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Актуальність обраної теми дисертації. Хронічний гепатит С (ХГС) на 

сьогодні є важливою медико-соціальною проблемою. Згідно з даними 

ЄАВХПУБАЗЬ, на ХГС у світі хворіє більше 160 млн людей, а 350-500 тис. 

щорічно помирають від цієї недуги. Інші дослідники називають ще вражаючу 

цифру -  ИСУ інфіковано 500-700 млн мешканців, а це близько 10 % 

населення Землі. Причиною більше 785 тис. смертей є цироз, зумовлений 

ИСУ, а понад 308 тис. смертей щорічно -  рак печінки, спричинений ИСУ.

Після інфікування ИСУ приблизно 80 % осіб не мають жодних клінічних 

ознак через «німий», клінічно прихований перебіг гепатиту С, який у 

більшості випадків не має гострого «дебюту».

Україна належить до країн із середньою розповсюдженістю ГС -  

інфіковано приблизно 3 % громадян. Однак, за результатами вибіркового 

моніторингу груп ризику, рівень інфікування вірусом гепатиту С серед 

деяких із них значно перевищує середньостатистичні показники і сягає 40

60 %.

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню 

ИСУ-інфекції, механізми прогресування ХГС у хворих із супутньою 

патологією на сьогодні залишаються недостатньо вивченими. В останні роки 

значно зросла частка осіб, в яких є підвищені ризики виникнення серцево- 

судинної патології. Серед таких ризиків варто відзначити підвищення АТ та 

рівня глюкози в крові, надмірну вагу, похилий вік, куріння.

Таким чином, актуальність обраної теми не викликає жодних сумнівів.



Наукова новизна та теоретична цінність досліджень. Авторкою 

дисертаційної роботи уточнено наукові дані про лабораторні (рівень ІЛ-2, ІЛ- 

4 та ФНП-а) особливості хронічного гепатиту С у хворих з підвищеним 

сумарним серцево-судинним ризиком.

Доведено, що доповнення противірусної терапії хворих на ХГС з 

підвищеним сумарним ССР препаратом рибонуклеїнової кислоти „Нуклекс” 

сприяє зниженню частоти основних клінічних синдромів і симптомів, 

позитивно впливає на динаміку біохімічних показників підвищеного 

сумарного ССР, коригує інтерфероніндуковані лейко- та тромбоцитопенію, а 

також сприяє нормалізації цитокінового статусу та позитивно впливає на 

зниження вірусного навантаження.

Практичне значення роботи. Апробована схема лікування хворих на 

хронічний гепатит С з підвищеним сумарним серцево-судинним ризиком 

можлива в амбулаторних умовах без відриву від виробництва, що зменшує 

трудові та економічні втрати. Економічна доступність препарату та 

ефективність за відсутності серйозних побічних ефектів є додатковими 

вагомими аргументами на користь рекомендованої схеми.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота виконана 

протягом 5 років на достатній кількості досліджень -  100 хворих на ХГС, 

половина з яких мала підвищений сумарний серцево-судинний ризик. 

Результати дослідження опрацьовані з використанням сучасних 

статистичних методик, що забезпечує їх вірогідність. Наукові положення і 

висновки роботи логічно випливають з отриманих даних, добре 

аргументовані та відповідають поставленій меті й завданням.

Представлений у дисертаційній роботі матеріал, відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради К 20.601.03 за спеціальністю 14.01.13 -  

інфекційні хвороби.



Оцінка змісту роботи. Дисертація написана за класичною схемою на 

123 друкованих сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів, 2 розділів власних досліджень з аналізом і 

узагальненням їх результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних 336 джерел літератури, з яких 79 опубліковані латиницею. 

Робота ілюстрована 26 таблицями, 7 малюнками і 3 додатками, що 

систематизують отримані дані та полегшують їх сприйняття.

У вступі авторка детально обґрунтувала актуальність обраної теми, чітко 

сформулювала мету й основні завдання дослідження, наукову новизну і 

практичну цінність роботи.

У розділі «Огляд літератури» на сучасному рівні узагальнені дані про 

стан проблеми захворюваності на ХГС у світі й Україні, особливості перебігу 

ХГС на тлі підвищеного сумарного серцево-судинного ризику, а також 

лікування таких пацієнтів. При написанні цього розділу дисертантка показала 

глибоке знання проблеми, вміння критично оцінювати та узагальнювати 

численні, іноді суперечливі дані літератури.

У розділі 2 наведено опис пацієнтів і методик досліджень, які 

загальновизнані та інформативні, що дозволило авторці зробити обґрунтовані 

висновки. Результати досліджень опрацьовані стандартними методами 

математичного аналізу з використанням відповідних програм.

Розділ 3 присвячений клінічній та лабораторній характеристиці хворих 

на ХГС на тлі підвищеного сумарного серцево-судинного ризику. Зокрема, у 

таких осіб детально досліджено показники функціонального стану печінки, а 

також інтерлейкіновий профіль та рівень вірусного навантаження.

