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«Роль інтестинальних гормонів та пепсиногенів у розвитку 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що поєднується з ендемічним  

зобом в умовах йододефіциту та підходи до її  диференційованої терапії», 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  

за фахом 14.01.02. -  внутрішні хвороби

Актуальність обраної теми. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

(ГЕРХ) - одне із найбільш поширених захворювань органів травлення у XXI 

столітті. Високою є також частота поєднання ГЕРХ з бронхіальною астмою, 

хронічною ішемічною хворобою серця. Водночас, майже не вивченою 

залишається асоціація ГЕРХ з патологією щитоподібної залози, хоча 

поширеність йододефіцитних захворювань досить широка, а в регіонах з 

нестачею йоду проживає біля 30% населення планети. В Україні дефіцит 

йоду в харчуванні спостерігається на усій її території, а частота 

йододефіцитних захворювань становить 170,4 випадків на 100 тис. 

населення.

Актуальність дослідження такої коморбідної патології зумовлена і тим 

фактом, що зміни тиреоїдного статусу призводять до порушення моторної і 

секреторної функції верхніх відділів травного каналу. Крім того, гормони 

щитоподібної залози беруть участь у підтриманні стравохідного кліренсу, 

резистентності слизової оболонки стравоходу, шлунка, регуляції 

антирефлюксних механізмів.

В літературі трапляються поодинокі повідомлення про вплив окремих 

гастроінтестинальних гормонів (гастрину, вазоінтестинального поліпептиду, 

греліну) на тонус нижнього сфінктера стравоходу. Однак потребують
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подальшого дослідження механізми розвитку ГЕРХ за наявності супутнього 

ендемічного зобу, зокрема вивчення ролі змін вмісту гастрину, 

холецистокініну-панкреозиміну, пепсиногенів І і II, гормонів щитовидної 

залози в порушеннях моторно-евакуаторної та кислотопродукуючої функцій 

шлунка. Важливим є також визначення клінічних особливостей зазначеної 

поєднаної патології з метою її ранньої діагностики, підбору адекватних 

способів терапії.

Враховуючи широкий діапазон лікарських середників, насамперед, 

інгібіторів протонової помпи (омепразол, пантопразол, рабепразол та ін.), що 

мають однаковий механізм дії та забезпечують майже однаковий клінічний 

ефект, для практикуючого лікаря актуальним є питання вибору оптимального 

їх дозування та обгрунтування необхідності поєднання з іншими 

медикаментами при коморбідній патології.

Отже, дослідження, які дозволяють уточнити клінічно-патогенетичні 

особливості розвитку ГЕРХ на тлі ендемічного зобу і, відповідно, підвищити 

ефективність лікування цієї поєднаної патології, залишаються актуальними і 

мають важливе наукове та практичне значення.

З в ’язок роботи з науковими планами, програмами та темами. 

Дисертаційна робота В. Б. Бойчук виконана відповідно до плану науково- 

дослідних робіт ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет” та є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи на тему: 

“Перебіг та лікування захворювань шлунково-кишкового тракту в умовах 

впливу модифікуючих чинників та поєднаної патології” (№ державної 

реєстрації 0108U003987).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність. 

Достовірність отриманих в роботі результатів забезпечена вірним 

методологічним підходом. В роботі чітко сформульована мета і поставлені 

адекватні завдання дослідження. Дисертація виконана на достатньому 

клінічному матеріалі - 120 хворих, з яких у 80 діагностована самостійна
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ГЕРХ і в 40 - її поєднання з ендемічним зобом. Результати, які отримані в 

роботі, базуються на використанні сучасних, високоінформативних методів 

дослідження: функціональних (добове моніторування pH у нижній третині 

стравоходу), ендоскопічних (езофагогастродуоденоскопія з

хромоендоскопією), вивчення характеру змін моторно-евакуаторної функції 

шлунка за допомогою ІЗС-октаноєвого дихального тесту), імуноферментних 

(визначення рівня гастрину-17, холецистокініну-панкреозиміну, пепсиногенів 

I, II та їх співвідношення, антитіл до Helicobacter Pylori, концентрації 

тиреотропного та тиреоїдних гормонів), сонографічних (дослідження 

розмірів і структури щитоподібної залози), біохімічних (визначення 

концентрації йоду в сечі).

