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Актуальність теми дисертації.

Остеоартроз (ОА) є серйозною медичною та соціальною проблемою у 

світі, що зумовлено його значною поширеністю, високим ризиком обмежень 

функції опорно-рухового апарату, інвалідизуючими порушеннями 

працездатності та вагомим зниженням якості життя пацієнтів. За даними 

ВООЗ, близько 4% населення планети страждає на захворювання опорно- 

рухового апарату, серед них майже половина припадає на ОА.

Одними із суттєвих чинників розвитку і прогресування ОА є жіноча 

стать та метаболічний синдром із його кардіометаболічними кластерами: 

ожирінням, дисліпідемією, артеріальною гіпертензією, порушенням 

толерантності до глюкози, чи цукровим діабетом типу 2. Доведено спільність 

патогенетичних механізмів у розвитку і прогресуванні ОА і МС через 

хронічне системне запалення, при якому у патологічний процес за ОА 

залучено не тільки ремоделювання кісток та хрящів, утворення остеофітів, 

локальні і системні метаболічно-запальні зміни, але порушується і 

оксидантно-протиоксидантний гомеостаз, фібринолітична активність, що 

призводить зрештою до втрати нормальної функції суглоба і появи 

симптомів. Необхідно зауважити, що тяжкість клінічного перебігу ОА,



швидкість прогресування, чи формування ускладнень певною мірою 

детермінуються і генетичними чинниками.

Окрім того, потребує вдосконалення лікування таких хворих з 

урахуванням коморбідних станів, порушень окисно-відновних процесів, 

фібринолізу, дисліпідемій, системних запальних змін, генетичних предиктів з 

метою контролю прогресування ОА, покращання якості життя, профілактики 

ускладнень.

Враховуючи зазначене вище, дисертаційна робота Ю.І. Сердулець 

метою якої є підвищити ефективність лікування хворих на ОА у поєднанні з 

АГ, ОЖ і ЦД 2 та вивчення генетичних аспектів розвитку поліморбідності за 

ОА, є безумовно своєчасною та актуальною.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідницької 

роботи кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб Вищого 

державного навчального закладу України "Буковинський державний 

медичний університет" "Молекулярно-генетичні та клініко-патогенетичні 

особливості поєднаної патології внутрішніх органів, роль інфекційних, 

метаболічних чинників у її розвитку, диференційовані підходи до лікування" 

(номер державної реєстрації 0117U002353), співвиконавцем якої була 

дисертант.

Спосіб обґрунтованості та достовірності отриманих даних, 

наукових положень, висновків та практичних рекомендацій.

Дисертаційна робота Сердулець Ю.І. виконана на сучасному науково- 

методичному рівні, що ґрунтується на достатній кількості спостережень (116 

хворих на ОА : 26 хворих на ізольований ОА; 21 хворий на ОА у поєднанні з 

АГ; 41 хворий на ОА із супутньою АГ та АО; 28 хворих на ОА у поєднанні з



АГ, АО та ЦД типу 2). Контрольну групу склали 25 практично здорових осіб.

При виконанні даної дисертаційної роботи використано сучасні 

високоінформативні методи діагностики. До вирішення завдань, 

сформульованих у дисертації, автор підійшла методологічно вірно, 

послідовно виконуючи етапи дослідження, завершивши таким чином, 

виконання мети дослідження.

Дисертантка обґрунтувала та оцінила клінічну ефективність 

комплексного застосування L-аргініну, та статину на тлі базисної терапії у 

хворих на ОА у поєднанні з коморбідною патологією з урахуванням 

поліморфізму генів IL-10 (С-592А) та MATN3 (С908Т).

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій

дисертантки обґрунтовано вдало вибраним комплексом методологічних
>*

підходів і методів до вирішення поставленої мети та завдань, тому не 

викликає сумнівів і заперечень. Проведено порівняння власних результатів із 

останніми даними вітчизняної та зарубіжної літератури. Матеріал 

дисертаційної роботи викладений чітко, логічно за структурою і змістом.

Результати дисертаційної роботи були представлені здобувачем на 

наукових з ’їздах, конгресах, конференціях та симпозіумах, впроваджені у 

практику закладів охорони здоров’я. Даний факт свідчить про високий рівень 

обґрунтованості положень та висновків дисертаційної роботи.

Наукова новизна результатів дослідження, повнота їх викладу в 

опублікованих працях.