Ефективність лікування хворих на ХГС із підвищеним сумарним 

серцево-судинним ризиком висвітлена у розділі 4. Дисертантка встановила 

суттєвий позитивний вплив такого лікування на клінічні прояви, лабораторні 

у т.ч. й імунологічні показники.



В окремому розділі дисертації авторка підбиває підсумки проведених 

досліджень, демонструючи при цьому високу обізнаність у порушеному 

питанні та незаперечну логіку й послідовність викладу матеріалу.

Висновки логічно випливають з матеріалів, наведених у дисертації, 

відповідають поставленим завданням, викладені в логічній послідовності, є 

достатньо обґрунтованими, містять вагомі елементи новизни та мають 

науково-практичне значення.

На нашу думку, попри незаперечні заслуги дисертантки, робота не 

позбавлена деяких недоліків.

1. Насамперед трапляються тавтологія, русизми і граматичні помилки: 

«лікувальна корекція» (навіть у назві роботи), «на сьогоднішній день», «в 

залежності», «не дивлячись на», «кореляційний зв’язок», «оптимізувати 

ефективність лікування», «розлади стільця» (стілець -  це вид меблів для 

сидіння), «синдром зустрічався» (зустрічаються тільки люди, а синдром може 

траплятися, його реєструють, фіксують та ін.) та багато ін.

2. У розділі 2 не зрозуміла потреба визначення більшості 

загальновідомих нормальних показників у 30 здорових осіб, серед яких 

білірубін сироватки крові, активність трансаміназ, тимолова проба, білок 

загальний та його фракції, протромбіновий індекс, креатинін сироватки 

крові, глюкоза крові, холестерин загальний і тригліцериди.

3. У таблиці 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3 примітка свідчить про зірочку, 

яка мала б вказувати на достовірність різниці між порівнюваними групами. 

Однак жодного показника, позначеного зірочкою, немає.

4. Клінічні розділи 3 і 4 необхідно доповнити витягами з медичних 

карт стаціонарних хворих.

5. У таблицях розділу 4 примітка засвідчує: „* -  достовірність різниці 

даних при порівнянні між групами”. Однак не зрозуміло, між якими групами, 

оскільки їх аж чотири.



6. У списку авторських праць, який увінчує розділи 3 і 4, не вказаний 

їх порядковий номер у списку використаних джерел.

7. У висновках згадуються групи 1а, 1б, 2а і 2б, проте 

розшифровування їх формування немає. Оптимальним було б так 

формулювати висновки, щоб читач міг зрозуміти, про що йдеться, не 

вникаючи в розділ 2 дисертації, де це пояснюється.

Зазначені зауваження не знижують беззаперечної позитивної оцінки всієї 

роботи в цілому.

У процесі рецензії до дисертантки виник ряд запитань, на які хотілося б 

отримати відповіді.

1. На підставі яких даних Ви встановили дозу і тривалість лікування 

нуклексом? В офіційній інструкції до медичного застосування цього 

препарату стандартна схема виглядає так: по 500 мг 2-3 рази на добу 

упродовж 10-15 діб. І тільки як кардіопротекторний засіб він може 

застосовуватися профілактично по 50 мг/добу протягом 3-4 місяців, двічі на 

рік. Ваша добова доза у 30 разів, а тривалість -  удвічі вища! Чи не може така 

схема спричинити синдром „рикошету” інтерфероніндукованих лейко- та 

тромбоцитопеній?

2. Як можна пояснити втановлену Вами кореляцію між рівнями ІЛ-4 та 

ІЛ-2 із кількістю ИСУ у крові?

3. Через які механізми зумовлений вплив нуклексу у складі 

комплексного лікування хворих на ХГС на рівні досліджуваних інтерлейкінів 

та ФНП-а (висновок 7)?

Повнота викладення отриманих результатів у друкованих працях. 

Основні положення дисертаційної роботи достатньо повно висвітлені у 18 

публікаціях, з яких 6 статей у профільних виданнях, одна з яких включена до 

міжнародної наукометричної бази та занесена до списку ДАКу.



Висновки до відповідності дисертації. Дисертація Н.В. Васкул 

«Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту С у пацієнтів 

із підвищеним сумарним ризиком серцево-судинної патології та лікувальна 

корекція» є закінченою науковою працею. У ній наведені науково 

обґрунтовані дані, які вирішують конкретне наукове завдання -  оптимізація 

лікування хворих на хронічний гепатит С з підвищеним сумарним серцево- 

судинним ризиком шляхом включення у комплексну терапію препарату 

рибонуклеїнової кислоти. За актуальністю, науково-методичним рівнем, 

об’ємом досліджень, новизною результатів, теоретичним і практичним 

значенням відповідає вимогам ДАК України до дисертацій, які висуваються 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
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