Всього здобувач обґрунтувала 8 висновків і 4 практичні рекомендації, 

які повністю випливають із суті роботи, відповідають меті і завданням. 

Цінність висновків важлива з точки зору особливостей лікування хворих із 

зазначеною коморбідною патологією. Рекомендації конкретні, вони є 

логічним завершенням результатів роботи.

Наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором за 

допомогою статистичних методів з використанням кореляційного аналізу, 

встановлення співвідношення шансів з оцінкою довірчого інтервалу, 

прогностичної цінності, що забезпечує їх обгрунтованість і вірогідність.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертанткою вперше 

встановлене переважання позастравохідних проявів та більш виражених змін 

слизової оболонки нижньої третини стравоходу (С та D ступені езофагіту за 

Лос-Анджелеською класифікацією) за поєднання ГЕРХ і ендемічного зобу 

(ЕЗ) у порівнянні з ізольованою ГЕРХ.

Уперше встановлено різноспрямовані зміни концентрації гастрину і 

холецистокініну-панкреозиміну в крові таких хворих, які супроводжувались 

переважно кислими (у випадках гіпогастринемії та зниження рівня 

холецистокініну-панкреозиміну) та змішаними ( при підвищених рівнях цих 

інтестинальних гормонів) рефлюксами при самостійній ГЕРХ та
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переважанням останніх при її поєднанні з ендемічним зобом. Виявлено, що 

такі зміни рівня інтестинальних гормонів супроводжувались підвищенням 

концентрації пепсиногену І та його співвідношення до пепсиногену II при 

переважанні кислих, та зниженням пепсиногену II у хворих на ГЕРХ у 

поєднанні з ендемічним зобом. Вперше досліджено взаємозв’язки між рівнем 

тиреотропного, тиреоїдних та гастроінтестинальних гормонів, ступінь їх 

порушень та роль у розвитку ГЕРХ. Дисертанткою доповнено наукові дані 

про особливості порушень моторно-евакуаторної функції шлунка при 

самостійній ГЕРХ та за її поєднання з ендемічним зобом

Вперше науково обгрунтовані диференційовані підходи до вибору 

комплексної терапії ГЕРХ як самостійного захворювання та її поєднання з 

ендемічним зобом залежно від типу рефлюксів.

Практичне значення роботи. Практичне значення дисертаційної 

роботи В. Б. Бойчук полягає у встановленні клінічних особливостей перебігу 

ГЕРХ, у тому числі за наявності ендемічного зобу. Оптимізація способу 

діагностики різних варіантів стравохідних рефлюксів залежно від результатів 

добової рН-метрії в нижній частині стравоходу, встановлення особливостей 

моторики шлунка залежно від рівня гастроінтестинальних гормонів дасть 

змогу підбирати патогенетично обгрунтовану комбіновану терапію при 

зазначеній коморбідній патології.

Важливою є розробка алгоритму лікування ГЕРХ залежно від типу 

рефлюксу (кислого чи змішаного) з ізольованим призначенням подвійної 

дози інгібітора протонової помпи (у випадку кислого рефлюксу) або 

стандартної дози інгібітора протонової помпи у поєднанні з прокінетиком та 

урсодезоксихолевою кислотою (у випадку змішаного рефлюксу). Водночас 

дисертанткою запропонована та науково обгрунтована доцільність 

включення до лікувального комплексну йодиду калію за поєднання ГЕРХ і 

ендемічного зобу.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах га 

авторефераті. Результати дисертаційного дослідження В. Б. Бойчук
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повністю опубліковані у 18 наукових працях, у тому числі в 6 статтях - у 

фахових виданнях України, 2 статтях - у зарубіжних виданнях та у 8 тезах 

матеріалів конференцій, симпозіумів. Пріоритетність роботи захищена 

Патентом України на корисну модель № 99226 від 25.05.2015 «Спосіб 

діагностики характеру рефлюксів при гастроезофагеальній рефлюксній 

хворобі». За результатами досліжень виданий інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я «Ш ляхи підвищення результатів 

лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби(» Урмедпатентінформ 

МОЗ України випуск 5, № 347- 2014 . — Київ, 2015). Автореферат повністю 

відображає основний зміст роботи та відповідає усім положенням дисертації.

