”.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 
полягає в поглибленні клінічних уявлень про вікові і гендерні особливості 
формування коморбідних процесів, їхній обтяжливий вплив на тяжкість 
проявів, перебіг ОА, ступінь зворотності метаболічних порушень у крові, 
зниження ефективності загальноприйнятих методів лікування, зростання 
рівнів кардіоваскулярних і гастроінтестинальних ризиків, що значно 
ускладнює і здорожчує всі форми медичної опіки.

Важливим в практичному сенсі є кластеризація зростаючого числа 
коморбідних хвороб у хворих, виділення фенотипів ОА, що орієнтує на 
персоніфіковану терапію таких пацієнтів з можливістю розробки різних 
доповнень до існуючих стандартів лікування цієї хвороби.

Цінними практично є додаткові діагностичні заходи в діагностиці, 
направлені на раннє виявлення різних форм гіпотиреозу та своєчасне 
лікування цієї “тихої” патології.

Саме такі науково-практичні особливості цієї дисертаційної роботи 
дозволили її автору розробити та апробувати нові способи диференційованих 
удосконалень комплексного лікування хворих із різними кластерами та 
фенотипами ОА із застосуванням препаратів L-аргігіну, кверцетину, 
полікомпонентних новітніх засобів хондропротекторної та тиреостабілізуючої 
терапії, зазначено критерії достатності їх використання чи повторних курсів.

Важливо, що ці практичні положення дисертації захищені 4 патентами 
України на корисну модель.

IV. Аналіз змісту та оформлення роботи.
Дисертацією є рукопис на 373 сторінках комп’ютерного тексту, з яких 

263 сторінки основного тексту, складається зі вступу, розділів огляду 
літератури, матеріалу і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень,



аналізу і узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, 
списку джерел літератури: всього 502, із них кирилицею -  234, латиницею -  
268. Робота ілюстрована 51 таблицею та 36 рисунками. Це є загальноприйнята 
схема клінічних дисертаційних робіт, що відповідає вимогам, зокрема 
докторським.

Вступ структурований згідно вимог ДАК України. В ньому чітко 
сформульовано мета і завдання дослідження, належно висвітлена наукова 
новизна, практична цінність, інформація про оприлюднення матеріалів 
дисертації, впровадження та інші підрозділи. Зауважень не маю.

В розділі огляду літератури, його підрозділах у відповідності до назви 
самої дисертації старанно проаналізовано сучасні джерела літератури з 
діагностики та патогенезу ОА, коморбідності як проблеми та, зокрема, при 
ОА, окремим підрозділом є висвітлення існуючих нині даних про гіпотиреоз 
та дискусійні, невирішені питання як в рамках цього патологічного стану, так і 
патогенетичних взаємин із іншою патологією внутрішніх органів, детально 
проаналізована сучасна стратегія лікування ОА на засадах доказової медицини 
та з урахуванням найбільш поширених супутніх захворювань, а також 
невирішених проблем лікування на основі метааналізів багатоцентрових 
міжнародних досліджень і рекомендацій провідних європейських і північно
американських фахових організацій.

В резюме до цього розділу аргументується актуальність вибору свого 
дослідження, проглядаються напрямки майбутніх власних досліджень та 
лікувальних розробок.

В цьому розділі лише окремі технічні недоліки, в деяких місцях є 
посилання на 8-9 наукових джерел. Інших зауважень не маю.

Розділ II “Клінічна характеристика хворих і методи дослідження ” 
містить 3 підрозділи. В 1 підрозділі наведена загальна характеристика 
основного контингенту хворих на ОА, рандомізація груп за методами 
вдосконалень комплексного лікування хворих на ОА, інформація про 
дотримання всіх норм біоетики клінічних досліджень. Зазначено, що 
поглиблене дослідження явищ коморбідності буде наведено в одному з 
розділів власних досліджень, що узгоджується із назвою самої дисертації.

Методики дослідження висвітлені лаконічно, змістовно, з посиланнями 
на конкретні наукові джерела чи інструктивні вказівки до виконання (зокрема 
цитокінів) певних досліджень, статистичні методи.

