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Актуальність теми дисертаційного дослідження

Особливість та актуальність рецензованої дисертаційної роботи полягає у 

тому, що автором проведено вивчення захворювань, які супроводжують 

остеоартроз (ОА) не в світлі супутньої патології, а з концепції коморбідності, 

тобто пошуку патогенетичних взаємозв’язків різних патологічних процесів.

Загальновизнано, що первинний ОА -  це найпоширеніше залежне від 

віку захворювання опорно-рухового апарату, яке у зв’язку з подовженням 

тривалості життя людської популяції охоплює все ширші прошарки населення 

всіх країн світу, негативно позначається на працездатності хворих, якості їх 

життя, ставає все більшим медико-соціальним тягарем для суспільства. Серед 

найбільш поширених коморбідних захворювань при ОА зазначаються 

атеросклеротичні ураження серцево-судинної системи та головного мозку, 

артеріальна гіпертензія (АГ), ураження органів травлення, ожиріння, цукровий 

діабет (ЦД) та ін.

Крім констатації збільшення числа хворих на ЦД 2-го типу на тлі



ожиріння, за останні десятиліття також відзначається зростання кількості 

хворих на гіпотиреоз. Висока частота захворювань щитоподібної залози (ЩЗ) 

залежить від багатьох причин, серед яких найвагомішими вважають 

припинення централізованої йодної профілактики, техногенне забруднення 

довкілля, негативні зміни структури харчування значної частини населення за 

нових соціально-економічних умов. Гіпотиреоз діагностують серед жінок з 

частотою від 4 до 21%, серед чоловіків -  3-16%. У дорослих субклінічний 

гіпотиреоз (СГ) асоціюється з підвищеною частотою дисліпідемії, розладів 

серцевої діяльності, безпліддя, гіпохромної анемії, депресивних станів. СГ в 

жінок віком понад 55 років є важливим фактором розвитку атеросклеротичних 

захворювань та інфаркту міокарда. Значущість цієї патології обумовлена тим, 

що упродовж одного року у 5-15% пацієнтів СГ переходить у маніфестний 

стан.

В літературі трапляються поодинокі повідомлення про дослідження 

стану суглобового апарату у хворих на гіпотиреоз. Відомо, що перші прояви 

ОА при гіпотиреозі розпочинаються з 30-39 річного віку, а у віці понад 60 

років частота ОА сягає 63%. Тому гіпотиреоз можна вважати 

загальнопатологічним несприятливим фактором, який підвищує рівень кардіо- 

васкулярного ризику (КВР) шляхом поглиблення порушень усіх видів обміну 

речовин. Гіпотиреоз також негативно впливає на обмін кальцію і фосфору, 

спричиняючи патологічні зміни до розвитку ОА.

Коморбідність значно погіршує результати лікування хворих згідно із 

існуючими стандартами на засадах доказової медицини. Нині не існує 

узгоджених рекомендацій щодо ведення хворих з коморбідністю при будь-якій 

недузі, включаючи ОА.

В пошуках оптимізації комплексного лікування хворих на ОА з 

численними явищами коморбідних недуг пропонується кластеризація 

(групування) їх за провідними патогенетичними механізмами та вихід на 

визначення основних фенотипів ОА як шлях до вдосконалення 

персоніфікованого принципу лікування.
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Отже, актуальність даного дослідження обґрунтована необхідністю 

детального вивчення вікових та тендерних клініко-патогенетичних 

особливостей прогресування ОА та коморбідних процесів, розробки 

диференційованих доповнень до сучасних лікувальних технологій з метою 

підвищення ефективності комплексного лікування основної та коморбідних 

недуг, поліпшення якості життя таких пацієнтів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна праця Волошиної Лариси Олександрівни є фрагментом 

науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини та інфекційних 

хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» на 

тему: «Генетичні, метаболічні аспекти запалення, дисфункція ендотелію та 

лікування при поєднаній патології внутрішніх органів» (№ державної 

реєстрації 01.12U003546), а дисертант є співвиконавцем одного з фрагментів 

зазначеної теми.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації

Заслуговує на увагу той факт, що висновки й основні наукові положення 

дисертації обґрунтовані, базуються на адекватній репрезентативній вибірці 

клінічного матеріалу. Дисертація Л.О. Волошиної ґрунтується на 

ретроспективному аналізі 596 карт стаціонарних хворих на ОА за 2004-2014 pp. 

