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Актуальність теми. Високі та все зростаючі темпи життя, супутні їм 
гострі та хронічні стреси, погіршення стану довкілля та біологічної цінності 
їжі ослаблюють людський організм, стають причинами численних хвороб, 
особливо нервової, зокрема вегетативної нервової системи (ВНС). Найбільш 
значним із цієї групи захворювань є соматоформна дисфункція ВНС (СД 
ВНС), різні ступені, якої мають місце в 60-70% населення планети ( Г.Д. 
Фадєєнко, 2013). Зазначені зовнішні негативні впливи рано чи пізно 
викличуть стійкі порушення біологічних ритмів численних регуляторних 
систем, особливо циркадіанних. СД ВНС, як патологічний стан, часто 
викликає або є супутнім при різних захворюваннях внутрішніх органів, в 
тому числі хронічному холециститі, включаючи калькульозну його форму. 
Однак помірність проявів біліарної патології, відносно сприятливий перебіг 
зі схильністю до спонтанних ремісії при дотриманні дієти, є одними з причин 
порівняно рідких звертань пацієнтів за медичною допомогою. Саме ці 
фактори є також причиною того, щоб біліарна патологія періодично 
виявлялася на обочині уваги науковців і клініцистів. Саме тому в цьому 
науково-практичному напрямку в останні роки є мало публікацій. Проте 
нинішній етап існування людства із-за прогресуючого погіршання стану 
довкілля, біологічної цінності їжі та стресогенності всіх сфер життя 
зумовлюватимуть не просто зростання біліарної патології, а особливо її 
поєднання із СД ВНС, притому патогенетична значимість СД ВНС з плином 
часу ймовірно зростатиме. З урахуванням цих тенденцій до такого 
коморбідного поєднання, яке по мірі різнопланового погіршання ситуації 
набуватиме все нових клініко-патогенетичних форм, повинна бути підвищена 
увага науковців клінічного профілю. В цьому аспекті важливе значення 
доцільно надавати засобам активації й регуляції саногенетичних механізмів 
людини та нормалізації способу життя.



Дисертація С.А. Павловського виконана якраз в цьому науковому 
напрямку, що є свідченням її актуальності.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 
програмами.

Дисертаційна робота Павловського С.А. є фрагментом комплексної 
НДР кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця «Розробка та впровадження науково 
обґрунтованих алгоритмів ранньої діагностики і диференційованого 
лікування коморбідної патології органів травлення, серцево-судинної 
системи та опорно-рухового апарату з урахуванням впливу екзогенних 
чинників, психологічного стану та статево-вікового аспекту» (номер НДР 
00154000911), а здобувач є співвиконавцем фрагменту означеної роботи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
практичних рекомендацій, сформульованих в дисертації, повноти їх 
викладу в опублікованих працях.

Наукова праця Павловського С.А. базується на комплексному 
обстеженні 234 хворих на хронічний некаменевий холецистит (ХНХ), які 
знаходились на стаціонарному і амбулаторному лікуванні ЛПУ м. Києва та 
20 практично здорових осіб. Для досягнення поставлених мети і завдань 
хворі були рандомізовані на 4 групи залежно від наявності в них порушень 
циркадності ВНС і СД ВНС: перша -  хворі на ХНХ без зазначених 
порушень; друга -  з порушеннями циркадних ритмів (ЦР) артеріального 
тиску (AT) за даними ДМАТ; третя -  хворі на ХНХ, поєднаний із СД ВНС; 
четверта -  хворі на ХНХ із поєднанням порушень ЦРАТ та СД ВНС.

Науково-дослідна програма є інформативною та відповідала меті й 
завданням цієї роботи. Зокрема, передбачено ДМАТ, визначення 
варіабельності серцевого ритму (ВСР), біохімічні методи (визначення 
показників ліпідограми, глюкози, активності АЛТ, ACT, ЛФ, ГГТП, фракцій 
білірубіну крові), імуноферментні (визначення вмісту мелатоніну та С- 
реактивного білка СРБ в крові), використання анкет А.М. Вейна для 
виявлення ознак СДВНС, анкет для оцінки характеру сну, розрахунку індексу 
Кердо, УЗ-органів черевної порожнини, статистичні методи ( І-ІІІ рівні ). В 
якості активатора-регулятора саногенетичних властивостей організму хворих 
використаний популярний гомеопатичний препарат Нервохеель, а також 
модифікація способу життя з усунення хвороботворних факторів. Всі



отримані дані старанно проаналізовані в клінічному, статистичному 
аспектах, в тому числі крізь призму сучасних досліджень в обраному 
науковому напрямку у вітчизняній і зарубіжній внутрішній медицині. Тому є 
всі підстави вважати, що основні положення дисертації, висновки та 
практичні рекомендації є належно аргументовані та достовірні і мають 
вагому наукову новизну та практичну значущість. Вони повною мірою 
відображені в 9 наукових працях, серед яких 5 статей у фахових наукових 
виданнях України (2 з них індексуються в міжнародних наукометричних 
базах), 2 тезах у міжнародних науково-практичних конференцій, 2 
авторських правах на твір.

