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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора медичних наук, завідувача кафедри 
внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології 
ім. акад. Є.М.Нейка державного вищого навчального закладу 
України «Івано-Франківський національний медичний 
університет», професора Яцишина Романа Івановича на 
дисертаційну роботу Волошиної Лариси Олександрівни
«Клініко-патогенетичні особливості формування коморбідності 
та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, тендерні та 
метаболічні аспекти прогнозування, вдосконалення лікування 
та профілактики», подану на здобуття наукового ступеня доктора 
медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби

Актуальність теми.
Загальновизнано, що первинний остеоартроз (ОА) -  це найпоширеніше 

вік-залежне захворювання опорно-рухового апарату, що у зв'язку з 
подовженням тривалості життя людської популяції буде охоплювати все 
ширші прошарки населення всіх країн світу, негативно відбиватися на 
працездатності хворих, якості їх життя, ставатиме все більшим медико- 
соціальним тягарем для суспільства (Коваленко В.М. 2012-2017, Шуба Н.М. і 
співавт., 2014; Harrisonetal., 2013). Відомо, що цій хворобі притаманний один 
з найвищих рівнів коморбідності (Фадєєнко Г.Д. і співавт., 2014).

Коморбідність - поєднання у одного хворого двох або більше 
хронічних захворювань, етіопатогенетично взаємопов'язаних між собою або 
збігаються по часу появи незалежно від активності кожного з них (Р. Г. 
Оганов и др., 2017).

Серед коморбідних захворювань при ОА найбільшу увагу викликають 
різні захворювання серцево-судинної системи, оскільки вони зумовлюють 
високі рівні кардіоваскулярного ризику (КВР), ускладнюють терапевтичну 
тактику ведення таких хворих та загрози судинних подій (Мітченко О.І., 
2014; Лутай М.І, 2015). На теперішній час проводяться інтенсивні 
дослідження явищ коморбідності при ОА, але вони настільки різноваріантні 
у віковому та тендерному, метаболічному аспекті тощо, що зусиль для 
медичних досліджень виглядає на не одне десятиліття. Тому не дивно, що 
навіть серед вагомих здобутків у цьому науковому напрямку є багато 
контроверсійних міркувань та ще не вирішених питань.

Зокрема, з 2012 року світовою ендокринологічною спільнотою разом з 
іншими дотичними світовими медичними асоціаціями звернуто увагу на 
стрімке зростання гіпотиреозу з популяційного рівня 0,5% 30-40 років тому
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до 2-4% нині, а серед жіночої статі у віці за 50-60 років - до 8%, та в 
субклінічній формі -  12-18% (Пирс С., Разви С, 2012; Паньків В.І., 2014). Цю 
проблему зразу ж визнано міждисциплінарною із пропозиціями досліджувати 
фахівцями в різних напрямках медицини, оскільки зумовлене гіпотиреозом 
зниження всіх видів метаболізму негативно відбивається не тільки на 
функціонально-морфологічному стані всіх органів і систем, а особливо 
уражених до розвитку гіпотиреозу.

Статистично доведено, що як ОА, так і гіпотиреоз уражають переважно 
жінок (в 4-5 раз частіше) та формуються в такий же віковий період. Однак 
досліджень явищ гіпотиреозу у хворих на ОА в літературі дисертантом не 
зафіксовано, як і зрозуміло, розробок вдосконалення лікувального процесу за 
таких умов.

А отже, дисертаційне дослідження J1.0. Волошиної якраз виконане в 
цьому важливому для медицини науковому напрямку, тому тему її роботи 
можна вважати цілком актуальною.

З в ’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими
програмами.

