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офіційного опонента, завідувача кафедри внутрішньої медицини та 

інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету 

МОЗ України, доктора медичних наук, професора Федіва Олександра 

Івановича, на дисертаційну роботу Ромаш Ірини Богданівни «Особливості 

перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із 

синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 222 -  «Медицина» з галузі знань 22 -  «Охорона здоров’я», 

спеціалізація 14.01.02 -  внутрішні хвороби 

виконану при Івано-Франківському національному медичному

університеті, МОЗ України

Обґрунтування вибору теми дослідження.

Згідно наукових даних, недиференційована дисплазія сполучної тканини 

(НДСТ) є преморбідним фоном для розвитку багатьох патологічних станів та 

хронічних захворювань. Шлунково-кишковий тракт належить до тих систем, 

які найчастіше піддаються цьому впливу, а близько 80 % від загальної кількості 

хворіб цієї системи, припадає на патологію стравоходу, і, зокрема, на 

гастроезофагеальну рефлюсну хворобу (ГЕРХ), що, очевидно, пов’язано із 

мезенхімальною природою походження стравоходу. Важливість ГЕРХ 

зумовлена не тільки можливістю розвитку таких важких життєзагрозливих 

ускладнень, як виразки, стриктури, стравохід Баррета, аденокарциноми 

стравоходу, кровотечі, але й значним її впливом на якість життя таких 

пацієнтів. За даними К и ^  М еї аі, (2013), Ооїтауса Я еї аі (2019) встановлено, 

що у хворих на ГЕРХ відмічається більш виражене зниження якості життя, 

зокрема внаслідок функціональних обмежень, емоційних розладів, особливо 

при зростанні частоти рефлюксів. Окрім того, рецидивуючий характер 

захворювання сприяє зростанню термінів тимчасової та стійкої втрати 

працездатності, що визначає ГЕРХ не тільки як медичну, але й соціальну



проблему. Тому дисертаційне дослідження Романі І. Б. є вельми актуальним, 

своєчасним та відповідає потребам сучасної наукової та практичної медицини.

Зв’язок робот з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

фрагментом науково-дослідної роботи «Захворювання внутрішніх органів у 

сучасних умовах за поєднаної патології та ураження органів-мішеней: 

особливості перебігу, діагностики та лікування» (державний реєстраційний 

номер 011511000995), кафедри внутрішньої медицини, стоматологічного 

факультету імені проф. Бережницького М. М. Івано-Франківського 

національного медичного університету. Здобувач є співвиконавцем фрагментів 

зазначеної НДР.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечена методологією етапів виконання роботи, належною 

кількістю клінічних спостережень, рівнем й можливостями методів 

дослідження та статистичної обробки отриманих результатів. Так, з метою 

вивчення особливостей клінічного перебігу гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби на тлі синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

дисертанткою було обстежено 120 пацієнтів, серед яких 65 чоловіків та 55 

жінок. У 75 з них ГЕРХ виникла на тлі НДСТ, у 45, розвивалась як самостійне 

захворювання. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб, без ознак 

НДСТ.

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

дисертації обґрунтовані, базуються на адекватній репрезентативній вибірці 

клінічного матеріалу. Достовірність отриманих результатів базується на 

достатній кількості спостережень.

Для вирішення поставлених у роботі завдань автором проведені клінічні, 

біохімічні, інструментальні дослідження. Методи досліджень, обрані автором - 

достатньо інформативні, відповідають поставленим завданням.



з

Отримані дисертанткою наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації підтверджені шляхом математичної обробки та старанно 

проведеного статистичного аналізу.

Дисертантка послідовно і логічно викладає отримані результати. 

Ілюстративний матеріал свідчить і підтверджує достовірність і значущість 

проведених досліджень.

Вище зазначене дозволяє вважати отримані автором результати 

обґрунтованими й вірогідними, а достовірність викладених у даній 

дисертаційній роботі наукових положень та висновків не підлягає сумнівам.