Доповнено наукові дані щодо клінічно-патогенетичних особливостей 

перебігу ОА у поєднанні з ЦД 2, АО, АГ, у тому числі з урахуванням 

поліморфізму генів IL-10 (rsl800872) та MATN3 (rs77245812). З ’ясовано, шо 

поліморбідний перебіг остеоартрозу із ЦД 2, АО та АГ характеризується 

більшою частотою та інтенсивністю суглобового болю, тяжчим ураженням 

кульшових суглобів та їх поєднанням із ураженням колінних суглобів, 

погіршенням функціональної спроможності з переважанням у більшої частки



пацієнтів II і III ступенів функціональної недостатності суглобів у порівнянні 

з ізольованим остеоартрозом.

Новими є результати щодо відсутності залежності частоти основних 

клінічних симптомів, сумарного інтегрального альгофункціонального індексу 

Лекена та індексу WOMAC від поліморфних варіантів генів IL-10 (С-592А) 

та MATN3 (С908Т), які, у свою чергу, не є додатковим чинником ризику 

появи остеоартрозу.

Доповнено наукові дані про те, що перебіг ОА за його поєднання з 

ЦД2, АО та АГ супроводжується найбільш вираженими оксидативним 

стресом, збільшенням протеолітичної активності плазми крові та 

неферментативного фібринолізу, прогресуванням атерогенної дисліпідемії, 

активуванням системного запалення. Встановлено взаємозв’язок підвищення 

вмісту інтерлейкіну 18 у сироватці крові з оксидативним стресом та 

фібринолітичною активністю плазми крові. Встановлено, що промотор гена 

MATN3 (rs77245812) та гена IL-10 ( rs l800872) асоціює із підвищенням 

концентрації малонового діальдегіду плазми і еритроцитів та зниженням 

активності глутатіонпероксидази, а високий вміст прозапального 

інтерлейкіну-18 та низький рівень матриліну 3, особливо у носіїв СТ 

генотипу, асоціює із поліморфним сайтом гена MATN3 (rs77245812). 

Наявність мутаційного А алеля гена IL-10 (rs l800872) у генотипі чи СС 

генотипу гена MATN3 (rs77245812) підвищують ризик загальної 

гіперхолестеролемії у обстеженій популяції мешканців Північної Буковини у 

2,09-9,29 раза, а також збільшують ймовірність високої концентрації 

прозапального інтерлейкіну-18 та низького вмісту позаклітинного 

матриксного протеїну 3 у 3 рази.

Доведена ефективність застосування у комплексному лікуванні хворих 

із остеоартрозом у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією аторвастатину у комбінації з L-аргініном, що 

сприяло покращанню клінічного перебігу зазначеної поліморбідної патології, 

зменшенню інтенсивності оксидативного стресу, хронічного запального



процесу та ліпідного спектру крові. Пріоритетними є дані щодо ефективності 

комплексного лікування остеоартрозу залежно від поліморфізму гена IL-10.

За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, у тому 

числі 4 статті у наукових фахових виданнях України, одна стаття у 

закордонному виданні, що входить до наукометричної бази Scopus; одна -  у 

закордонному виданні, одна стаття оглядового характеру та 8 тез доповідей у 

матеріалах наукових форумів; отримано 1 раціоналізаторську пропозицію.

Практичне значення і впровадження результатів дослідження.

Робота дозволяє покращити ранню діагностику, попередити прогресування 

та визначити тактику лікування ОА у поєднанні ЦД 2 у хворих з ОЖ та АГ, 

шляхом визначення активністі пероксидації ліпідів та глутатіонової ланки 

захисту, маркерів системного запалення (вміст у крові інтерлейкінів -18 (ІЛ), 

IJ1-10, С-реактивного білка (СРБ)) та ремоделювання суглобового хряща - 

матриліну-3 (MATN3), холестеринового обміну хворих на ОА з урахуванням 

стану генотипів генів IL- 10 (rs l800872) та MATN3 (rs77245812).

Результати дисертаційної роботи впроваджено в практику ОКУ 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня», ОКУ «Обласна клінічна лікарня м. 

Івано-Франківськ», КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», 

КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», а також у 

навчально-педагогічний процес кафедри внутрішньої медицини та 

інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет», кафедри внутрішньої 

медицини та ендокринології ДВНЗ «Харківський національний медичний 

університет», що засвідчують відповідні акти впровадження.

Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам.

Дисертація оформлена згідно з існуючими вимогами, що висуваються 

до кандидатських дисертацій, побудована за класичним стилем. Текст 

викладений на 229 сторінках машинописного тексту (160 сторінок основного 

тексту) і складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріал і методи



дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (291 найменувань, серед яких 110 - кирилицею та 181 - 

латиницею) та додатків. Робота ілюстрована 46 таблицями та 9 рисунками.

Назва дисертації відповідає її змісту. Мета і завдання в цілому 

конкретні, аргументовані. Вважаю, що всі розділи за своєю суттю, науково- 

методичним підходом, об’ємом і методами статистичного аналізу, 

інтерпретацією отриманих даних, висновками і практичними рекомендаціями 

відображають важливу і повноцінно-виражену наукову дисертаційну роботу.

Зміст автореферату повністю відповідає тексту дисертації.

У вступі достатньо переконливо обгрунтована актуальність 

дослідження,, сформульовані його мета і задачі, висвітлені новизна та 

практичне значення отриманих результатів, впровадження їх у практику, 

поданий перелік науково-практичних конференцій, на яких проводилась 

апробація роботи.

Перший розділ «Огляд літератури» займає 34 сторінки і включає три 

підрозділи. В першому з них проаналізовано роль порушень оксидантно- 

протиоксидантного гомеостазу, протеїназо-інгібіторної системи крові, цитокінової 

регуляції та ліпідного обміну при остеоартрозі, поєднаному з цукровим діабетом 

типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією. Другий підрозділ присвячений 

аналізу молекулярно-генетичних аспектів розвитку остеоартрозу, зокрема за його 

коморбідності з цукровим діабетом типу 2, ожирінням, артеріальною гіпертензією. 

Необхідно зауважити, що морфогенез та функціонування структур хряща генетично 

детерміновані, тому вивчення молекулярно-генетичних особливостей ОА (у тому 

числі, за МС) є важливим ж  з наукової, так і з клінічної точки зору. Гени, котрі 

потенційно опосередковано впливають на функціональний стан та морфологію 

сполучної тканини і хряща умовно поділяють на дві групи -  на структурні і ті, що 

впливають на метаболізм.: структурні гени, котрі кодують в основному білки 

матрикса сполучної тканини (переважно однойменні структурні білки) -  COL2A2 і 

COL9A1; COMP (Cartilage oligomeric matrix protein) -  гени, що кодують олігомерний



екстрацелюлярний матриксний протеїн хряща, який виконує функцію зв’язування 

полімерних колагенових волокон у міжклітинному просторі сполучної тканини; 

MATN3 -  матрилін 3. Відомо про зв'язок між рівнем гіалуронової кислоти та 

прогресуванням ОА, однак відсутні дані про генетичну зумовленість даного 

процесу. В третьому підрозділі критично оцінені сучасні підходи до лікування 

остеоартрозу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2, ожирінням, артеріальною 

гіпертензією. Незважаючи на розроблені стандарти і протоколи лікування 

остеоартрозу та поліморбідної патології, воно не завжди є ефективним, нерідко 

симптоми відновлюються через незначний проміжок часу, що вимагає 

удосконалення схем терапії, чому і присвячений третій підрозділ літературного 

розділу.

Другий, розділ дисертації «Матеріал та методи дослідження» 

викладений на 23 сторінках і включає чотири підрозділи. В ньому наводяться 

дизайн дослідження, методи обстеження, інформація про дотримання всіх 

норм біоетики клінічних досліджень, загальна клінічна характеристика 

хворих і характеристика лікувальних комплексів та методи статистичного 

аналізу результатів дослідження. Ретельно сформовані групи пацієнтів з 

урахуванням віку, статі та тривалості захворювання для порівняння 

результатів дослідження і лікування. При цьому дисертанткою чітко 

висвітлено загально-клінічні, інструментальні та молекулярно-генетичні 

методи дослідження, що дозволяє вичерпно дати відповідь на поставлені в 

дисертації завдання. Чітко проілюстровано комплексне лікування ОА у 

поєднанні з цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною 

гіпертензією. Отримані дисертанткою результати дослідження оброблені з 

використанням статистичних методів аналізу, що роблять достовірні 

висновки роботи.

