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Актуальність теми дисертації.
Однією із найбільш актуальних проблем клінічної медицини є 

велика поширеність та зростання захворювань органів травлення, які 
діагностуються майже у кожної другої дорослої людини. Одне з перших 
місць щодо таких недуг займає гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 
(ГЕРХ), що охоплює до 30-40% дорослої популяції розвинених країн 
світу і нерідко характеризується атиповим перебігом, схильністю до 
рецидивування і прогресування. Підступність цього захворювання 
проявляється і в тому, що воно завершується рядом ускладнень: 
стравохідними кровотечами, стриктурами, стравоходом Барретта, 
аденокарциною стравоходу.

Тонус нижнього стравохідного сфінктера знаходиться під 
контролем екзогенних та ендогенних чинників, в тім числі 
гастроінтестинальних гормонів: глюкагону, гастрину, соматостатину, 
холецистокініну-панкреозиміну, секретину, вазоінтестинального 
пептиду, енкефалінів. Недостатньо з'ясованою залишається дія на 
слизову оболонку стравоходу пепсиногенів І і II, рівні яких у крові є 
маркерами секреторного процесу. Важливу роль у розвитку ГЕРХ 
відіграє порушення злагодженої пропульсивної діяльності 
гастродуоденальної зони із закиданням у стравохід жовчі та 
панкреатичного секрету.

Нерідко ГЕРХ поєднується з іншими розповсюдженими 
захворюваннями, що може впливати на вираженість специфічних 
симптомів, частоту рецидивів, вимагати корекції стандартних методів 
лікування. Якраз поєднанню ГЕРХ і ендемічного зобу, як прояву 
йододефіциту, присвячене рецензоване дослідження, оскільки 
йододефіцитні захворювання посідають третє місце у списку 
найпоширеніших неінфекційних захворювань людини і є особливо 
актуальними для Івано-Франківщини. Необхідно відмітити обмеженість 
і суперечливість у доступній літературі досліджень щодо впливу 
зміненого тиреоїдного статусу на моторно-евакуаторну функцію верхніх 
відділів травного каналу, що свідчить про актуальність даного 
дослідження.

Шлунково-кишковий тракт (ШКТ) є однією з найбільших систем, 
що містить нейроендокринні клітини, здатні продукувати важливі 
гормони і брати участь у підтриманні гомеостазу організму. Гормони 
гастроентеропанкреатичної ділянки беруть участь у підтриманні 
м'язового і судинного тонусу, регуляції насичення і харчової поведінки, 
впливають на жовчовивідну систему і підшлункову залозу. Гормони 
щитоподібної та прищитоподібної залоз впливають на процеси 
травлення, проліферативну активність та диференціацію клітин



шлунково-кишкового тракту, тому проведене авторкою дослідження 
набуває особливої ваги.

Можливість проведення диференціальної діагностики 
загруднинного болю при езофагіті з ішемічною хворобою серця, 
виявлення позастравохідних симптомів ГЕРХ, торпідних до лікування 
стандартними дозами антисекреторних препаратів, підтвердження 
ендоскопічно-негативної форми ГЕРХ за допомогою добового 
моніторування pH у нижній третині стравоходу також зумовлює 
актуальність даного дослідження.

Чітка інформація про характер рефлюксів, що виникають при ГЕРХ, 
їх загальну тривалість і залежність від положень тіла дозволить 
диференційовано підходити до вибору адекватної терапії, що особливо 
актуально для практичної гастроентерології.

Одним з факторів, здатних впливати на перебіг захворювань 
шлунково-кишкового тракту є функціональний стан щитовидної залози 
(ЩЗ), а уточнення її ролі в регуляції антирефлюксних механізмів і 
резистентності слизової оболонки стравоходу потребує подальших 
досліджень.

Дисертаційна робота є частиною комплексної науково-дослідної 
роботи ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" 
на тему: "Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового 
тракту в умовах впливу модифікуючих чинників та поєднаної патології" 
(№ державної реєстрації 0108U003987).