Значимість результатів роботи для науки і практики. Практичні 

рекомендації пройшли клінічні випробування і впровадження у 

гастроентерологічних відділеннях МКЛ №3 м. Чернівці, Тернопільської 

комунальної міської лікарні №2, МКЛ № 8 м. Львова, центральних 

регіональних лікарень Калуського, Коломийського та Надвірнянського 

районів Івано-Франківської області, у терапевтичних відділеннях МКЛ №1 м. 

Івано-Франківськ та університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», що підтверджується актами 

впровадження.

Основні положення дисертації використовуються в навчальному 

процесі кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет», терапії №1 та медичної 

діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, загальної практики (сімейної медицини), фізичної 

реабілітації та спортивної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет».

Оцінка змісту дисертації, ї ї  завершеність. Дисертація викладена на 

201 сторінці машинописного тексту (основний текст - 154 сторінки), 

побудована за традиційною формою та містить вступ, огляд літератури,
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характеристику матеріалів та методів дослідження, два розділи власних 

досліджень, аналіз і узагальнення його результатів, висновки, практичні 

рекомендації, список використаних джерел, додатки. Бібліографічний 

покажчик літератури містить 234 джерела, у т.ч. 94 іноземних. Робота 

ілюстрована 49 таблицями та 29 рисунками.

У вступі достатньо переконливо обгрунтована актуальність 

дослідження, сформульовані його мета і задачі, висвітлені новизна та 

практичне значення отриманих результатів, впровадження їх у практику, 

поданий перелік науково-практичних конференцій, на яких проводилась 

апробація роботи.

Огляд літератури займає 21 сторінку і включає чотири підрозділи. В 

першому з них проаналізовані сучасні дослідження щодо поширеності, 

етіологічних чинників та патогенетичних механізмів розвитку ГЕРХ. 

Підкреслюється стійка тенденція до росту захворюваності на ГЕРХ. 

Проведений аналіз як добре відомих (недостатності нижнього стравохідного 

сфінктера, зниження стравохідного кліренсу, зменшення резистентності 

слизової оболонки нижньої частини стравоходу), так і встановлених недавно 

механізмів її формування (транзиторні розслаблення сфінктера, роль 

формування постпрандіальної кишені, змішаних рефлюксів). Другий 

підрозділ літературного огляду присвячений аналізу взаємозвязків між 

змінами функції і структури щитоподібної залози і розвитком ГЕРХ. 

Відзначається можливість виникнення гіпергастринемії, підсилення 

скорочень стравоходу, порушень секреції і моторики шлунка, 

антродуоденальної дискоординації за підвищення рівня тиреоїдних гормонів. 

Сьогодні дискутується питання про безпосередню пошкоджуючу дію 

аутоантитіл до тиреоглобуліну на слизову оболонку нижньої третини 

стравоходу. Не до кінця з ’ясованою є роль зниженого рівня тиреоїдних 

гормонів у патогенезі ГЕРХ, хоча і відомо, що у хворих на гіпотиреоз
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відмічається набряк і зміни міоелектричної активності м ’язової стінки 

верхніх відділів травного каналу. В третьому підрозділі критично оцінені 

методи діагностики ГЕРХ, зокрема відзначена значна варіабельність її 

провідних симптомів, поява у частини пацієнтів позастравохідних проявів. 

Серед методів діагностики провідними залишаються різні варіанти 

моніторування pH у нижній третині стравоходу, ендоскопічне дослідження. 

Незважаючи на розроблені стандарти і протоколи лікування ГЕРХ, воно не 

завжди є ефективним, нерідко симптоми відновлюються через незначний 

проміжок часу, що вимагає удосконалення схем терапії, чому і присвячений 

четвертий підрозділ літературного розділу.