Зауважень не маю.
Розділ III є одним із ключових. Це результати ретроспективного аналізу 

медичних карт стаціонарних хворих на ОА та трирічного проспективного 
дослідження динаміки ОА та коморбідних процесів і лікувально-



профілактичних заходів. В першому підрозділі дисертант зробила велику 
аналітичну роботу з оцінки 596 історій хвороби пацієнтів із ОА за 5 років і 
дослідила, що на теперішній час навіть у спеціалізованих ревматологічних 
стаціонарах лікарі не налаштовані на врахування коморбідних захворювань, а 
гіпотиреозу взагалі не надається належна увага. Хоча, як зазначає дисертант, 
така ситуація дотепер є в більшості країн світу. Важливо зазначити, що 
ретроспективні дослідження нині є досить популярними.

Цей підрозділ був передумовою до поглиблених 3-х річних 
проспективних спостережень за 312 хворими з ОА в контексті вікових і 
гендерних особливостей формування коморбідних процесів у кількісному, 
якісному аспектах (зростання загального тягаря коморбідності), їхнього 
негативного впливу на зростання рівнів КВР та ГІР, чим обгрунтувала 
необхідність посилення їх профілактики та пошуку потрібних 
фармакологічних засобів.

Одобрення заслуговує кластерний аналіз коморбідних захворювань на 
основі оцінки клініко-патогенетичних особливостей в рамках кожного із 
кластерів, спільних патогенетичних ланок кластерів, що зумовлює їх 
взаємодоповнення (“вплітання” за автором) з посиленням рівнів КВР та ГІР, 
обгруновуючи потребу додаткового фармакологічного захисту пацієнта як 
варіант персоніфікованого підходу, що нинішньою медициною розцінюється 
як найближче майбутнє лікувальних технологій. Ще одна позитивна сторона 
цього розділу -  це оцінка ролі соціо-економічних факторів та освітнього цензу 
пацієнтів із ОА, як одна із важливих передумов успішної реалізації сучасних 
методів лікування цієї недуги і є визнаним у світі.

Слід зазначити, що дисертант в цьому і подальших розділах цілком 
аргументовано зробила відступ від рекомендацій ВООЗ щодо параметрів 
вікових груп людини, зокрема, в межах середнього віку. Це зумовлено 
частотою формування ОА та особливостями проявів та перебігу цієї патології 
у віці до 50, 51-60, особливо старше 60 років. Це дозволило автору глибше 
розкрити клініко-патогенетичні особливості ОА (певною мірою і коморбідних 
процесів) та на цій основі в подальшому аргументувати диференційовані 
підходи до вдосконалень комплексного лікування.

В цілому цей розділ написаний досить грунтовно, логічно і націлює на 
потребу поглибленого дослідження патогенетичних ланок в аспекті нових 
взаємин ОА та коморбідностей.

Щодо зауважень, то можна відмітити стилістично не зовсім вдалі, великі 
речення, технічні описки.

В Розділі IV відображені вікові та гендерні особливості метаболічних 
порушень у хворих на ОА та зростаючий рівень коморбідностей. В семи



підрозділах послідовно висвітлені в процесі реалізації основного етапу 
лікування базовим комплексом особливості та динаміка: про- і
протизапальних цитокінів та маркерів запалення; про- і антиоксидантних 
систем крові, кінцевих метаболітів оксиду азоту; показано особливу роль 
трансформуючого фактора росту-pi залежно від стадії ОА та вираженості 
коморбідних хвороб. Зокрема акцентовано, що він є маркером 
взаємозалежності ОА та коморбідностей. Досліджено особливості порушень 
фібринолітичної і протеолітичної активності плазми крові в цьому ж аспекті, а 
також інші біохімічні параметри.

За вищеозначеного вікового підходу в оцінці проведених досліджень 
дисертант встановила, що у віці до 50 років у хворих на ОА є лише помірні 
порушення в досліджуваних метаболічних напрямках, які характеризуються 
доброю зворотністю на основному етапі лікування, що добре корелює із 
настанням ремісії ОА. Зате у віковій групі 51-60, особливо після 60 років, 
встановлено прогресуюче погіршення метаболічних процесів, що 
характеризується все гіршою їх зворотністю навіть упродовж 3-х місячного 
комплексного лікування, а досягнення стану неповної ремісії ОА за такого 
ступеня цих неспецифічних метаболічних порушень дали підстави дисертанту 
дійти висновку, що вони навіть більше зумовлені коморбідними 
захворюваннями, зокрема, ожирінням, цукровим діабетом та гіпотиреозом. 
Саме в цих порушеннях автор вбачає “спільну патогенетичну платформу” їх 
взаємозалежностей та прогресування.