Наукова новизна дослідж ень та одержаних результатів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в уточненні 

механізмів формування кислих чи змішаних рефлюксів у стравохід при 
самостійній ГЕРХ та її поєднанні з ендемічним зобом, з деталізацією 
рівнів гастрину, холецистокініну-панкреозиміну, пепсиногенів І та II, 
періоду напіввиведення їжі з шлунка та коефіцієнта його спорожнення. 
Вперше встановлено, що у хворих з поєднанням ГЕРХ і ендемічного зобу 
(ЕЗ) переважають змішані рефлюкси, а при самостійній ГЕРХ з 
однаковою частотою діагностуються як кислі, так і змішані.

Пріоритетним є висновок про залежність характеру клініко- 
ендоскопічних змін слизової оболонки нижнього відділу стравоходу від 
коморбідності ГЕРХ та ЕЗ, про що свідчить виявлення у таких хворих 
важчих (С та Д) ступенів рефлюкс-езофагіту, в той час, як при 
самостійній ГЕРХ переважали А та В, рідше С його ступені.

Уперше встановлено особливості порушень моторно-евакуаторної 
функції шлунка при ізольованій ГЕРХ та її поєднанні з ЕЗ, які 
проявлялися визначеними змінами періоду напіввиведення твердої їжі з 
шлунка та зниженням коефіцієнта спорожнення.

Встановлено різноспрямовані зміни рівнів гастрину-17 та 
холецистокінін-панкреозиміну у хворих на ГЕРХ, що супроводжувались 
різним характером гастроезофагеальних рефлюксів та порушень 
моторики шлунка.

Уперше виявлено підвищення рівня пепсиногену І та 
співвідношення пепсиногену І /  пепсиногену II у хворих на ГЕРХ із 
переважанням кислих рефлюксів та зниження рівня пепсиногену II у 
хворих на ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ.

Науково обґрунтовано диференційовані підходи до вибору 
комплексної терапії ГЕРХ як самостійного захворювання, так і її 
поєднання з ендемічним зобом.
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Практичне значення роботи.
Дисертанткою встановлено, що при поєднанні ГЕРХ з ендемічним 

зобом в клінічній картині переважають позастравохідні синдроми, має 
місце гіпотонічний тип моторики шлунка і сповільнене виведення з 
нього харчового вмісту, що супроводжується важчими змінами слизової 
оболонки стравоходу.

Обгрунтовано виділення різних варіантів стравохідних рефлюксів 
(із переважанням кислих чи змішаних компонентів] залежно від 
результатів добової рН-метрії нижньої третини стравоходу та 
встановлено особливості клінічного перебігу ГЕРХ залежно від типу 
оефлюксу. що захищено патентом на корисну модель «Спосіб 
діагностики хаоактеру рефлюксів при гастроезофагеальній рефлюксній 
хворобі» (№ 99226 від 25.05.2015].

Встановлені особливості моторики шлунка, залежно від ступеня та 
спрямованості змін рівня гастроінтестинальних гормонів, які можуть 
слугувати критеріями вибору комплексної терапії ерозивної форми 
ГЕРХ.

Розроблені диференційовані підходи до лікування ГЕРХ, залежно 
від типу рефлюксів (кислі чи змішані), призначенням у першому 
випадку подвійної дози ІПП, а в другому -  стандартної дози в поєднанні 
з прокінетиком і препаратом урсодезоксихолевої кислоти. Показано 
доцільність включення до комплексної терапії ГЕРХ йодиду калію у 
випадках поєднання ГЕРХ з ендемічним зобом, що відображено в 
Інформаційному листі поо нововведення в системі охорони здоров'я 
«Шляхи підвищення результатів лікування гастроезофагеальної 
рефлюксної хвоооби» («Урмедпатентінформ» МОЗ України випуск 5, № 
3 4 7 - 2 0 1 4 . - Київ, 2015).