Другий розділ дисертації викладений на 17 сторінках і присвячений 

характеристиці матеріалу і методів дослідження. Встановлено, що самостійна 

ГЕРХ та її поєднання з ендемічним зобом найбільш часто діагностуються в 

осіб працездатного віку, значно погіршують якість життя. Цікавим є розподіл 

хворих на самостійну та поєднану з ендемічним зобом ГЕРХ за групами 

крові і резус-фактором. При цьому встановлено, що 46,25% хворих на ГЕРХ 

є носіями О (І) групи крові, а за поєднаної патології частіше (52,5%) виявля

лась А (II) група крові. Для оцінки вираженості частоти різних проявів ГЕРХ 

вдало використана скорочена шкала ReQuest, а для оцінки якості сну - 

Пітсбургський опитувальник якості сну. Дослідження порушень моторно- 

евакуаторної функції шлунку за допомогою ІЗС-октаноєвого дихального 

тесту дозволило всебічно оцінити характер таких змін та заслуговує на 

широке впровадження в практику діяльності лікувальних установ II і III 

рівнів. Дисертанткою коректно сформовані три групи хворих, які, в свою 

чергу, залежно від розроблюваних схем терапії розділені на дві підгрупи.

В третьому розділі дисертації (41 сторінка) наводиться оцінка гормо

нального статусу та клініко-функціональна характеристика ГЕРХ, у тому 

числі за його поєднання з ендемічним зобом. Вивчивши особливості клініч-



ноі картини цих двох патологічних станів, дисертантка виявила переважання 

печії при самостійній ГЕРХ, яка реєструвалась у 83,33% пацієнтів, дещо 

зменшуючи свою частоту по мірі збільшення тривалості захворювання. 

Натомість при поєднанні ГЕРХ з ендемічним зобом печія турбувала лише 

46,15% обстежених. Особливістю больового синдрому були його 

інтенсивніший характер та більша частота у хворих на самостійну ГЕРХ і 

переважання нічного болю за грудниною у хворих з поєднаною патологією. 

Пацієнти з ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом частіше скаржились на 

дисфагію, нудоту. При поєднаній патології, за результатами проведених 

досліджень, частіше реєструвались позастравохідні симптоми ГЕРХ. Цікавим 

є той факт, що 90,25% хворих на ГЕРХ оцінювали якість свого сну як 

незадовільну. Серед особливостей характеристики сну у хворих з поєднан

ням ГЕРХ та ЕЗ було довге засипання та зменшення сумарної тривалості сну. 

Встановлені більш глибокі структурні зміни слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу при поєднаній патології з частішим виявленням у них С 

та D стадій рефлюкс-езофагіту, що свідчить про необхідність корекції схем 

лікування таких хворих. Дисертанткою встановлено, що кислі рефлюкси 

виникають на фоні гіпертонічно-гіперкінетичного типу порушень моторно- 

евакуаторної функції шлунка, а змішані рефлюкси, навпаки, за гіпокінетич

ного типу. Ще одним регулятором появи кислих чи змішаних рефлюксів за 

результатами досліджень авторки є рівень гастрину і холецистокініну- 

панкреозиміну, при зниженні яких переважали рефлюкси з pH 3,0-3,99 і 2,0- 

2,99, і дещо рідше виявлялись рефлюкси з pH 1,0-1,99, а при підвищенні 

рівня зазначенх інтестинальних гормонів - змішані рефлюкси з рН>7. У 

випадках поєднання ГЕРХ з вузловим ендемічним зобом водночас із високим 

pH у нижній третині стравоходу встановлено високу концентрацію пепсино- 

гену І та зниження рівня гастрину-17, а у хворих з дифузним ендемічним 

зобом встановлено підвищення рівня гастрину-17, холецистокініну-
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панкреозиміну, пепсиногену II, а зазначений профіль гастропанелі 

асоціюється зі зниженням моторики верхніх відділів травного каналу.