та проспективному трьохрічному комплексному спостереженні за 312 хворими 

на первинний ОА. Для досягнення поставлених мети і завдань дослідження 

нею обрана сучасна інформативна науково-дослідницька програма. Вона 

включала, крім рутинних методів, дослідження цитокінової ланки регуляції 

запального й імунного процесів, ліпідного спектру крові, протеолітичної і 

фібринолітичної активності плазми крові, стану про- і антиоксидантних 

систем, кінцевих продуктів метаболізму оксиду азоту в крові, тиреоїдного 

гомеостазу та функціонально-морфологічного стану ЩЗ, низки інших 

важливих біохімічних параметрів, а також статистичні методи.
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Для оцінки вдосконалених технологій лікування хворі були рандомізовані 

на 5 груп: проліковані базовим комплексом (група порівняння), проліковані 

базовим комплексом з включенням препарату L-аргініну (І основна група), 

ліковані базовим комплексом із включенням кверцетину (II основна група), 

проліковані базовим комплексом з включенням фітозасобу Зобофіт (III основна 

група) та група пролікованих комплексно із включенням 

фітохондропротекторного препарату (IV основна група).

Всі отримані дані старанно проаналізовані в клінічному, статистичному 

аспектах, в т. ч. в контексті сучасних досягнень у науковій літературі з цього 

спрямування, тому є всі підстави вважати, що всі наукові положення, висновки 

та практичні рекомендації є належно аргументовані та достовірні. Дисертант 

послідовно і логічно викладає отримані результати. Ілюстративний матеріал 

свідчить і підтверджує достовірність і значущість проведених досліджень.

Результати дослідження повною мірою висвітлені у 22 статтях (10 у 

моноавторстві), з них 5 -  в закордонних виданнях, в одному, що входить до 

науковометричної бази Sci Verse Scopus, 24 тезах та матеріалах наукових 

форумів різних рівнів.

Про вагомість роботи свідчать 4 отримані патенти на корисну модель та 4 

нововведення, а також глава в колективній монографії.

Достатнім є рівень впровадження в клінічну практику лікувально- 

профілактичних установ восьми областей та в навчальний процес чотирьох 

вищих медичних навчальних закладів України. Матеріали достатньою мірою 

оприлюднені на 19 наукових форумах, включаючи міжнародні.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження

Результати дослідження мають значну теоретичну цінність, яка полягає у 

поглибленні наших уявлень про вікові і тендерні особливості формування 

коморбідних процесів, їх обтяжливий вплив на тяжкість, перебіг, 

прогресування, ступінь зворотності метаболічних порушень у хворих на ОА, 

рівні КВР і гастроінтестинальний ризик (ГІР).
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Кластеризація зростаючого числа вікових коморбідних процесів та 

виділення із них фенотипів ОА орієнтує на персоніфіковані доповнення до 

існуючих стандартів лікування.

Включення до стандартних комплексів обстеження хворих на ОА методів 

дослідження ЩЗ (УЗД, рівні ТТГ, вільного тироксину у крові) дозволить 

здійснювати ранню діагностику гіпотиреозу як особливого коморбідного 

стану, що поглиблює клініко-патофізіологічні прояви ОА та інших 

коморбідних захворювань.

Розроблено ефективні диференційовані доповнення до існуючих стандартів 

лікування хворих на ОА у вигляді додаткового застосування препарату L- 

аргініну при дуже високому КВР; кверцетину -  при високому КВР та ГІР, 

Зобофіту -  за наявності субклінічної форми гіпотиреозу; 

фітохондропротекторного засобу Остеоартізі актив плюс за наявності значних 

системних проявів кластеру гастроентерологічних коморбідних захворювань. 

Саме на ці удосконалення дисертант отримала 4 патенти України на корисну 

модель.

Наукова новизна дослідження.