У третьому розділі «Клінічні особливості перебігу остеоартрозу із 

цукровим діабетом типу 2, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом 

типу 2 з урахуванням поліморфізму генів матриліну З (MATN3, С908Т) та 

протизапального інтерлейкіну 10 (IL-10, С-592А)» (20 сторінок) наведені



результати власних досліджень присвячені вивченню клінічної 

симптоматики та перебігу ОА у поєднанні з ЦД 2 у хворих із АО та АГ. 

Поліморбідний перебіг остеоартрозу із цукровим діабетом типу 2, ожирінням 

та артеріальною гіпертензією характеризується більшою частотою (на 20,9 % 

- при пасивних рухах, на 13,2 % - без навантаження) та інтенсивністю (в 1,4 

раза) суглобового болю, тяжчим ураженням кульшових суглобів та їх 

поєднанням із ураженням колінних суглобів у 64,8 % хворих, погіршенням 

функціональної спроможності (в 1,45 раза) з переважанням у більшої частки 

(76,5 %) пацієнтів II і III ступенів функціональної недостатності суглобів у 

порівнянні з ізольованим остеоартрозом. Так, за індексом WOMAC 

встановлено, що всі обстежені пацієнти скаржились на біль, пов'язаний із 

фізичним навантаженням, порушенням рухливості та повсякденної 

діяльності, які достовірно посилювались із підвищенням стадії ОА та за 

приєднання коморбідної патології, особливо для пацієнтів з ОА, ЦД типу 2 

типу, ожирінням та АГ. Спостерігався зв'язок поліморфізму генів MATN3 

(С908Т) та IL-10 (С-592А) між такими клінічними проявами, як інтенсивний 

больовий синдром, скутість у суглобах, утруднення повсякденної 

функціональної активності, але результати не мали достовірності, 

засвідчуючи тільки тенденцію. Аналізуючи клінічні прояви ОА із ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ відмічено переважання носіїв С алеля гена MATN3 і С 

алеля гена IL-10 у хворих на ОА із І і II СФПС та І і II Rö-стадіями. 

Гонартроз відносно частіше зустрічався у носіїв С-алеля гена IL-10 (ніж у 

таких із АА генотипом) на 44 ,12% . Серед осіб із СТ генотипом гена MATN3 

(С908Т) та А алелем гена IL-10 (С-592А) відносно частіше реєструвався ОА 

II і III стадій, ніж І стадії (на 50 % та 8,58 % відповідно). У розподілі хворих 

на ОА з урахуванням рентгенологічної стадії, ступенів тяжкості 

функціональних порушень суглобів, маси тіла, ступенів ожиріння, рівня AT і 

наявності коморбідного ЦД 2 залежно від генотипів аналізованих генів IL-10 

(rs l800872) та MATN3 (rs77245812) вірогідних відмінностей не встановлено. 

Натомість, у гомозиготних носіїв основного С алеля гена MATN3 за І стадії



ОА вірогідно частіше траплялися особи із гонартрозом на 13,23 %, 

нормальною МТ -  на 7,89 % і 10,52 %, нормальним AT -  на 38,15 % 

відповідно. При О А II і III стадії переважали хворі із коксартрозом -  на 

21,43 %, ОЖ -  на 43,76 % і 53,13 %, АГ 1 і 2 ступенів -  на 31,25 %.

Четвертому розділі «Оксидантний гомеостаз, протеолітична та 

фібринолітична активність, цитокіновий статус, вуглеводний, ліпідний обмін 

у хворих на остеоартроз із цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та 

артеріальною гіпертензією в тому числі з урахуванням поліморфізму генів 

матриліну З (MATN3, С908Т) та інтерлейкіну 10 (IL-10, С-592А)» 

висвітлений на 32 сторінках та складається з чотирьох підрозділів. Основні 

показники ліпідного обміну у хворих на ОА засвідчили наявність 

дисліпідемій .у  більшої половини обстежених (56,76%) за змішаним 

атерогенним ІІЬ типом (за D. Fredrickson), у майже кожного третього 

(27,03%) -  ендогенної гіперліпідемії IV типу (гіпертригліцеридемія): ЗХС 

вище популяційної норми у 2/3 пацієнтів (63,51%), ТГ та ХС ЛПНЩ -  у 

74,32% осіб, ХС ЛПДНЩ та КА -  у кожного другого (56,76%), а ХС ЛПВЩ 

навпаки нижче норми у 54,05% пацієнтів.

