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офіційного опонента доктора медичних наук, старшого наукового 

співробітника Радченко Ганни Дмитрівни на кандидатську 

дисертацію Павловського Сергія Анатолійовича на тему: «Вплив 

циркадних ритмів на перебіг запальних захворювань жовчного 

міхура, асоційованих з соматоформною дисфункцією вегетативної 

нервової системи», подану до захисту до спеціалізованої вченої 

ради Д 20.601.01 на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби

Актуальність обраної теми

У час швидких інформаційних технологій, збільшення темпу життя 

та постійного стресу спостерігається підвищення частоти виникнення 

різних патологій на фоні порушення регуляції вегетативної системи. 

Спочатку виникають, так звані, функціональні порушення, які згодом 

можуть трансформуватися у більш серйозні зміни -  структурні. В основі 

патогенезу ряду кардіологічних, ендокринологічних,

гастроентерологічних захворювань лежать порушення саме 

вегетативної нервової системи. Ці порушення також грають провідну 

роль у виникненні загострень хвороб. Одним із захворювань, пов’язаних 

із змінами вегетативної іннервації є хронічний холецистит -  найбільш 

розповсюджене захворювання гепатобіліарної зони. Дана патологія має 

і медичне, і соціальне значення, адже існує необхідність у постійному 

диспансерному спостереженні, частих обстеженнях, тривалих повторних 

курсах лікування. Крім того, спостерігається тенденція до зростання 

кількості ускладнень хронічного холециститу, а саме жовчнокам'яної 

хвороби, що часто потребує хірургічного лікування. Тому актуальним є 

проведення досліджень із вивчення факторів, які асоціюються із 

виникненням та загостренням хронічного холециститу, з метою 

подальшої можливої їх корекції.
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Дисертаційна робота Павловського С.А. «Вплив циркадних ритмів 

на перебіг запальних захворювань жовчного міхура, асоційованих з 

соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи» 

присвячена вивченню зв’язку порушення вегетативної регуляції, яка 

оцінювалася за порушенням циркадного ритму артеріального тиску (AT) 

при добовому моніторуванні AT (ДМАТ), варіабельністю серцевого 

ритму (ВСР) і за спеціальними таблицями А.М.Вейна, із перебігом 

хронічного некаменевого холециститу (ХНХ). Встановлення цих асоціацій 

дозволить проводити більш патогенетичне лікування та профілактику, 

що може призвести до скорочення строків непрацездатності та 

поліпшити прогноз у пацієнтів із ХНХ.

Таким чином, тема роботи Павловського С.А. є актуальною і має 

практичне значення для широкого кола лікарів (терапевтів, лікарів 

загальної практики-сімейної медицини, хірургів).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації

Висновки і отримані результати, які наведені в дисертаційній 

роботі, ґрунтуються на підставі проведення комплексного дослідження 

(клінічного, лабораторного, біохімічного та інструментальних) 234 хворих 

на ХНХ, що проходили стаціонарне або амбулаторне лікування на базі 

державної комунальної установи «Київська міська клінічна лікарня №4» 

м. Києва. Окрім того, у дослідження було залучено 34 здорових 

пацієнтів, які склали групу порівняння. В залежності від наявності 

порушень добового профілю AT та соматоформної дисфункції 

вегетативної нервової системи хворі на хронічний холецистит були 

розподілені на 4 групи. Ці групи були проаналізовані за характером 

перебігу ХНХ. Виявлено деякі розбіжності у даних клінічного, 

інструментальних та лабораторних обстежень. Хворі на ХНХ 2-4 груп, у

яких основне захворювання супроводжувалося порушенням циркадного
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ритму AT та/або соматоформною дисфункцією вегетативної нервової 

системи, були рандомізовані отримувати лікування за двома різними 

клінічними протоколами: за протоколом А хворі отримували базову 

терапію основного захворювання, за протоколом Б хворі отримували на 

тлі базової терапії основного захворювання додатково комбінований 

гомеопатичний препарат Нервохеель (фармацевтична компанія 

«Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ», Німеччина, реєстраційне 

посвідчення № UA/2947/01/01, затверджено наказом МОЗ України № 257 

від 30.04.2015 по 30.04.2020). Хворі 2-ї та 3-ї груп отримували препарат 

Нервохеель в дозі 1 таблетка тричі на добу впродовж ЗО днів; хворі 4-ї 

групи - в дозі 1 таблетка чотири рази на добу і за ЗО та 15 хвилин перед 

сном впродовж ЗО днів. Окрім медикаментозної терапії, хворим ХНХ були 

запропоновані заходи з модифікації способу життя.