Варто відзначити, що результати дисертаційної роботи Волошиної Лариси 

Олександрівни мають важливе значення для науки і практики.

Зокрема розроблено новий напрямок діагностики та диференційованого 

лікування хворих на ОА з різними кластерами коморбідних процесів та 

гіпотиреозу.

Уперше досліджено частоту і форми гіпотиреозу в хворих на О А і 

визначено їх місце в структурі коморбідних процесів, вплив на прояви і перебіг 

ОА та наявних інших коморбідних станів.

Доповнено наукові дані щодо вікових і тендерних особливостей 

формування коморбідності у хворих на ОА та встановлено кількісне і якісне 

зростання тягара коморбідності в аспекті діагностики, форм і методів медичної 

опіки, зростання рівнів КВР.

Обґрунтовано доцільність виділення і уточнено наукові дані про клініко-
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патогенетичні особливості кластерів коморбідних захворювань, їх вплив на 

прояви, перебіг ОА, встановлено відмінності метаболічних порушень, що 

вносять певну ясність в обґрунтування доповнень до стандартних методів 

лікування ОА.

Уперше в метаболічному фенотипі О А обґрунтовано виділення 

прогностично гірших підтипів: підтип А -  ОА, ожиріння та ЦД; та підтип Б -  

ОА, ожиріння та гіпотиреоз.

Уперше досліджено вікові особливості динаміки метаболічних порушень 

(цитокіновий профіль, про- і антиоксидантна системи, метаболіти N 0, 

фібринолітична, протеолітична активність плазми крові, ліпідний спектр) крізь 

призму зростання вікової коморбідності та гіпотиреозу впродовж одно- і 

тримісячних термінів стандартного лікування.

Поглиблено наукові дані про особливості порушень якісних показників 

життя хворих на О А крізь призму вікових коморбідних процесів.

Практична цінність результатів

Отримані результати роботи поглиблюють уявлення про вікові і тендерні 

особливості формування коморбідних захворювань та їхній обтяжливий вплив 

на тяжкість проявів і перебіг ОА, результати лікування. Включення до 

діагностичного комплексу хворих на ОА із віковими коморбідними 

захворюваннями досліджень рівнів ТТГ, вільного тироксину, антитіл до 

тиреоїдної пероксидази забезпечує ранню діагностику субклінічного 

гіпотиреозу та орієнтує на своєчасне лікування.

Розроблено, апробовано та доведено ефективність диференційованих 

доповнень до діючих стандартів лікування хворих на ОА з урахуванням 

домінуючих кластерів коморбідних захворювань і зазначено критерії їх оцінки. 

Рівень впровадження в клінічну практику та навчальний процес 

Отримані результати досліджень впроваджено в клінічну практику 

ревматологічних та терапевтичних відділень Чернівецької обласної клінічної 

лікарні та міської клінічної лікарні №3 м.Чернівці, Івано-Франківської обласної 

клінічної лікарні, комунальної 4-ї міської клінічної лікарні м. Львова, центральної



міської клінічної лікарні м. Ужгород, комунальної установи «Центральна лікарня» 

та Центру первинної медико-санітарної допомоги №10 м. Запоріжжя, Рівненської 

обласної клінічної лікарні, міської поліклініки №1 м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької області, Борщівської центральної районної комунальної лікарні 

Тернопільської області. Основні положення дисертації використовуються у 

науково-педагогічному процесі Буковинського державного медичного

університету, Івано-Франківського національного медичного університету, 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, 

Ужгородського національного університету.

Аналіз змісту та оформлення роботи

Рукопис роботи складено за загальноприйнятою схемою і вимогами до 

докторських дисертацій. Дисертація викладена українською мовою на 373 

сторінках, її основний текст займає 263 сторінки. Вона побудована в 

традиційному для клінічних дисертаційних робіт стилі і складається зі вступу, 

розділів «Огляд літератури», «Клінічна характеристика хворих і методи 

дослідження», чотирьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку джерел 

літератури (всього 502 джерела, з них 234 кирилицею та 268 латиницею). 

Роботу ілюстровано 51 таблицею та 36 рисунками.