Завдяки глибокому множинному кореляційному аналізу між усіма 
досліджуваними параметрами в різних вікових групах встановлено вікове 
зростання сили цих зв’язків, виявлено домінуючі біохімічні фактори впливу на 
доступні клініцистам в орієнтації складних клінічних ситуацій -  це рівні С- 
реактивного білка та фібриногену.

Табличний і рисунковий матеріал наглядно відображають текстовий 
матеріал.

Заключним підрозділом цього розділу є оцінка якості життя (ЯЖ) у 
хворих на ОА в розрізі вікового зростання коморбідності. На відміну від 
прийнятої в ревматології оцінки ЯЖ за анкетою HAQ, дисертант використала 
визнаний широкою медичною спільнотою опитувальник SF-36, який краще 
відображає ЯЖ у хворих з різною патологією внутрішніх органів, в т.ч. 
пацієнтів із ОА та коморбідними процесами. Дисертант показала, що на ЯЖ 
хворих впливають не тільки стадія ОА, але значною мірою і коморбідні 
хвороби, особливо ожиріння, цукровий діабет та гіпотиреоз.

В Розділі V відображені вікові і гендерні особливості розвитку 
гіпотиреозу, ожиріння та цукрового діабету у хворих на ОА, їх вплив на



прояви ОА і коморбідні захворювання, формування метаболічного фенотипу 
ОА, особливо прогностично двох гірших підтипів: А - це ОА+ожиріння+ 
цукровий діабет, і підтип Б -  ОА+ ожиріння і гіпотиреоз. Показано обтяжливий 
вплив гіпотиреозу на метаболічні порушення, особливо ліпідний спектр крові, 
явища оксидативного стресу, швидкість клубочкової фільтрації. Заслуговує 
позитивної оцінки віднесення дисертантом хворих на ОА із 
високонормальним рівнем ТТГ як можливий контингент ризику формування 
субклінічного гіпотиреозу.

Особливих зауважень до цього розділу не має.
Одним із ключових є Розділ VI, який відображає дослідницький процес 

диференційованих підходів до вдосконалення лікування хворих на ОА з 
різними кластерами коморбідних недуг та фенотипами ОА. Дисертант на 
підгрунті отриманих в попередніх розділах даних здійснила обгрунтований 
вибір доповнень до визнаного стандарту лікування ОА з урахуванням 
кластерів коморбідних хвороб. Зокрема, з використанням препаратів L- 
аргініну (вітчизняний “Тівортіна аспартат”) при високих і дуже високих рівнях 
КВР, кверцетину (відчизняний Квертин) - при високих рівнях КВР та ГІР; 
комплексного фітозасобу “Зобофіт” - за наявності субклінічного гіпотиреозу; 
новітнього хондропротектора, що містить класичні хондроїтину сульфат, 
глюкозаміну гідрохлорид та екстракти коренів імбиру, селери і кори верби - 
при вираженому кластері гастроентерологічних уражень з тривалими 
проявами синдрому подразненого кишечника та ураженнями гепатобіліарної 
системи і підшлункової залози.

За обраною дослідницькою програмою дисертант показала особливості 
впливу кожного із зазначених засобів на клінічні прояви ОА, коморбідних 
захворювань та метаболічні порушення. Згідно отриманих нею результатів та 
на підставі відомих з літератури даних про механізми дії досліджуваних 
засобів в заключній частині кожного з підрозділів показала схематично 
механізм їх дії у хворих на ОА та коморбідні процеси, що створює цільне 
уявлення про механізми їхньої дії за цих умов та на кінцеві результати 
лікування.