Лабораторні та інструментальні дослідження виконано за 

сучасними технологіями, відповідно до протоколу МОЗ України №271 від 

13.06.2005 обстеження хворих з ХНХ. Використані методики є 

загальновживаними, адекватними щодо поставлених задач, 

відображають сучасний методичний рівень досліджень. Так, окрім 

загальноклінічних, антропометричних методів дослідження, проводили: 

дуоденальне зондування (дослідження осаду та біохімічне дослідження 

міхурової порції жовчі, оцінювали прозорість та колір, наявність слизу, 

осаду, pH жовчі), визначали характер дермографізму, ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини, біохімічні (показники обміну 

ліпідів, глюкози) та імуноферментні аналізи, вимірювання рівнів офісного 

CAT, ДАТ та ЧСС та ДМАТ, варіабельність серцевого ритму, 

анкетування за допомогою спеціальних опитувальників та підрахунку 

індексів Кердо і Вейна. Пацієнтів обстежували на момент поступлення і 

через місяць після призначеного лікування.

Статистична обробка отриманих даних проводилася із

використанням пакета статистичних програм “Statistica 10 Enterprise х64”
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(“Stat Soft”,CLUA), програм Microsoft Excel із пакета програм Microsoft 

Office 2010, Stata 12 та OpenEpi. Застосовані методи варіаційної 

статистики відповідають сучасним вимогам і дають підстави говорити 

про достовірність отриманих даних.

Достатній клінічний матеріал, сучасні методи обстеження із 

застосуванням сучасного обладнання, порівняння із групою здорових 

людей, співставних за основними клініко-демографічними 

характеристиками, застосування методу рандомізації лікування, сучасна 

статистична обробка отриманих даних дозволили автору вирішити 

завдання, які були поставлені на початку дослідження і сформулювати 

конкретні висновки. Практичні рекомендації є логічним завершенням 

результатів роботи. Проте, деякі з них (щодо застосування методу ДМАТ 

та визначення рівню мелатоніну в схемах обстеження пацієнтів з ХНХ), 

на даному рівні вітчизняної медицини виглядають дещо передчасними.

Наукова новизна і практична значущість отриманих результатів

Автором уперше доведено, що розлади циркадного ритму AT і 

соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи асоціюються 

із несприятливим перебігом ХНХ, що проявляється більш вираженим та 

частим диспепсичним синдромом (а не больовим), та більшими 

структурними змінами з боку жовчного міхура. Виявлено, що 

соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи у хворих на 

ХНХ на тлі порушень циркадних ритмів характеризувалася дисбалансом 

вегетативної нервової системи з переважанням симпатичної складової 

та порушенням якості сну. Показано, що зменшення рівня мелатоніну 

супроводжується більшою активністю запального процесу (більший 

рівень С-реактивного протеїну), більш вираженими змінами з боку ліпідів 

крові та показників функціонального стану печінки.

Виявлені залежності дозволяють розширити знання щодо

патогенетичних механізмів виникнення ХНХ та, відповідно, проводити
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корекцію терапевтичних втручань. Так, дисертантом доведено, що 

застосування гомеопатичного препарату Нервохеель, який має 

заспокійливу, снодійну, антидепресивну та протисудомну дію (тобто 

може впливати на вегетативну нервову систему), поряд із модифікацією 

способу життя та стандартним лікуванням у хворих на ХНХ сприяє 

зменшенню симптомів захворювання, більш позитивній динаміці 

функціонального стану печінки, покращенню ліпідного обміну, 

збільшенню рівню мелатоніну, зменшенню рівню AT та частоти серцевих 

скорочень, нормалізацію якості сну у деяких хворих. Це дало підстави 

для формулювання практичної рекомендації щодо застосування цього 

препарату в комплексі лікування пацієнтів із ХНХ та ознаками 

соматоформної дисфунції вегетативної нервової системи.

Практичні рекомендації щодо включення ДМАТ, аналізу 

варіабельності частоти серцевих скорочень та визначення рівню 

мелатоніну є цікавими, але для широкого застосування вони потребують 

додаткових досліджень із визначенням показника користь/вартість.

Результати дисертаційної роботи С.А. Павловського впроваджено 

в практику роботи відділень терапевтичного, кардіологічного та 

хірургічного профілю.