Вступ структурований згідно вимог ДАК МОН України, у ньому чітко 

сформульовані мета і завдання дослідження та інші підрозділи.

В дисертації міститься конкретне підтвердження наукової новизни, чітко 

вказується ступінь наукової новизни, який вказує на відмінність одержаних 

результатів від відомих у літературі. У науковій новизні чітко позначено 

словами «уперше», «доповнено наукові дані», «обгрунтовано доцільність», «на 

основі отриманих нових наукових даних розроблена концепція» і т.д.

В огляді літератури проаналізовані дані з наукових джерел, які 

висвітлюють сучасні уявлення про патогенез і діагностику остеоартрозу, 

проблеми коморбідності при остеоартрозі, вікові та тендерні особливості. 

Огляд літератури написаний кваліфіковано, матеріал викладений лаконічно,



свідчить про належну орієнтацію в проблемі. У розділі обґрунтовано визначено 

низку питань, які до сьогоднішнього дня залишаються нез’ясованими і 

потребують подальшого вивчення. Досить детально висвітлено питання 

взаємозв’язку остеоартрозу та гіпотиреозу в клініці внутрішніх хвороб, його 

можливий вплив на перебіг остеоартрозу і супутніх коморбідних уражень 

внутрішніх органів. Похвально, що сучасна стратегія лікування хворих на 

остеоартроз висвітлена в контексті доказової медицини і невирішених проблем 

лікування на основі мета-аналізів багатоцентрових міжнародних досліджень.

На основі проведеного огляду літератури автор цілком аргументовано 

довела актуальність свого дослідження, основні напрямки лікування хворих на 

остеоартроз, асоційованого з абдомінальним ожирінням.

Розділ «Клінічна характеристика хворих і методи дослідження» 

викладений на 17 сторінках, містить 3 підрозділи. У першому підрозділі 

наведена поглиблена характеристика основного контингенту хворих за 

клінікою ОА, рандомізація груп за методами лікування з дотримуванням всіх 

норм біоетики клінічних досліджень. Методики дослідження також висвітлені 

лаконічно, змістовно, крім декількох неточностей і технічних огріхів.

Враховуючи великий об’єм отриманих даних, дисертант для оцінки 

результатів, їх співставлення і висновків використала цілий арсенал сучасних 

статистично-математичних методів.

В чотирьох подальших розділах наведені результати власних досліджень.

Третій розділ — один з ключових: «Результати ретроспективного аналізу 

медичних карт стаціонарних хворих на ОА та трирічного проспективного 

дослідження динаміки ОА та коморбідних процесів і результатів лікувально- 

профілактичних заходів». У двох його підрозділах дисертант спочатку згідно 

аналізу 596 історій хвороб хворих на ОА за 5 років дослідила і дійшла 

висновку, що навіть у спеціалізованих ревматологічних стаціонарах на 

теперішній час у лікарів немає налаштованості на врахування коморбідних 

процесів в комплексному лікуванні хворих на ОА, крім профілактики КВР та 

ГІР, а ураження ЩЗ зовсім перебувають поза увагою лікарів в діагностично-



лікувальному плані.

Необхідно також відзначити як особливий позитивний факт оцінку соціо- 

економічних чинників та освітнього цензу пацієнтів як одну із важливих 

передумов в реалізації тривалого реабілітаційно-етапного лікування в умовах 

сучасної економічної ситуації в Україні.

При вивченні частоти супутніх та коморбідних процесів у хворих на ОА 

автором зроблено висновок, що кількісно переважають ураження серцево- 

судинної системи (АГ, ІХС). Однак при цьому виявлено ЦД у 18,91%, а 

гіпотиреоз -  у 18,27% хворих.

Вважаю, що спектр ІМТ у хворих на ОА краще представити за 

показниками ІМТ відповідно до трьох ступенів ожиріння. Також, враховуючи 

наявність абдомінального ожиріння у багатьох хворих, рекомендую в 

дисертаційній роботі робити акцент не на ІМТ, а на показнику обводу талії.