Наукова новизна дисертації. За вищенаведеного наукового підходу 
дисертантом уперше доведено несприятливий опосередкований вплив на 
перебіг ХНХ порушень ЦР AT і СД ВНС, що проявлялося переважанням 
диспепсичного синдрому, більш вираженими змінами з боку жовчного 
міхура (об’єм збільшується, сладж, значніше потовщення стінок). 
Встановлено, що СД ВНС у хворих на ХНХ на тлі порушень ЦР 
характеризується дисбалансом ВНС з переважанням симпатичної складової 
зі збільшенням індексів Вейна і Кердо, показника LF/HF та порушенням 
якості сну.

Доповнено відомості щодо зменшення вмісту мелатоніну в крові 
хворих на ХНХ на тлі порушень ЦР AT і СД ВНС, що супроводжувалося 
збільшенням активності запального процесу (збільшення вмісту СРБ), 
дисліпідемією та змінами функціонального стану печінки.

Пріоритетними є результати щодо ефективності запропонованої 
комплексної терапії із застосуванням гомеопатичного препарату Нервохеель, 
поряд з модифікацією способу життя хворих на ХНХ на тлі порушень ЦР AT 
та СД ВНС.

Практичне значення заключається в обґрунтуванні включення в 
алгоритм обстеження хворих на ХНХ опитувальників Вейна, розрахунок 
індексів Вейна та Кердо, ДМАТ, оцінку ВСР з визначенням співвідношень 
симпатичної та парасимпатичної складової ВНС за показником LF/HF з 
метою виявлення порушень ЦР та СД ВНС.

Науково доведено доцільність визначення вмісту мелатоніну в крові 
хворих на ХНХ на тлі порушень ЦР AT та СД ВНС для прогнозування 
перебігу захворювання. Дисертантом розроблена та апробована науково 
обґрунтована схема комплексної терапії хворих на ХНХ за наявності



порушень ЦР AT і СД ВНС з використанням препарату Нервохеель на тлі 
модифікації способу життя.

Результати роботи впроваджені в клінічну практику п ’яти ЛПУ м. 
Києва та навчальний процес терапевтичних кафедр Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця. Матеріали роботи оприлюднені на 2 
міжнародних наукових форумах (Україна, 2015; Москва, 2015).

Оцінка змісту дисертації. Дисертація надрукована на 143 сторінках 
основного тексту і складається зі вступу, розділів огляду літератури, матеріал 
і методи дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу і 
узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 
джерел використаної літератури (всього 214, кирилицею -  137, латиницею -  
77). Дисертація ілюстрована 51 таблицею і 27 рисунками.

Вступ структурований згідно вимог ДАК, в ньому чітко сформульовані 
мета, завдання дослідження, добре висвітлені наукова новизна, практична 
значущість та інші структурні його підрозділи. Зауважень не маю.

Розділ огляду літератури містить 4 підрозділи, в яких дисертант 
висвітлив сучасні досягнення в дослідженні проблеми ХНХ, про вплив 
соматоформної дисфункції ВНС на розвиток і перебіг соматичної патології, 
про метаболічні ефекти мелатоніну та розлади ЦР, як фактора розвитку 
соматоформної патології, а також сучасні підходи до лікування ХНХ у 
хворих із соматоформними розладами ВНС.

Аналітична складова цього розділу свідчить про досить глибоку 
обізнаність дисертанта в цій дискусійній проблемі (СД ВНС), критичний 
аналіз кола невирішених і спірних питань. В кінці розділу дисертант 
окреслює коло невирішених питань та місце своєї роботи в цьому напрямку.

В розділі є окремі технічні огріхи.

В розділі «Матеріали та методи» наведено методологію та дизайн 
дослідження, особливості рандомізації хворих на групи, доволі детально 
описані методи стандартних та спеціальних досліджень, зазначені рівні 
статистичної обробки, наведені анкети А.М. Вейна для виявлення ознак СД 
ВНС та порушень сну, а також відомості свідоцтв про реєстрацію авторських 
прав на твір за №63228 та №63229.

Зауважень не маю.



Третій розділ, ключовий в дисертації (52 сторінки) присвячений 
висвітленню матеріалу з перебігу ХНХ на тлі порушень ЦР і СД ВНС. В 
п’яти його підрозділах наведені дані з клінічних особливостей ХНХ на тлі 
зазначених порушень; зміни лабораторних показників запального процесу, 
функціонального стану печінки, жирового та вуглеводного обмінів та вмісту 
мелатоніну в крові хворих; висвітлені характеристика ДМАТ; клінічні 
особливості СД ВНС, характеристика варіабельності серцевого ритму у 
хворих на ХНХ із порушеннями ЦР AT і СД ВНС. В усіх зазначених 
підрозділах послідовно і чітко викладений отриманий матеріал, широко 
застосований кореляційний аналіз із наведенням в рисунках графіків 
кореляційних залежностей. Усі підрозділи завершені короткими змістовними 
резюме. Але в кожному підрозділі виявленні нечисленні технічні та 
стилістичні огріхи (рис. 3.8. чомусь поміщений в підрозділі 4.4.). За змістом 
цього розділу зауважень не маю.