Повнота викладання результатів дисертації в опублікованих 

працях

Згідно вимогам ДАК, за темою дисертації опубліковано 5 статей у 

наукових фахових виданнях України та 2 тез у міжнародних науково- 

практичних конференціях. З урахуванням задач дослідження всі розділи 

з результатами дисертації висвітлені у наукових працях 

С.А. Павловського.
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Значимість результатів роботи для науки і практики

Результати дослідження впроваджені в практику роботи профільних 

відділень Київської міської клінічної лікарні №2, Київської міської 

клінічної лікарні № 4, Дорожньої клінічної лікарні №1 станції "Київ", 

Дорожньої клінічної лікарні №2 станції "Київ", Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ". Основні положення роботи 

впроваджені в навчальну роботу кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини № 1 та кафедри внутрішньої медицини №3 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця.

Структура та обсяг дисертації

Дисертація викладена українською мовою на 143 сторінках 

основного тексту та 24 сторінок переліку посилань. Вона містить 51 

таблицю та ілюстрована 20 малюнками. Робота складається зі вступу, 

огляду літератури, клінічної характеристики обстежених хворих, опису 

методик і матеріалів дослідження, двох розділів результатів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення одержаних результатів, висновків та 

практичних рекомендацій. Перелік посилань включає 214 літературних 

джерела, із яких 137 робіт кирилицею та 77 латиницею.

Вступ включає інформацію щодо актуальності вибраної теми, мети 

та задач дослідження. В ньому висвітлено наукова новизна та практична 

значимість результатів. Наведено дані про апробацію роботи, її обсяг, 

повноту відображення її основних результатів в літературі, окреслено 

особистий внесок автора. Окрім того, зазначено, що результати 

виконаної роботи були доведені та обговорені на наукових, науково- 

практичних конференціях і на медичних нарадах різного рівня.

Перший розділ (огляд літератури) містить дані щодо стану 

проблеми діагностики та лікування ХНХ та значення порушення 

вегетативної нервової системи у патогенезі даного захворювання. 

Висвітлюються основні положення сучасних методів діагностики цих
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патологічних станів. Автор в основному спирається на основні вітчизняні 

та іноземні наукові джерела за останні 5-8 років. Проводиться 

порівняння між дослідженнями, в яких вивчалися подібні проблеми, та 

аналізуються їх недоліки, що дозволяє підтвердити доцільність розробки 

нових напрямків патогенетично обґрунтованого лікування ХНХ.

В розділі матеріали та методи представлена характеристика 

пацієнтів, включених у дослідження, та основні принципи формування 

груп. Чітко сформульовані методи лікування даних пацієнтів, але бажано 

б було винести їх в окремий підрозділ. Подано методи 

загальноклінічного, антропометричного, біохімічного, імуноферментного, 

інструментального досліджень. Описано методи статистичної обробки 

результатів.

Третій розділ дисертації присвячено аналізу і порівнянню 

клінічного перебігу ХНХ в різних групах пацієнтів, включаючи групи із 

порушенням циркадних ритмів AT та соматоформною дисфункцією 

вегетативної нервової системи. Вивчали клінічні особливості (частоту 

наявності симптомів), зміни лабораторних показників, характеристику 

варіабельності серцевого ритму та клінічні особливості соматоформної 

дисфункції вегетативної нервової системи у хворих усіх груп, включаючи 

здорових учасників. Виявлені відмінності між групами дозволили 

визначити асоціації між порушеннями циркадного ритму AT та 

соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи з одного 

боку, та перебігом ХНХ з іншого боку.

Четвертий розділ містить інформацію про ефективність та вплив 

комплексної терапії на перебіг ХНХ на тлі порушення циркадних ритмів 

AT і соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи. 

Комплексна терапія проводилася за двома протоколами: протокол А -  

стандартне лікування, протокол Б -  додатково призначали препарат 

Нервохеель. Вивчали зміни клінічних проявів, лабораторних показників,

показників ДМАТ і варіабельності серцевого ритму, показників, які
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характеризують соматоформну дисфункцію вегетативної нервової 

системи у хворих на ХНХ під впливом комплексної терапії. Отримані 

результати дозволили не просто говорити про високу клінічну 

ефективність комплексної терапії за протоколом Б, а й обґрунтувати 

причину цієї ефективності.

Розділ, присвячений аналізу і узагальненням результатів 

дослідження, містить стислий аналіз результатів дослідження.

Висновки дисертації відповідають поставленим задачам та 

відображають проведений комплекс клінічного, лабораторного та 

інструментального обстеження. Вони є обґрунтованими.

Таким чином, структура та зміст роботи відповідає вимогам, які 

висуваються для кандидатської дисертації.