Розділ IV присвячений віковим, тендерним і метаболічним особливостям 

ОА на тлі коморбідних процесів. У семи підрозділах послідовно наведені дані 

про динаміку про- і протизапальних цитокінів і маркерів запалення у хворих на 

ОА залежно від віку та підходів до лікування. Встановлено зворотність 

цитокінового дисбалансу у хворих віком до 50 років з низьким рівнем 

коморбідності та все гіршу зворотність із зростаючим з віком тягарем 

коморбідних процесів, особливо після 60 років.

Показано особливу роль трансформуючого фактора росту-(Зі як маркера 

взаємозалежності досліджуваних патологічних процесів та їх прогресування.

В третьому підрозділі висвітлені особливості порушень про- і 

антиоксидантної систем крові, кінцевих метаболітів оксиду азоту у хворих на 

ОА в динаміці лікування залежно від вікового рівня коморбідних процесів. 

Дисертант обґрунтовує доцільність тривалого застосування антиоксидантів та 

донаторів N 0  у таких хворих.

В четвертому підрозділі дисертант досліджувала вікові і тендерні 

особливості порушень фібринолітичної і протеолітичної активності крові та 

ліпідного обміну в тому ж аспекті коморбідності. Встановлено, що із



зростанням вікових коморбідних процесів все слабшими є фібринолітична 

активність крові, наслідком чого є зростання рівнів фібриногену та С- 

реактивного протеїну як неспецифічного показника системного запалення.

Дуже важливим є глибокий множинний кореляційний аналіз всіх 

отриманих біохімічних та імунологічних параметрів у віковому аспекті. Ним 

показано і проілюстровано вікове зростання сили зв’язків між різними 

параметрами та виведено, що для практичного використання лікарями 

достатньо орієнтації на рівні С-реактивного протеїну та фібриногену в оцінці 

виразності чи динаміки патологічного стану організму, особливо за ситуації 

коморбідності.

Заключним підрозділом цього розділу є оцінка якості життя у хворих на 

ОА в контексті зростаючого рівня коморбідності. В ньому показано, що не 

тільки стадія ОА, але значною мірою й коморбідні процеси впливають на 

якість життя.

Розділ V присвячений висвітленню вікових та тендерних особливостей 

розвитку гіпотиреозу, ожиріння та ЦД у хворих на ОА, його впливу на прояви 

ОА та коморбідних процесів, формування метаболічного фенотипу ОА. Постає 

питання: гіпотиреоз у хворих на О А є коморбідним станом чи супутньою 

патологією?

Відповідь на нього слід шукати у спільних патогенетичних 

взаємозв’язках різних, але пов’язаних між собою патологічних станів. У 

дослідженні доведено, що гіпотиреоз у хворих на ОА виникає на тлі 

сформованих системних проявів ОА та великого тягаря коморбідних недуг, 

уражає переважно жінок (83,72%) віком понад 55-60 років та існує в 

маніфестній (4,48%) або субклінічній (13,78%) формах.

В розділі представлені у вигляді схеми патогенетичні механізми 

обтяжливого впливу гіпотиреозу на прояви ОА та коморбідних захворювань. 

Такі патогенетичні механізми, як гіперліпідемія, цитокіновий дисбаланс, 

ендотеліальна дисфункція, посилення протеолітичної активності крові, 

порушення реології крові, наростання оксидативного стресу та системне
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зниження метаболізму білків, жирів, вуглеводів, зниження функції органів і 

систем притаманні для гіпотиреозу та О А. Тому гіпотиреоз можна розглядати 

як коморбідний стан у хворих на ОА.

Головною особливістю цього розділу є обґрунтування в метаболічному 

фенотипі ОА двох його різних за патогенетично-прогностичними і лікувально- 

профілактичними аспектами підтипів: підтип А: ОА та ЦД 2-го типу та ОА і 

гіпотиреоз, при яких відзначаються відмінності метаболічних порушень в 

часовому і системному аспектах. Досліджені особливості метаболічних 

порушень при цих двох підтипах старанно проаналізовані шляхом множинного 

кореляційного аналізу, отримано важливі математичні підтвердження їх 

відмінностей, що слугувало додатковим аргументом до вибору вдосконалення 

до комплексного лікування метаболічного фенотипу Б остеоартрозу.