Вагомим є дотримання принципів доказової медицини: дисертант 
вивчала ефективність досліджуваних засобів упродовж одного року за 
основними клінічніми параметрами: частота рецидивів і їх особливості, 
тривалість ремісій та відношення шансів рецидивів в основній і порівняльних 
групах.

Є поодинокі зауваження щодо стилістики.



А взагалі треба відмітити, що ілюстративний матеріал всіх розділів 
власних досліджень, особливо таблиці, є насиченим, інформативним і добре 
підтверджує текстову частину дисертації.

Кожен із розділів завершується глибоким резюме.
Заключний розділ “Аналіз і узагальнення результатів дослідження”

(39 стор.) написаний дуже кваліфіковано, узагальнення отриманих даних 
здійснюється в полемічному аспекті з відомими в ревматології і внутрішній 
медицині науковими досягненнями та дискусійними позиціями, показано 
особистий внесок у вирішення цієї складної проблеми. Є посилання на 
рекомендації у вивченні невирішених проблем в ревматології провідних 
вчених України, зокрема акад. НАМНУ В.М Коваленка, керівництво 
дисертанта в роботі згідно основних положень “Стратегії ВООЗ в галузі 
народної медицини на 2014-2023рр”, резолюцій останнього (2017) Конгресу 
ревматологів України, геронтологічних форумів тощо.

Завершується робота змістовним алгоритмом (концепцією) 
діагностичних і лікувально-профілактичних підходів у хворих на ОА з 
явищами вікової та гендерної коморбідності.

Висновки дисертації логічно випливають із матеріалів проведеного 
дослідження, є чіткими, аргументованими.

Практичні рекомендації є конкретними, зрозумілими і реальними у 
використанні, починаючи з первинної ланки медичної допомоги.

Список використаної літератури оформлений згідно останніх вимог, 
більше 50 відсотків джерел -  за останніх п’ять років.

V. Загальні недоліки і зауваження до роботи.
Починаючи зі вступу і до обговорення по три рази є подібні посилання 

на “Стратегію ВООЗ в галузі народної медицини на 2014-2023рр” та про 
необхідність дослідження “спільної патогенетичної платформи основного і 
коморбідних захворювань”, в окремих розділах перед викладом основного 
матеріалу вступна частина нагадує міні-огляди на 1-1,5 стор.

Загальне враження про роботу вельми позитивне, добротна українська 
мова викладу, лаконічність основних наукових положень, проглядається 
перспективи подальших наукових пошуків.

Автореферат повністю відображає основний зміст дисертації, зауважень 
не маю.

VI. При рецензуванні роботи у мене виникло ряд питань, на які 
доцільно дисертанту відповісти при офіційному захисті:

1. Яким методом Ви користувалися при здійсненні кластерного аналізу і
які переваги це дало Вам в реалізації свого дослідження?



2. Конкретизуйте в чому суть дієти з підвищеним вмістом аргініну і які 
переваги її застосування в реалізації реабілітаційно-етапного лікування 
цього контингенту хворих?

3. На чому ґрунтуються певні відхилення вікових характеристик 
обстежених від класифікації вікових груп людей за рекомендаціями

р в о о з ?
Т к  •  •  •  • • •Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам
За актуальністю теми, обсягом, якістю і глибиною приведених 

досліджень, що мають вагоме теоретичне, практичне значення, наукову 
новизну, дисертація Волошиної Лариси Олександрівни на тему «Клініко- 
патогенетичні особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих 
на остеоартроз: вікові, тендерні та метаболічні аспекти прогнозування, 
вдосконалення лікування та профілактики» є закінченою самостійною 
науково-дослідною роботою, яка на сучасному рівні вирішує актуальну 
проблему внутрішньої медицини, а саме підвищення рівня діагностики та 
ефективності лікування хворих на остеоартроз та коморбідні процеси, зокрема 
й гіпотиреоз на підставі аналізу вікових, тендерних і метаболічних аспектів їх 
розвитку.

Представлена праця повністю відповідає вимогам п.10 Постанови 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. “Про затвердження 
Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника” з наступними доповненнями щодо 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук та 
відповідає паспорту спеціальності 14.01.02-внутрішні хвороби, а її виконавець 
заслуговує пошукуваного ступеня.

Офіційний опонент 
головний науковий співробітник 
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