Рецензована дисертаційна робота доц. JT.O. Волошиної виконана в 
рамках планової НДР 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» (№ держ. реєстрації 
01.12U003546), а дисертант є співвиконавцем одного з фрагментів зазначеної 
теми.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
практичних рекомендацій, сформульованих у  дисертації, повноти їх

викладу в опублікованих працях.
Наукова праця доц. JT.O. Волошиної грунтується на ретроспективному 

аналізі 596 карт стаціонарних хворих на ОА за 2004-2014рр та 
проспективному 3-річному комплексному спостереженні за 312 хворими на 
первинний ОА, а також 30 практично здорових осіб.

Для досягнення поставлених мети і завдань дослідження нею обрана 
сучасна інформативна науково-дослідницька програма. Вона включала, 
помимо рутинних методів, дослідження цитокінової ланки регуляції 
запального і імунного процесів, ліпідного спектру крові, протеолітичної і 
фібринолітичної активності плазми крові, стану про- і антиоксидантних 
систем, кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту в крові, тиреоїдного



з

гомеостазу та функціонально-морфологічного стану щитоподібної залози 
(ЩЗ), ряду інших важливих біохімічних параметрів (глюкоза крові, 
активність ACT, AJ1T, ЛДГ, ЛФ, ГГТП, сечовина, креатинін крові, рівні Са, 
Р, Mg, Fe, альбумін, заг.білок, білірубін та його фракції, швидкості 
клубочкової фільтрації нирок), статистичні методи (І-ІУрівні).

Для оцінки вдосконалених технологій лікування хворі були 
рандомізовані на 5 груп: проліковані базовим комплексом (група
порівняння), проліковані базовим комплексом з включенням препарату L- 
аргініну (І основна група), проліковані базовим комплексом з включенням 
Кверцетину (II основна група), проліковані базовим комплексом з 
включенням фітозасобу “Зобофіт”(Ш основна група) та група пролікованих 
комплексно з включенням фітохондропротекторного препарату «Остеоартізі 
актив плюс» (IV основна група).

Всі отримані дані старанно проаналізовані в клінічному, статистичному 
аспектах, в тому числі в контексті сучасних досягнень в науковій літературі 
цього спрямування, тому є всі підстави вважати, що всі наукові положення, 
висновки та практичні рекомендації є належно аргументовані та достовірні.

Вони повною мірою висвітлені у 22 статтях (10 у моноавторстві), з них 
5 -  в закордонних виданнях, 1 -  що входить до науковометричної бази 
Sci Verse Scopus, 24 тезах та матеріалах наукових форумів різних рівнів.

Про вагомість роботи свідчать 4 отримані патенти на корисну модель 
та 4 нововведення, а також одна глава в колективній монографії.

Достатнім є рівень впровадження в клінічну практику лікувально- 
профілактичних установ 8 областей та в навчальний процес 4 вищих 
медичних навчальних закладів України. Матеріали достатньою мірою 
апробовані на 19 наукових форумах, включаючи міжнародні.

Наукова новизна.
Розроблено новий напрямок діагностики та диференційованого 

лікування хворих на ОА з різними кластерами коморбідних процесів та 
гіпотиреозу.

Уперше досліджено частоту і форми гіпотиреозу в хворих на ОА і 
визначено їх місце в структурі коморбідних процесів, вплив на прояви і 
перебіг ОА та наявних інших коморбідних станів.

Доповнено наукові дані щодо вікових і тендерних особливостей 
формування коморбідності у хворих на ОА та встановлено кількісне і якісне 
зростання тягаря коморбідності в аспекті діагностики, форм і методів 
медичної опіки, зростання рівнів КВР.
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Обґрунтовано доцільність виділення і уточнено наукові дані про 
клініко-патогенетичні особливості кластерів коморбідних захворювань, їх 
вплив на прояви, перебіг ОА, встановлено відмінності метаболічних 
порушень, що вносять певну ясність в обґрунтування доповнень до 
стандартних методів лікування ОА.

Уперше в метаболічному фенотипі О А обґрунтовано виділення 
прогностично різних підтипів: підтип А -  ОА, ожиріння та цукровий діабет; 
та підтип Б -  О А, ожиріння та гіпотиреоз.