Розділ VI присвячений оптимізації комплексного лікування хворих на ОА 

на тлі вікової виразності коморбідних процесів та гіпотиреозу. Дисертант на 

базі даних здійснила обґрунтований вибір доповнень до існуючих стандартних 

методів лікування у вигляді препаратів L-аргініну у випадках дуже високого 

рівня КВР, кверцетину -  при високому рівні КВР і ГІР, Зобофіту -  за наявності 

коморбідного субклінічного гіпотиреозу та фітохондропротекторного засобу 

Остеоартізі актив плюс у випадках ОА та системного ураження органів 

травлення.

Враховуючи дискусійність лікування субклінічної тиреоїдної дисфункції, 

особливо у пацієнтів старших вікових груп з можливим високим коморбідним 

фоном, досить доречна, на мою думку, апробація використання 

полікомпонентного засобу рослинного походження Зобофіт з його впливом на 

спектр коморбідних патологічних процесів. За даними дисертаційної роботи, 

використання Зобофіту в лікувальному комплексі сприятливо впливало на 

клінічні прояви супутніх захворювань, зменшувало метаболічні порушення в 

крові, показники якості життя.

Дисертант продемонструвала переваги такого диференційованого підходу 

та вивчила віддалені результати впродовж одного року.



В заключному розділі проведено аналіз та узагальнення результатів 

дослідження. В ньому автор вміло інтерпретує результати своїх досліджень, 

активно вступає в полеміку з іншими дослідниками, порівнює з аналогічними 

результатами вітчизняних і зарубіжних праць. Зауважень немає.

Висновки дисертації логічно випливають із отриманих результатів.

Практичні рекомендації є конкретними, зрозумілими, доступними, з 

акцентом на особливостях одержаних результатів та їх відмінності від відомих 

у літературі, відображають пропозиції здобувана.

Список використаної літератури упорядкований згідно з вимогами ДАК 

МОН України. Подані першоджерела переважно за останні 5 років.

При рецензії дисертації виникла низка питань, що можуть бути 

предметом дискусії.

1. Чому за результатами проведеного Вами дослідження найбільш 

прогностично значущий та поширений кластер судинних недуг, ніж 

кластер метаболічних порушень?

2. Чи вважаєте Ви гіпотиреоз коморбідним станом чи супутнім 

захворюванням у хворих на остеоартроз?

3. Лікування субклінічного гіпотиреозу у хворих різних вікових груп 

залишається предметом дискусій. Чи призначали обстеженим Вами 

пацієнтам препарати левотироксину при субклінічному гіпотиреозі? 

Згідно з яких протоколами надання медичної допомоги хворим на 

гіпотиреоз Ви керувались у проведеному дослідженні?

4. Вами встановлено, що гіпотиреоз у хворих на ОА трапляється 

здебільшого у жінок віком понад 55 років. Чим, на Вашу думку, 

обумовлені тендерні особливості розвитку такої патології?

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»

Дисертаційна робота Волошиної Лариси Олександрівни «Клініко- 

патогенетичні особливості формування коморбідності та гіпотиреозу у хворих 

на остеоартроз: вікові, тендерні та метаболічні аспекти прогнозування,
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вдосконалення лікування та профілактики» є самостійною, завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що 

вирішують актуальну проблему внутрішньої медицини, зокрема, підвищення 

рівня діагностики ОА на тлі коморбідних процесів та гіпотиреозу і 

ефективності лікування на підставі аналізу вікових та тендерних і 

метаболічних аспектів розвитку основної і коморбідних недуг.

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 п.10 постанови 

Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку 

присвоєння наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 

19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015 та№  567 від 27.07.2016), відповідає паспорту 

спеціальності 14.01.02 -  внутрішні хвороби, а її автор заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня доктора медичних наук за названим профілем.

Офіційний опонент
Головний науковий співробітник відділу 
профілактики, лікування цукрового діабету 
та його ускладнень Українського науково- 
практичного центру ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і 
тканин МОЗ України, 
доктор медичних наук, професор
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