Значення отриманих результатів для теорії і практики.
Про практичне та теоретичне значення результатів дисертаційної 

роботи В.Б. Бойчук свідчить факт широкого впровадження в 
лікувальний процес гастроентерологічних відділень МКЛ №3 м. 
Чернівців, МКЛ №2 м. Тернополя, Коломийської ЦРЛ, університетської 
клініки, МКЛ №1 м. Івано-Франківська. Основні положення дисертації 
також використовуються в навчальному процесі кафедр пропедевтики 
внутрішніх хвороб ВДНЗ "Буковинський державний медичний 
університет”, терапії №1 ФПДО та медичної діагностики Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького, загальної 
практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної 
медицини ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний 
університет". Сприятиме впровадженню результатів дисертаційного 
дослідження видання інформаційного листа про нововведення в системі 
охорони здоров'я «Шляхи підвищення результатів лікування 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби» («Урмедпатентінформ» МОЗ 
України випуск 5, № 347- 2014 . -  Київ, 2015).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Наукові положення, висновки та практичні рекомендації є 
достовірними і обґрунтованими, що забезпечується достатньою 
кількістю обстежених упродовж лікування хворих на гастроезофагальну 
рефлюксну хворобу (120 чол.), у тому числі 40 хворих на ГЕРХ, 
асоційовану з ендемічним зобом; використанням сучасних 
високоінформативних і адекватних методів дослідження (клінічних,
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функціональних, ендоскопічних, біохімічних, оцінки морно-евакуаторної 
функції шлунка, гормонального профілю щитовидної залози, 
інтестинальних гормонів та параметрів гастропанелі), з ретельним 
аналізом достатньої кількості сучасних джерел літератури та 
адекватною статистичною обробкою отриманих результатів із 
використанням варіаційно-статистичного методу.

Оцінка структури, змісту дисертації та її заверш еності.
Дисертація Бойчук О.Б. побудована за традиційною формою, 

викладена українською мовою, основний текст займає 154 сторінки і 
складається зі вступу, огляду літератури, опису об'єкту і методів 
дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 
результатів, висновків, практичних рекомендацій. Кожен з розділів має 
ряд підрозділів. Робота ілюстрована 49 таблицями та 29 рисунками. 
Проаналізовано 234 літературних джерела, з яких 140 -  кирилицею та 
94 -  латиною.

У вступі роботи об'єктивно відображена актуальність і чітко 
сформульована мета дослідження -  підвищити ефективність лікування 
хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з 
ендемічним зобом на основі вивчення ролі інтестинальних гормонів, 
пепсиногенів у сироватці крові, змін моторики езофагогастральної зони 
та функції щитоподібної залози шляхом оптимізації комплексної терапії 
з включенням інгібітора протонової помпи, прокінетика, препарату 
урсодезоксихолевої кислоти та йоду.

Перший розділ «Сучасні погляди на патогенез, діагностику і 
лікування гастроезофагеальної рефлексної хвороби» займає 21 сторінку 
машинопису і складається з 4 підрозділів, в яких відображені сучасні 
погляди щодо поширеності, етіопатогенетичних механізмів виникнення 
і прогресування, особливостей клініки, діагностики та лікування ГЕРХ. 
Відображено результати попередніх досліджень щодо взаємозв’язку 
структурно-функціональних змін щитовидної залози і розвитку ГЕРХ. 
Огляд літератури здійснений на підставі аналізу 234 літературних 
джерел, читається з інтересом, викладений послідовно, у відповідності з 
проблемою, яка вивчалася.

У другому розділі (матеріали та методи дослідження), 
викладеному на 17 сторінках, дається повна клінічна характеристика 
достатньої групи обстежених -  120 хворих на ГЕРХ.

Діагностичний комплекс включає в себе загальноклінічні, методи 
самооцінки симптомів ГЕРХ за допомогою скороченої шкали ReQuest та 
якості сну за Пітсбурським опитувальником, функціональні (добове 
моніторування pH у нижній третині стравоходу), ендоскопічні 
(езофагогастродуоденоскопія з прицільною біопсією та 
хромоендоскопією), вивчення стану моторно-евакуаторної функції 
шлунка (13С-октаноєвий дихальний тест), імуноферментні (рівні 
гастрину, холецистокініну-панкреозиміну, пепсиногенів І та II, антитіл 
до Helicobacter pylory (Нр), концентрації ТТГ, тиреоїдних гормонів), 
сонографічні (дослідження щитоподібної залози), біохімічні 
(визначення концентрації йоду в сечі), статистичні. Усі застосовані 
методи достатньо інформативні і достовірні.