Уперше досліджено вікові особливості динаміки метаболічних 
порушень (цитокіновий профіль, про- і антиоксидантна системи, метаболіти 
N 0, фібринолітична, протеолітична активність плазми крові, ліпідний 
спектр) крізь призму зростання вікової коморбідності та гіпотиреозу 
впродовж 1-3 місячних термінів лікування.

Поглиблено наукові дані про особливості порушень якісних показників 
життя хворих на ОА крізь призму вікових коморбідних процесів.

Практичне значення роботи.
Проведені дослідження дозволили поглибити уявлення про вікові і 

тендерні особливості формування коморбідних процесів, їх обтяжливий 
вплив на тяжкість, перебіг, прогресування, ступінь зворотності метаболічних 
порушень у хворих на ОА, рівні КВР і гастроінтестинальних ризиків (ГІР).

Кластеризація зростаючого числа вікових коморбідних процесів та 
виділення із них фенотипів ОА орієнтує на персоніфіковані доповнення до 
існуючих стандартів лікування.

Включення до стандартних комплексів обстеження хворих на ОА 
методів дослідження ЩЗ (УЗД, рівні ТТГ, Т у б і л ь н і )  д о з в о л я є  здійснювати 
ранню діагностику гіпотиреозу як особливого коморбідного стану, що 
поглиблює клініко-патофізіологічні прояви як ОА, так і інших коморбідних 
захворювань.

Розроблено ефективні диференційовані доповнення до існуючих 
стандартів лікування хворих на ОА у вигляді додаткового застосування 
препарату L-аргініну (вітчизняний Тівортіну аспартат) при дуже високому 
КВР; кверцетину (квертину) -  при високому КВР та ГІР, «Зобофіту» -  за 
наявності субклінічної форми гіпотиреозу та фітохондропротекторного 
засобу «Остеоартізі актив плюс» за наявності значних системних проявів 
кластеру гастроентерологічних коморбідних захворювань. Саме на ці 
удосконалення дисертант отримала 4 патенти України на корисну модель.
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Оцінка змісту дисертації.
Дисертацією є рукопис об’ємом 373 сторінок, з них власне текстом 

дисертації є 263 сторінок комп’ютерного машинопису. Вона побудована в 
традиційному для клінічних дисертаційних робіт стилі і складається зі 
«Вступу», розділів огляду літератури, матеріалу і методів дослідження, 4 
розділів власних досліджень, аналізу і узагальненнярезультатів дослідження, 
висновків, практичних рекомендацій, списку джерел літератури (всього 502 
джерела, з них 234 кирилицею та 268 латиницею). Дисертація ілюстрована 
51 таблицею та Збрисунками.

Вступ структурований згідно вимог ДАК України, у ньому чітко 
сформульовані мета і завдання дослідження та інші підрозділи. Зауважень 
немає.

Розділ огляду літератури містить шість підрозділів, в яких дисертант 
висвітлила сучасні досягнення в дослідженні епідеміологічних, етіологічних, 
патогенетичних, генетичних аспектах ОА, проблемі коморбідності при ОА, 
гіпотиреозі як міждисциплінарної проблеми сучасної медицини, новітні 
досягнення в стратегії лікувальних підходів при ОА, а також сучасні погляди 
на препарати L-аргініну та кверцетину в різних галузях медицини і 
перспективи їх подальшого використання, зокрема у хворих на ОА в 
контексті коморбідних процесів. В аналітичній складовій до кожного 
підрозділу дисертант показала дискусійні та невирішені питання в 
досліджуваному напрямку і своє бачення при виконанні відповідного розділу 
роботи.

Матеріал викладений лаконічно, логічно, свідчить про незалежну 
орієнтацію в проблемі, але має місце й ряд технічних огріхів: великі речення 
( 5 - 6  строчок), не завжди вдалий стиль, значне число посилань (7 - 8), 
технічні огріхи. Інших зауважень не маю.