Наукова новизна і теоретична цінність дослідження визначається 

результатами проведених досліджень. Так, дисертанткою уперше встановлено, 

що такі фенотипові ознаки НДСТ, як дисфагія, феномен Рейно, артралгії, 

немотивована втрата маси тіла, шкірні висипи, виразки слизової оболонки 

порожнини рота, проксимальна м’язева слабкість -  відмічаються достовірно 

частіше у хворих на ГЕРХ на тлі НДСТ у порівнянні з пацієнтами з ГЕРХ без 

проявів НДСТ. Зокрема, серед хворих із ГЕРХ без ознак НДСТ фенотипові 

ознаки зустрічалися в середній кількості 3±1,2, в той час як у хворих із ГЕРХ на 

тлі НДСТ -  8±2,4 (р<0,05), а їх частота корелює з важкістю та тривалістю ГЕР 

(г=0,46; р<0,001).

Встановлено, що такі вісцеральні маркери НДСТ, як аномалії жовчного 

міхура, нефроптоз та дистопія нирок, птози органів малого тазу, додаткові 

хорди лівого шлуночка серця, пролапс мітрального клапану -  відмічаються 

достовірно частіше у хворих на ГЕРХ на тлі НДСТ у порівнянні з пацієнтами із 

ГЕРХ без проявів НДСТ, а їх кількість становить 9±1,7 та 2±2,1, відповідно 

(р<0,05).

Уперше доведено, що у хворих із ГЕРХ на тлі НДСТ кількість шлунково- 

стравохідних рефлюксів з рН<4 була у 1,4 раза частішою, ніж у пацієнтів на 

ГЕРХ без НДСТ. Між ступенем важкості НДСТ та кількістю рефлюксів з рН<4



тривалістю більше 5 хвилин, встановлений середній прямий кореляційний 

зв’язок.

Уперше вивчено характер порушень рівня комплексу мікро- та макро

елементів, що беруть участь у метаболізмі колагену і встановлено зниження 

рівня магнію, кальцію, марганцю та підвищення концентрації міді, цинку та 

заліза з одночасним зростанням активності матриксної металопротеїнази-9 та 

підвищенням рівня оксипроліну в крові та сечі у хворих із поєднанням НДСТ та 

ГЕРХ, що можна вважати додатковими патогенетичними механізмами їх 

взаємообтяжувального впливу.

Було встановлено більш виражене підвищення концентрації греліну в 

плазмі крові у хворих із коморбідністю ГЕРХ та НДСТ і дещо менш значне 

його зростання у порівнянні з пацієнтами із ГЕРХ без НДСТ. У хворих із 

коморбідністю ГЕРХ та НДСТ виявлено зростання рівня простагландинів Е2 в 

крові у 2,46 раза із одночасним зниженням простагландинів Б2а у 1,54 раза, у 

той час, як при ГЕРХ без НДСТ зміни достовірно були менш вираженими 

(підвищення РвЕ2 у 1,3 раза та зниження РОЕ2а -  у 1,2 раза) (р<0.05). При 

цьому виявлено, що підвищення циркулюючого рівня греліну позитивно 

корелює з рівнем РвЕ2 та негативно -  з рівнем РОЕ2а (г1=0,56; г2=-0,43; 

р 1,2<0,05).

Отримані дані дозволили розробити критерії ранньої діагностики 

обмінних порушень сполучної тканини у пацієнтів із ГЕРХ, на що отримано 

патент на корисну модель «Спосіб діагностики синдрому недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у хворих на гастроезофагальну рефлюксну 

хворобу» (№ 136801 від 10.09.2019).

Уперше науково обгрунтовано доцільність включення до стандартної 

терапії ГЕРХ на тлі НДСТ комплексного препарату магнію лактату дигідрат у 

поєднанні з піридоксином гідрохлорид та комплексного препарату карбонату 

кальцію в поєднанні з холекальциферолом.



Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що уперше 

розроблено новий комплексний неінвазивний спосіб ранньої діагностики НДСТ 

у поєднанні із ГЕРХ шляхом визначення рівня оксипроліну в добовій порції 

сечі та сироватці крові, комплексу мікро- і макроелементів, що беруть участь у 

метаболізмі колагену та активності матриксної металопротеїнази-9 і їх 

поєднання з фенотиповими та вісцеральними ознаками НДСТ.