У третьому розділі «Клініко-функціональна характеристика та 
гормональний статус при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, 
поєднаній з ендемічним зобом» (41 стор.) описана клініко- 
функціональна характеристика та гормональний статус при ГЕРХ,
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асоційованій з ендемічним зобом у обстежених хворих до лікування. 
Цей розділ містить 6 підрозділів, які присвячені питанням клінічної 
характеристики ГЕРХ із деталізацією стравохідних і позастравохідних 
симптомів, особливостей порушення сну за результатами Пітсбурського 
опитувальника; ендоскопічної картини слизової оболонки нижньої 
третини стравоходу, оцінки моторної функції шлунка за даними 13С- 
октаноєвого дихального тесту та особливостей ацидного статусу 
нижньої третини стравоходу за даними добового інтрастравохідного рН- 
моніторингу; дослідження структури та функціонування щитоподібної 
залози, визначення рівня пепсиногенів, інтестинальних гормонів 
(гастрит-17 і холецистокінін-панкреозимін] та імунологічних маркерів 
інфекції Helicobacter Pylori.

Розділ ілюстрований достатньою кількістю таблиць і рисунків, що 
демонструють результати проведених досліджень, в тім числі 
хромоендоскопії слизової оболонки стравоходу, багатогодинного рН- 
моніторування нижньої третини стравоходу, 13С-октаноєвого 
дихального тесту тощо. Заслуговує позитивної оцінки ретельно 
проведена статистична обробка отриманих результатів із попарним 
кореляційним аналізом взаємозв'язку концентрації гастрину-17 та 
показників кислотності нижньої третини стравоходу, шансів 
виникнення кислих чи лужних рефлюксів, а також зв'язку між рівнем 
тиреотропного гормону, гастрину-17, пепсиногену І, пепсиногену II, 
холецистокінін-панкреозиміну у хворих на ГЕРХ, асоційовану з 
ендемічним зобом.

У четвертому розділі «Оцінка результатів комплексного 
лікування хворих на ГЕРХ із урахуванням особливостей 
гастроезофагеального рефлюксу та супутнього ураження щитоподібної 
залози» подаються результати комплексного лікування із 
застосуванням подвійних доз інгібітора протонової помпи пантопразола 
(при ГЕРХ із превалюванням кислих стравохідних рефлюксів], 
стандартної добової дози пантопразола у поєднанні з прокінетиком та 
препаратом урсодезоксихолевої кислоти (при ГЕРХ із переважанням 
біліарних рефлексів] та у випадках поєднання ГЕРХ з ендемічним зобом 
-  включення до комплексної антирефлюксної терапії йодиду калію.

Розділ має 10 підрозділів, у яких ретельно проаналізовано вплив 
стандартних і запропонованих здобувачем лікувальних комплексів на 
динаміку клінічних проявів ГЕРХ (стравохідних і позастравохідних 
симптомів, порушень сну], на стан слизової оболонки нижньої третини 
стравоходу в ході лікування, на показники внутрішньостравохідного рН- 
моніторування, стан моторно-евакуаторної функції шлунка, рівень 
пепсиногенів, інтестинальних гормонів та імунологічних маркерів НР- 
інфекції за умови впливу на слизову оболонку стравоходу кислого і 
лужного рефлюксів.

У розділі 4.3 обгрунтовано доцільність комбінованої терапії з 
одночасним призначенням ІПП, прокінетика і препарату йоду у хворих 
на ГЕРХ в поєднанні з ендемічним зобом, яка сприяла кращій позитивній 
динаміці клінічних та ендоскопічних проявів, зменшувала ацидну 
агресію, моторно-евакуаторну дисфункцію шлунка і покращувала 
співвідношення інтестинальних гормонів та профіль гастропанелі.

В „Аналізі та узагальненні результатів дослідження", 
викладеному на 22 сторінках, дисертант проводить критичний огляд 
отриманих даних та дає оцінку виявленим закономірностям. Отримані
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автором результати коректно співставляються з даними досліджень 
вітчизняних та зарубіжних авторів з даної наукової проблеми. Автор 
вдало виділяє найбільш значимі та нові результати власного 
дослідження, влучно посилається на літературні джерела, які 
підсилюють логічне положення отриманих даних.

Висновки та практичні рекомендації логічні, обгрунтовані, 
випливають з результатів дослідження, відрізняються новизною та 
мають важливе науково-практичне значення.