Другий розділ «Матеріал і методи дослідження» викладений на 16 
сторінках, містить 3 підрозділи. У першому підрозділі дана поглиблена 
характеристика основного контингенту хворих тільки за клінікою ОА, 
рандомізація груп за методами лікування з дотримуванням всіх норм 
біоетики клінічних досліджень та посиланням, що поглиблене дослідження 
явищ коморбідності буде висвітлене в наступних розділах дисертації.

Методики дослідження також висвітлені лаконічно, змістовно, окрім 
декількох технічних огріхів зауважень не маю.

Третій розділ,один з кточошх:«Результати ретроспективного 
аналізу медичних карт стаціонарних хворих на ОА та трирічного 
проспективного дослідження динаміки ОА та коморбідних процесів і 
результатів лікувально-профілактичних заходів» у двох його підрозділах
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дисертант спочатку згідно аналізу 596 історій хвороб хворих на ОА за 5 років 
дослідила і дійшла висновку, що навіть у спеціалізованих ревматологічних 
стаціонарах на теперішній час у лікарів немає налаштованості на врахування 
коморбідних процесів в комплексному лікуванні хворих на ОА, окрім 
профілактики КВР та ГІР, а ураження ЩЗ зовсім знаходяться поза увагою 
лікарів в діагностично-лікувальному плані.

При поглибленому проспективному 3-річному спостереженні за 312 
хворими на ОА у віковому і тендерному аспекті дисертант переконливо 
продемонструвала особливості формування коморбідних процесів в 
кількісному, якісному аспектах, оцінено зростання загального тягара 
коморбідних процесів та його впливу на зростання рівнів КВР та ГІР, 
обгрунтувала необхідність посилення їх профілактики та пошуку 
фармакологічних форм.

Схвалення заслуговує кластерний аналіз коморбідних процесів, який 
прояснює спільні патогенетичні основи груп хвороб того чи іншого кластеру 
і розуміння вибору додаткового фармакологічного засобу впливу, 
зумовлюючи персоніфіковані підходи до вдосконалення комплексного 
лікування.

Необхідно також відзначити як особливий позитивний факт -  це оцінка 
соціо-економічних факторів та освітнього цензу пацієнтів як одна з важливих 
передумов в реалізації тривалого реабілітаційно-етапного лікування в умовах 
сучасної економічної ситуації в Україні. На це, між іншим, звернуто увагу 
навіть в РезолюціяхVII (2017) Національного конгресу ревматологів та 
сімейних лікарів.

Розділ досить грунтовний, логічний. Є ряд технічних огріхів, якібудуть 
наведені в кінці рецензії.

В четвертому розділі «Вікові, гендерні та метаболічні особливості 
ОА на тлі коморбідних процесів», викладеному у семи підрозділах, 
послідовно наведені дані про динаміку про- і протизапальних цитокінів і 
маркерів запалення у хворих на ОА залежно від вікового рівня коморбідності 
та стандартного лікування. Встановлено добру зворотність цитокінового 
дисбалансу у хворих у віковій групі до 50 років з низьким рівнем 
коморбідності та все гіршу зворотність із зростаючим з віком тягарем 
коморбідних процесів, особливо після 60 років.

Показано особливу роль трансформуючого фактора росту-(Зі, залежно 
від рівня коморбідних процесів і його значення як маркера взаємозалежності 
досліджуваних патологічних процесів та їх прогресування.

В третьому підрозділі висвітлені особливості порушень про- і 
антиоксидантної систем крові, кінцевих метаболітів оксиду азоту у хворих на
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ОА в динаміці лікування залежно від вікового рівня коморбідних процесів. 
Встановлено добру зворотність зазначених метаболічних порушень при 
низькому рівні коморбідності і все гіршу -  при віковому зростанні кількості і 
вираженості коморбідних явищ. Цим дисертантом постульовано доцільність 
тривалого застосування антиоксидантів та донаторів NO у таких хворих.