Зауваження та запитання

Принципових зауважень щодо дисертаційної роботи 

Павловського С.А. немає. Але вважаю доречним зробити певні 

зауваження.

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації:

1. Опис методів лікування пацієнтів, включених у дослідження краще 

було б оформити окремим підрозділом.

2. На мою думку, краще було б збільшити кількість розділів дисертації за 

рахунок виділення частини, яка присвячена вивченню варіабельності 

серцевого ритму, показників ДМАТ та соматоформної дисфункції, в 

окремий розділ.

3. Рисунок 2.1 повністю дублює текст, тому його можна було б 

виключити із роботи.

4. Таблиці 4.12, 4.13, 4.14 потрібно було б об’єднати в одну для кращого 

сприйняття.

5. Робота б значно краще виглядала, коли б для виявлених

кореляційних зв’язків застосували метод багатофакторного
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кореляційного аналізу, який би дозволив визначити незалежні основні 

фактори, які асоціюються із порушеннями вегетативної нервової 

системи.

У порядку дискусії хотілося б отримати пояснення автора на

наступні питання:

1. У певної категорії пацієнтів, які були включені у дослідження Ви 

виявили порушення сну. Окрім того, у багатьох з них спостерігалося 

ожиріння, підвищення AT та симпатична гіперактивація. Це може бути 

проявом синдрому обструктивного нічного апное сну, при якому, як 

раз і спостерігається підвищення активності симпато-адреналової 

системи. Чи обстежували Ви своїх пацієнтів на предмет виключення 

даної патології?

2. Уточніть, чи були включені у Ваше дослідження пацієнти з 

гіпертонічною хворобою і чи приймали вони антигіпертензивні засоби? 

Особливо, в групі 4, де за середніми показниками офісного AT такі 

пацієнти мали бути.

3. Як Ви можете пояснити негативний вплив порушення циркадного 

ритму AT на клінічні прояви ХНХ? Чи не вважаєте Ви, що можливо, 

через симптоми основного захворювання (ХНХ) пацієнти добре не 

спали і, саме тому, в них не відбувалося достатнього зниження AT в 

нічний час?

4. Чи не вважаєте Ви, що підвищення рівня AT та частоти серцевих 

скорочень може бути відображенням активності запального процесу 

(больовий синдром, інтоксикація, підвищення температури тіла), а не 

просто вегетативних порушень? Тобто що є первинним -  вегетативні 

порушення, підвищення AT, загострення ХНХ або загострення ХНХ, 

вегетативні порушення, а вже потім підвищення AT або вегетативні 

порушення, загострення ХНХ, підвищення AT?

5. У Вашому дослідженні виявлено зв’язок між дисліпідемією та

вегетативними порушеннями і висловлюється думка, що розлад
9



ліпідного обміну може впливати на вегетативну нервову систему. 

Яким чином? Чи не вважаєте Ви, що, навпаки, вегетативна 

дисфункція може призводити до дисліпідемії?

6. В роботі продемонстровано зв’язок циркадних ритмів AT та перебігу 

ХНХ. Це є цікавим з точки зору вивчення патогенетичних механізмів, 

але в практичних рекомендаціях ви ще робите висновок про 

доцільність включення методу ДМАТ в схему обстеження хворих з 

ХНХ. Проте, цей метод не входить навіть до переліку обов’язкових у 

пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Чи можливо, що, навпаки, 

спираючись на клінічний перебіг захворювання, говорити про 

наявність або відсутність порушень добового ритму AT і вже потім 

рекомендувати проведення ДМАТ?

Дані зауваження та запитання не носять принциповий характер і не 

впливають на остаточний висновок щодо рекомендації роботи 

Павловського С.А. на присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

вимогам

Дисертаційна робота С.А. Павловського оформлена відповідно до 

вимог Департаменту атестації кадрів МОН України. Висновки і практичні 

рекомендації випливають із власних спостережень. Автореферат 

відбиває основні положення дисертації.

Дисертаційна робота Павловського С.А. «Вплив циркадних ритмів 

на перебіг запальних захворювань жовчного міхура, асоційованих з 

соматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи», що 

виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора 

Свінціцького А.С. у Національному медичному університеті імені О.О. 

Богомольця, є завершеним науковим дослідженням та відповідає п. 11

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою
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Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ №656 від 19.08.2015 р. і №1159 від 

30.12.2015 p.), вимогам щодо дисертацій за спеціальністю 14.01.02 -  

внутрішні хвороби, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук.
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