Однофакторний дисперсійний аналіз підтвердив асоціацію 

поліморфного сайту гена MATN3 (rs77245812) із зниженням рівня ХС 

ЛПВЩ, підвищенням концентрації ХС ЛПДНЩ та зростанням КА, без 

чіткої залежності за генотипами вище зазначеного гена. Промотор гена IL-10 

(rs l800872) асоціює з підвищеним вмістом ЗХС, дещо менше - із ТГ, ХС 

ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ і зниженим рівнем ХС ЛПВЩ, особливо у носіїв 

мутаційного А алеля (АА генотипу), де концентрація ХС ЛПДНЩ та КА 

вищі на 13,82-54,90%, ХС ЛПВЩ навпаки нижчий -  на 14,08% ,ніж у осіб із 

СС генотипом гена IL-10, відповідно. Зміни імуно-запальної відповіді 

організму та метаболізму у хрящовій тканині хворих на ОА 

характеризуються високою продукцією прозапального IL-18 у сироватці, що 

не мало залежності від поліморфних варіантів генів IL-10 і MATN3 (на 38,46- 

42,86%), нижчим вмістом протизапального цитокіну IL-10 і позаклітинного



матриксного білка матриліну З (MATN3), що експресується в хрящовій 

тканині, особливо у носіїв несприятливого мінорного А алеля гена IL-10 

(rsl 800872): за IL-10 -  на 26,15%), за білком MATN3 -  на 43,07%, що загалом 

віддзеркалює патологічні особливості дисрегуляції досліджуваних 

патогенетичних ланок дегенеративно-деструктивних уражень суглобів. 

Дисбаланс між активністю процесів оксидативного стресу (за зростанням 

малонового діальдегіду плазми і еритроцитів) та антиоксидантного захисту 

(за зменшенням рівня відновленого глутатіону, активності 

глутатіонпероксидази) у хворих на ОА асоціює із поліморфними сайтами 

генів MATN3 та IL-10. Наявність мутаційного А алеля гена IL-10 (rs l800872) 

у генотипі підвищує ризик загальної гіперхолестеролемії у обстеженій 

популяції мешканців Північної Буковини у 3,37 разу та високого КА у 2,35 

разу, а також зростає ймовірність зниження вмісту в сироватці 

позаклітинного матриксного протеїну MATN3 у 3,09 разу. Натомість 

основний С алель гена IL-10 є протективним по відношенню до зниження 

маркера АОЗ -  TST. Присутність СС генотипу гена MATN3 (rs77245812) 

збільшує ризик загальної гіперхолестеролемії у 2,09-9,29 разів за рахунок 

елевації ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, розрахункового показника КА, зниження 

вмісту ХС ЛПВЩ, а також зростає ймовірність високої концентрації 

прозапального IL-18 та низького вмісту матриксного білка активності 

хондроцитів MATN3. СС генотип гена MATN3 є протективним по 

відношенню до зменшення TST.

Оцінці ефективності лікування хворих на остеоартроз за поєднання з 

цукровим діабетом типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією з 

урахуванням поліморфізму генів матриліну З (MATN3, С908Т) та 

інтерлейкіну 10 (IL-10, С-592А) присвячено п’ятий розділ, що складається з 

двох підрозділів і викладений на 17 сторінках. Підсумовуючи отримані 

результати, можна констатувати, що застосування комбінації L-аргінін та 

аторвастатин є доцільним у лікуванні пацієнтів із ОА зі ЦД 2 типу, 

ожирінням та АГ. Призначення аторвастатину та L-аргініну (4,2% 100 мл



призначали внутрішньовенно краплинно № 10 з подальшим переходом на 

пероральний прийом L-аргініну аспартату по 5 мл тричі на добу протягом 

одного місяця) в комплексному лікуванні таких хворих зменшує 

інтенсивність і тривалість суглобового больового синдрому, функціональну 

спроможність суглобів. За даними показника WOMAC, запропонований 

спосіб лікування сприяв поліпшенню показників в усіх досліджуваних 

групах, однак більш значимо в І та II групах пацієнтів, що ще раз засвідчує 

потяжчення перебігу ОА за поліморбідності з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ. 