Четвертий розділ (38 сторінок) побудований за схемою та на основі 
матеріалу третього розділу і присвячений висвітленню впливу комплексної 
терапії на перебіг ХНХ на тлі порушень ЦР AT та СД ВНС. В чотирьох 
підрозділах послідовно відображені зміни клінічних проявів ХНХ; зміни 
лабораторних показників запального процесу, ліпідного та вуглеводного 
обмінів та вмісту мелатоніну; зміни параметрів ДМАТ та варіабельності 
серцевого ритму, а також динаміка клінічних проявів СД ВНС за 
застосування в лікувальному комплексі гомеопатичного засобу Нервохеелю 
та модифікації способу життя. За всіма представленими і старанно 
проаналізованими в клінічному аспекті та статистичними даними дисертант 
переконливо показав переваги вдосконаленого методу лікування над 
стандартними методами.

Логіка наукового викладу в цьому розділі зауважень не викликає; 
однак також мають місце технічні і стилістичні огріхи (сторінка 96: 1,2 
строчки зверху). Є не зовсім доречні вирази, зокрема, в характеристиці 
дефекації краще вживати термін «випорожнення», а не «стілець», не «в 
області» правого підребер’я, а «в ділянці», не «циркадні ритми», а 
«циркадіанні ритми».

В розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» (20
сторінок) дисертант лаконічно та в дискусійній манері дає остаточну оцінку 
отриманим даним. Виділені найбільш значущі результати роботи як в плані 
наукової новизни, так і практичної значущості. Виклад матеріалу в цьому



розділі свідчить про дисертанта як зрілого науковця, клініциста, який добре 
орієнтується в досліджуваній проблемі та зібраному ним матеріалі.

Висновки цілком відповідають результатам дослідження, є 
об’єктивними, логічно випливають зі змісту роботи та відповідають 
поставленим завданням. Практичні рекомендації викладені чітко, логічно та є 
доступними в реалізації лікарями практичної охорони здоров’я.

Автореферат дисертації належною мірою відображає основний зміст 
дисертації. Зауважень не маю.

Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 
клінічній практиці.

Результати досліджень Павловського С.А. можуть бути використані в 
клінічній практиці лікувально-профілактичних установ України всіх рівнів з 
метою покращення рівня діагностики порушень циркадіанних ритмів AT, 
ВСР та СД ВНС у хворих на ХНХ та підвищення ефективності лікування 
цього контингенту хворих за допомогою включення в лікувальні комплекси 
гомеопатичного препарату Нервохеель та модифікації способу життя.

Недоліки дисертації щодо змісту та її оформлення.

Дисертація написана добротною українською мовою, читається із 
зацікавленням, гарно ілюстрована. За науковим змістом зауважень не маю. В 
більшості розділів є окремі технічні недоліки (пропущені букви, включаючи 
в спискк літератури, коми, невдалі термінологічні, стилістичні вирази, 
непослідовність номерів джерел цитування). При оцінці кореляційних 
зв’язків бажано вказувати їх силу (слабкі, помірні, сильні).

Але в загальному дисертація справляє гарне враження. По ходу 
рецензування в мене виникло декілька питань на які хотів би почути 
відповідь при офіційному захисті:

1. В п.З практичних рекомендацій Ви пропонуєте застосування препарату 
Нервохеель тривалістю до 1 місяця. Чи не вважаєте Ви, що в осіб старше 50 
років, або з вираженими проявами СД ВНС, з недостатньо усунутими 
стресогенними ситуаціями потрібні повторні курси застосування Нервохеелю 
(чи підтримуючі курси)? Якщо так, то зазначте хоча б орієнтовані критерії 
призначення та тривалості застосування.
2. Чи маєте Ви віддалені результати спостереження за пролікованими 
Нервохеелем хворими? Якщо так, то озвучте їх.



3. Вкажіть складові частини Нервохеелю і який механізм дії 
постулюється нині в цілому і який із складників цього засобу мав би, 
зокрема, впливати на біліарну систему?
4. Контингент обстежених Вами хворих був у віці 30-59 років. Чи були 
відмінності проявів СД ВНС в осіб до 40 років та старше 50 років, в т.ч. у 
жінок та чоловіків?

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

Дисертаційна робота Павловського С.А. «Вплив циркадних ритмів на 
перебіг запальних захворювань жовчного міхура, асоційованих з 
соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи» є самостійною 
завершеною науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 
результати, що в сукупності вирішують актуальне завдання внутрішньої 
медицини -  підвищення ефективності лікування хворих на хронічний 
некаменевий холецистит на тлі порушень циркадіанних ритмів артеріального 
тиску та соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи із 
застосуванням препарату Нервохеель та модифікацією способу життя.

За своєю актуальністю, об’ємом наукових досліджень, науковою 
новизною та практичною цінністю ця робота повністю відповідає пункту 11 
постанови Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013р. «Про 
затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника» та паспорту спеціальності 
«внутрішні хвороби», а її автор заслуговує на присвоєння наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Офіційний опонент 
професор кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний 
університет», доктор мед.наук, професо1
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