. В четвертому підрозділі дисертант досліджувала вікові і тендерні 
особливості порушень фібринолітичної і протеолітичної активності крові та 
ліпідного обміну в тому ж аспекті коморбідності. Нею встановлено, що із 
зростанням вікових коморбідних процесів все слабшою стає фібринолітична 
активність крові, наслідком якої є зростання рівнів фібриногену, як одного із 
факторів зростаючого рівня КВР, та С-реактивного протеїну як 
неспецифічного показника системного запалення -  однієї із неспецифічних 
ланок «патогенетичної платформи» численних захворювань (за акад. 
В.М. Коваленком).

В цьому розділі також показано зростання рівня дисліпідемій, на які, як 
і вищенаведені параметри найбільш негативно впливали такі коморбідні 
процеси як ожиріння, цукровий 2-го типу, значні системні ураження кластеру 
гастроентерологічних захворювань.

Дуже важливим є глибокий множинний кореляційний аналіз всіх 
отриманих біохімічних та імунологічних параметрів у віковому аспекті. Ним 
показано і гарно проілюстровано в рисунках вікове зростання сили зв’язків 
між різними параметрами та виведено, що для практичного використання 
лікарями достатньо орієнтації на рівні СРП та фібриногену в оцінці 
вираженості чи динаміки патологічного стану організму, особливо за ситуації 
коморбідності.

Заключним підрозділом цього розділу є оцінка якості життя (ЯЖ) у 
хворих на ОА в контексті зростаючого рівня коморбідності. В ньому 
показано, що не тільки стадія ОА, але значною мірою й коморбідні процеси 
впливають на ЯЖ, особливо такі як ожиріння та ЦД 2-го типу.

Методичних зауважень до розділу 4 немає.
Розділ 5 присвячений висвітленню вікових та тендерних особливостей 

розвитку гіпотиреозу, ожиріння та цукрового діабету у хворих на ОА, його 
впливу на прояви ОА та коморбідних процесів, формування метаболічного 
фенотипу ОА.

Важливим в цьому розділі є перспективний підхід до розгляду частини 
хворих із ОА на високонормальним рівнем ТТГ як можливий ризик- 
контингент формування субклінічного гіпотиреозу через призму дослідження 
особливостей порушень ліпідного обміну у хворих на ОА з низько 
нормальними/ високонормальними рівнями ТТГ порівняно з такими при ТТГ



за субклінічного та маніфестного гіпотиреозу. Такі дослідження в світовій 
науковій практиці лише розпочаті.

Але головною особливістю цього розділу є обґрунтування в 
метаболічному фенотипі ОА двох його різних за патогенетично- 
прогностичними і лікувально-профілактичними аспектами підтипів: підтип 
А: ОА, ожиріння та ЦД 2-го типу та ОА, ожиріння і гіпотиреоз, при яких 
мають місце відмінності метаболічних порушень у часовому і системному 
аспектах.

Досліджені особливості метаболічних порушень при цих двох 
підтипах, старанно проаналізовані шляхом множинного кореляційного 
аналізу, отримано важливі математичні підтвердження їх відмінностей, що 
слугувало додатковим аргументом до вибору вдосконалень до комплексного 
лікування фенотипу Б ОА.

Розділ 6 присвячений оптимізації комплексного лікування хворих на 
ОА на тлі вікової вираженості коморбідних процесів та гіпотиреозу. Він є 
такожв прикладному сенсі одним із ключових.

Дисертант на базі даних, отриманих із попередніх розділів здійснила 
обґрунтований вибір доповнень до існуючих стандартних методів лікування 
у вигляді препаратів L-аргініну (вітчизняний Тівортіну аспартат) у випадках 
дуже високого рівня КВР, кверцетину -  при високому рівні КВР і ГІР, 
«Зобофіту» - за наяності коморбідного субклінічного гіпотиреозу та 
фітохондропротекторного засобу «Остеоартізі актив плю»с у випадках ОА та 
системного і значного ураження органів травлення.