Оцінці результатів комплексного лікування хворих на ГЕРХ із 

врахуванням особливостей гастроезофагеального рефлюксу та супутнього 

ураження щитоподібної залози присвячений четвертий розділ, що 

складається з трьох підрозділів і викладений на 42 сторінках. В першому з 

них аргументовано доведена ефективність подвійних доз інгібітора 

протонової помпи при кислих рефлюксах у порівнянні зі стандартним його 

дозуванням, що підтверджувалося швидшим усуненням клінічних проявів, 

істотнішим покращанням моторики шлунка, вирівнюванням показників 

концентрації інтестинальних гормонів, пепсиногенів. В другому підрозділі 

показана більш виражена ефективність комплексної терапії змішаних 

рефлюксів із одночасним застосуванням інгібітора протонної помпи, 

урсодезоксихолевої кислоти і прокінетика у порівнянні з курсовим 

призначенням інгібітора Н+/К +-АТФ-ази. Оцінка ефективності комбінованої 

терапії ГЕРХ у поєднанні з ЕЗ наведена у третьому підрозділі. Включення до 

лікувального комплексу прокінетика та препарату йоду водночас із 

інгібітором протонної помпи, окрім позитивного впливу на клінічні прояви 

ГЕРХ, нормалізації стану слизової оболонки нижньої третини стравоходу та 

загоєння ерозій, скорочення кількості та тривалості змішаних рефлюксів, 

оптимізації моторики шлунка, вирівнювання співвідношення пепсиногенів І 

та II, рівня гастрину і холецистокініну-панкреозиміну сприяло також 

підвищенню концентрації йоду в організмі.

Аналіз і узагальнення результатів дослідження проведений у 

співставленні з досягненнями вітчизняних і зарубіжних вчених з даної 

проблематики, а також з урахуванням існуючих стандартів надання медичної 

допомоги хворим на ГЕРХ та патологією щитоподібної залози. Висновки 

логічно витікають з результатів дослідження, відрізняються новизною.
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Практичні рекомендації досить конкретні, вдало доповнюють висновки, 

мають елементи новизни для практичної медицини і можуть бути 

впроваджені в лікувально-профілактичних закладах I, II та III рівнів надання 

медичної допомоги хворим на ГЕРХ у поєднанні з ендемічним зобом.

Зауваження щодо змісту дисертації та її оформлення. Серед 

зауважень, що не носить принципового характеру та не знижують наукову і 

практичну цінність дисертації слід відзначити такі:

1. Враховуючи велику кількість висновків, наведених в роботі, 

доцільним було б о б ’єднання 2 і 3, 4 і 5 висновків відповідно до поставлених 

завдань дослідження.

2. Для відображення встановлених змін концентрації пепсиногенів І 

та II залежно від типу рефлюксу та наявності ендемічного зобу у 7 висновку 

та рівня інтестинальних гормонів в динаміці лікування у 8 висновку більш 

показовими були б відносні (у %), а не абсолютні величини.

3. Недоречним, на мою думку, є наведення у 5 та 7 висновках рівня 

значущості (р<0,05) встановлених відмінностей.

Позитивно оцінюючи дисертацію Бойчук В.Б. в цілому, до дисертантки 

є запитання, які можуть бути предметом дискусії:

1. У обстежених Вами хворих на ГЕРХ були виявлені супутні 

хронічний ерозивний гастрит (50,5%), хронічний некаменевий холецистит 

(39,7%) та хронічний панкреатит (34,17%). Яким, на Вашу думку, є вплив 

зазначеної супутньої патології на досліджений Вами рівень інтестинальних 

гормонів і пепсиногенів?

2. Чи застосовували Ви інші методи діагностики HP-інфекції, окрім 

імуноферментного визначення антитіл до Helicobacter pylori, особливо з 

метою контролю за ефективністю протигелікобактерної терапії?

3. Чи спостерігалися у обстежених Вами хворих будь-які побічні 

ефекти при застосуванні препарату йоду?



Висновок. У зв ’язку із зазначеним вище вважаю, що 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», представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук, є завершеною науковою працею, містить обгрунтовані 

результати, суттєві для розвитку внутрішньої медицини. Це дозволяє вважати 

дисертаційну роботу Бойчук В.Б. як таку, що за актуальністю, об’ємом, 

методичним рівнем проведених досліджень, науковою новизною отриманих 

результатів, їх практичною значимістю повністю відповідає вимогам п. 11 

затвердженої Кабінетом Міністрів України Постанови №567 від 24 липня 

2013 року «Порядок присудження наукових ступенів» (із змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19 серпня 2015 року і № 

1159 від 30 грудня 2015 року) до кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.02 -  внутрішні хвороби.
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