Дисертація написана хорошою літературною мовою, завдяки чому 
матеріал сприймається легко.

Повнота викладення результатів дисертації.
Основні результати дисертації достатньо повно викладені у 

наукових фахових виданнях. Про вагомість матеріалів дисертації та 
здібність дисертанта як науковця свідчить кількість публікацій -  18 
наукових праць, із них: 6 статей у наукових фахових виданнях, 
рекомендованих АК України, 2 - у  зарубіжних журналах, 8 тез, 1 патент 
на корисну модель, 1 інформаційний лист, а також перемогу в 
національному відборі Європейського конкурсу імені доктора Бареса за 
кращу наукову працю в області гастроентерології та гепатології.

Автореферат дисертації повністю відображає весь дисертаційний 
матеріал.

Дисертація Бойчук В.Б. відзначається глибиною і багатогранністю 
науково-методичного підходу, науковою й практичною значимістю, 
сучасними формами викладу.

Зауваження і побажання по дисертації.
У дисертаційній роботі Бойчук В.Б. виявлено незначні недоліки, 

які не впливають на наукові висновки та положення дисертації, а також 
на загальний позитивний висновок про науково-практичне значення 
дисертаційного дослідження:

1. У роботі мають місце поодинокі невдалі формулювання, описки, 
повтори ідентичних за змістом та суттю, але викладених різними 
словами положень.

2. Недостатньо чітко окреслені терміни і методи оцінки ерадикації 
HP-інфекції у пацієнтів із груп дослідження, яким проводилась АГБТ.

3. Доцільно було б при оформленні результатів дослідження у 
таблицях 3.4, 3.7-3.10 вказати вірогідність різниці частот ознак, 
відображеної в тексті.

4. У переліку літературних посилань 25 % робіт більше, ніж 
п'ятирічної давнини.

Усі перераховані вище зауваження і побажання не носять 
принципового характеру, не впливають на високу оцінку 
дисертаційного дослідження В.Б. Бойчук і представлені мною у відгуку в 
плані проведення дискусії й обговорення результатів дисертації.

У порядку дискусії хотілось би отримати відповідь автора на 
наступні запитання:

1. Чи вважаєте Ви доцільним обов'язкове проведення добового 
нижньостравохідного рН-моніторування та 13С-октаноєвого дихального 
тесту в практичній діяльності терапевта і гастроентеролога при наданні 
медичної допомоги хворому на ГЕРХ?

2. Якими матеріалами аргументований вибір дози 
урсодезоксихолевої кислоти для комплексного лікування хворих на 
ГЕРХ за наявності дуоденогастроезофагеального рефлюксу?
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3. Чи були серед Ваших хворих на ГЕРХ з превалюванням 
кислих рефлюксів пацієнти з гіпомоторною шлунковою дисфункцією?

4. Який механізм позитивного впливу комбінованої терапії 
ГЕРХ в поєднанні з ендемічним зобом за одночасного призначення ІПП, 
прокінетика та препарату йоду на показники гастропанелі?

Висновок. Дисертація Бойчук Віри Богданівни «Роль 
інтестинальних гормонів та пепсиногенів у розвитку 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що поєднується з ендемічним 
зобом в умовах йододефіциту та підходи до її диференційованої терапії», 
виконаної під керівництвом доктора медичних наук, професора Міщука 
В.Г., є завершеною науково-дослідною роботою, яка містить нове 
вирішення важливої наукової задачі сучасної терапії -  підвищення 
ефективності діагностики та лікування ГЕРХ залежно від стравохідного 
рефлюксу, стану моторно-евакуаторної функції шлунка, 
гастроінтестинальної ендокринної регуляції та асоціації з ендемічним 
зобом.

Таким чином, за своєю актуальністю, науковою новизною, 
практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю 
основних положень та висновків дисертаційна робота В. Б. Бойчук 
відповідає вимогам пункту 11 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 
липня 2013 р. (із змінами, внесеними згідно Постановою Кабінету 
Міністрів України № 656 від 19.08.2015р. і №1159 від 30.12.2015} 
стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02. — внутрішні 
хвороби.

Начальник кафедри військової 
медицини Української військово- 
медичної академії МО України 
доктор медичних наук, професор С Г. В. Осьодло