За обраною дослідницькою програмою дисертант продемонструвала 
переваги такого диференційованого підходу до вдосконалення лікувального 
процесу за різних кластерів коморбідності при ОА та вивчила віддалені 
результати впродовж 1 року методом обрахунку відношення шансів. 
Водночас показано, що за різних кластерів коморбідних захворювань при ОА 
існують певні відмінності віддалених результатів.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження»є досить 
об’ємним (39 сторінок), свідчить про глибоке розуміння досліджуваної 
проблеми, старанний і всебічний аналіз отриманих даних, їх оцінку крізь 
призму світових досягнень в обраному напрямку зазначає про високі наукові 
і клінічні здібності дисертантки.

Висновки і практичні рекомендації логічні, випливають із здійснених 
досліджень та є достатньо аргументовані. Зауважень не маю.

Робота є глибокою, наукоємною, патентнозахищеною.
Загальне враження від роботи є безумовно позитивним, присутній ряд 

незначних технічних зауважень - великі речення (по 6-7 строк), іноді -
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неузгоджені речення, значне число посилань (до 7-8), чотири рази в 
дисертації зустрічається розлоге висвітлення «спільної патогенетичної 
платформи» (вступ, огляд літератури, IV розділ, аналіз та узагальнення 
результатів), окремі рисунки є нечіткими. Автореферат в загальному 
відображає суть цієї дисертаційної роботи. Зауважень не маю.

Рекомендації щодо впровадження матеріалів дисертації в клінічну 
практику.

Практичні рекомендації цього дисертаційного дослідження є 
важливими та реальними до впровадження в широку клінічну практику 
лікувально-профілактичних установ України, починаючи з закладів 
первинної ланки медико-санітарної допомоги.

Але робота є дуже цікавою, цінною і викликала додаткові питання, на 
які хочу почути відповіді при апробації:

1. Згідно розподілу досліджуваних нозологій та формування 
кластерів -  це синтропія, нейтропія та/або інтерференція або 
транссиндромальність, транснозологічність, хронологічність? 
Кластери і метаболічний синдром -  протиріччя чи один з 
кластерів, мета згадування метаболічного синдрому?

2. В чому полягають особливості використання дієти з підвищеним 
вмістом аргініну, її ефективність і доцільність за впровадження 
Тівортіну?

3. В чому є переваги фітохондропротекторного засобу «Остеоартізі 
актив плюс», причини запровадження власне цього препарату, 
його переваги перед звичайними хондропротекторами?

Висновок про відповідність дисертації вимогам, які пред ’являються 
до робіт на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Дисертаційна робота докторанта JI.O. Волошиної «Клініко- 
патогенетичні особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у 
хворих на остеоартроз: вікові, тендерні та метаболічні аспекти
прогнозування, вдосконалення лікування та профілактики» є самостійною, 
завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 
результати, що вирішують актуальну проблему внутрішньої медицини, 
зокрема, підвищення рівня діагностики ОА на тлі коморбідних процесів та 
гіпотиреозу і ефективності лікування на підставі аналізу вікових та 
тендерних і метаболічних аспектів розвитку основної і коморбідних недуг.

За своєю актуальністю, об’ємом наукових досліджень, науковою 
новизною, практичною значущістю, рівнем публікацій та впровадження в
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клінічну практику та навчальний процес ця робота повністю відповідає 
вимогам п.10 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 
звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 
липня 2013 року зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету 
Міністрів України №656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 
27.07.2016 ДАК України до дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора медичних наук і паспорту спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби, 
а її автор заслуговує на присвоєння наукового ступеня доктора медичних наук 
за названим профілем.

Офіційний опонент:
Професор кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної 
імунології та алергології ім. акад. Є.М. Нейка
державного вищого навчального закладу України 
«Івано-Франківський національний медичний 
університет», Заслужений лікар України, д.мед.н., 
професор
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