Оцінюючи динаміку показників пероксидації ліпідів і глутатіонової ланки 

протиоксидантного захисту, нами встановлено, що запропонований спосіб 

лікування сприяє контролю інтенсивності пероксидації ліпідів у таких 

хворих, про що свідчать показники відновленого глутатіону. Запропонований 

спосіб лікування зменшує інтенсивність системного запалення (за 

результатами показників СРБ), але не має достовірних результатів за 

показниками цитокінової ланки імунного захисту (на що вказують показники 

IJI-18, IJI-10). Згідно змін показників матриліну-3 ми не отримали 

достовірних позитивних результатів, але прослідкували однотипність реакції 

IJI-10 та матриліну 3, що засвідчує залежність процесів імунного запалення 

від процесів, які відбуваються в хрящовій тканині суглобів.

Показники ліпідограми засвідчили достатню ефективність 

гіполіпідемічного ефекту застосованого лікування у всіх пацієнтів, але 

суттєвіше - у пацієнтів І та IV груп (у 1,7 та 1,3 раза відповідно). Показники 

ХС ЛПВЩ підвищувалися у пацієнтів II та IV груп (у 1,2 та 1,3 раза) і були 

достовірними і значимими стосовно показників у пацієнтів, де лікування 

проводили згідно з протоколом (І). Коефіцієнт атерогенності достовірно 

знижувався у всіх хворих, але суттєвіше - у II та IV груп.

Аналіз і узагальнення результатів дослідження проведений у 

співставленні з досягненнями вітчизняних і зарубіжних вчених з даної 

проблематики, а також з урахуванням існуючих стандартів надання медичної 

допомоги хворим на остеоартроз за поєднання з цукровим діабетом типу 2,



ожирінням та артеріальною гіпертензією. Висновки логічно витікають з 

результатів дослідження, відрізняються новизною.

Практичні рекомендації досить конкретні, вдало доповнюють 

висновки, мають елементи новизни для практичної медицини і можуть бути 

впроваджені в лікувально-профілактичних закладах I, II та III рівнів надання 

медичної допомоги хворим на остеоартроз за поєднання з цукровим діабетом 

типу 2, ожирінням та артеріальною гіпертензією.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

У цілому, під час опрацювання дисертації та проведення її аналізу, 

робота справила позитивне враження. Дисертація не має принципових вад, 

але звертають увагу деякі недоліки. До зауважень можна віднести: робота не 

позбавлена окремих стилістичних та друкарських помилок; при наявності 

недостовірності результатів дослідження не потрібно писати, що зміни були 

невірогідними, це означає, що змін не відбулося.

В плані дискусії пропоную дисертанту відповісти на наступні питання:

1. Чим пояснюється обтяжливий перебіг остеоартрозу та артеріальної 

гіпертензії, якому патогенетичному ланцюгу належить ведуча роль?

2. З огляду на отримані Вами дані та дані літератури, дослідження 

поліморфізму яких генів є найбільш перспективним щодо прогнозування 

виникнення та обтяження перебігу остеоартрозу за його коморбідності з 

абдомінальним ожирінням, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 

типу 2?

3. З якою періодичністю необхідно проводити пацієнтам з 

остеоартрозом, абдомінальним ожирінням, артеріальною гіпертензією та 

цукровим діабетом типу 2 запропонований курс лікування?

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів».

Дисертаційна робота Сердулець Юлії Іванівни «Клінічно-патогенетичні 

особливості та лікування остеоартрозу поєднаного з цукровим діабетом типу 

2, у хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією» є завершеним



самостійним науковим дослідженням, в якому подано теоретичне 

обгрунтування та нове клінічне вирішення наукової задачі -  підвищення 

ефективності лікування остеоартрозу у поєднанні з цукровим діабетом типу 

2, у хворих з абдомінальним ожирінням та артеріальною гіпертензією на 

підставі вивчення клінічно-патогенетичних особливостей перебігу зазначеної 

поєднаної патології, у тому числі з урахуванням поліморфізму генів 

матриліну З (MATN3, С908Т) та інтерлейкіну 10 (IL-10, С-592А). За своєю 

актуальністю, об’ємом наукових досліджень, науковою 

новизною, практичною значущістю, рівнем публікацій та впровадження в 

клінічну практику та навчальний процес ця робота повністю відповідає 

вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», 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, які 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук, а її автор заслуговує на присвоєння наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.
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