Із метою оцінки толерантності слизової оболонки стравоходу до 

пошкоджуючих факторів і здатності впливати на моторику шлунка, тонус 

м’язів стравоходу, рекомендовано визначення відповідно рівня простагландинів 

класу Е2 та F2a і греліну в крові у хворих із коморбідністю ГЕРХ та НДСТ.

Уперше розроблений та впроваджений у лікувальну практику спосіб 

комплексної корекції метаболізму сполучної тканини та захисту слизової 

оболонки стравоходу, шляхом долучення до стандартної терапії ГЕРХ на тлі 

НДСТ комплексного препарату магнію лактату дигідрат у поєднанні з 

піридоксином гідрохлорид та комплексного препарату карбонату кальцію в 

поєднанні з холекальциферолом.

Про практичну значимість дослідження свідчить той факт, що його 

результати впроваджені в практику роботи наступних лікувальних установах: 

Університетська клініка Івано-Франківського національного медичного 

університету; Комунальне неприбуткове підприємство (КНП) «Центральна 

міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», терапевтичне 

відділення №1 та №2; Комунальне підприємство (КП) «Маневицька центральна 

районна лікарня»; КНП «Старосинявський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги (ЦПМСД»); КНП ЦПМСД №2 м. Вінниці; КНП «Хмельницька міська 

лікарня» Хмельницької міської ради.

Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Івано- 

Франківського національного медичного університету; кафедри внутрішньої та 

сімейної медицини, кафедри внутрішньої медицини № 3 Вінницького 

національного медичного університету ім. M. І. Пирогова, кафедри



терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної 

освіти Вінницького національного медичного університету ім. M. І. Пирогова 

(м. Хмельницький).

Апробація результатів дисертації та публікації. Результати 

дисертаційної роботи Романі І.Б. обговорювались та доповідались на 19 

науково-практичних конференціях.

Оцінка змісту роботи, її значення в цілому, зауваження щодо 

оформлення. Загальний обсяг роботи викладений на 228 сторінках, основний 

текст становить 125 сторінок. Дисертація складається з вступу, огляду 

літератури, розділу «Матеріали і методи дослідження», 2 розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел -  213 найменувань (із 

них латиною -  162) та додатків. Дисертація ілюстрована 25 таблицями та 40 

рисунками.

Вступ викладено на 10 сторінках, у ньому надано інформацію щодо 

актуальності, зв'язку роботи з науковою тематикою, мети й завдань 

дослідження, об'єкта, предмета та методів дослідження, наукової новизни 

отриманих результатів, практичного значення, особистого внеску здобувана, 

впровадження отриманих результатів, публікації, структури та обсягу 

дисертації.Усі складові вступу сформульовано доступно і зрозуміло. Мета 

дослідження чітко сформульована та відповідає рівню дисертацій на здобуття 

доктора філософії. Відповідно до мети поставлено 5 завдань для її виконання. 

Об’єкт та предмет досліджень визначені здобувачем методично правильно.

Зауваження до розділу відсутні.

Розділ 1 «Особливості перебігу гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби на тлі синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини,



механізми взаємообтяжувального впливу, підходи до лікування (Огляд 

літератури)» висвітлений на 20 сторінках. Розділ має шість підрозділів, у яких 

автором надано повну характеристику стану проблеми ГЕРХ у пацієнтів із 

НДСТ на сьогоднішній день. Підрозділ 1.1 присвячено сучасним уявлення та 

поглядам на діагностику, частоту поєднання з іншими захворюваннями, 

особливості перебігу та лікування недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, підрозділ 1.2 -  особливостям обміну окремих макро- і мікроелементів 

та зміни активності матриксної металопротеїнази-9 у хворих із поєднанням 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та гастроезофагальної 

рефлюксної хвороби, підрозділ 1.3 -ролі простагландинів Е2 та Р в  ¥2 а у 

розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, підрозділ 1.4 -  ролі греліну у розвитку 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі синдрому недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, підрозділ 1.5 -  особливостям взаємозв’язку між 

вираженістю симптомів ГЕРХ, порушеннями сну та рівнем активного греліну 

плазми крові у пацієнтів із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, підрозділ 1.6 -сучасним підходам до лікування пацієнтів з 

гастроезофагальною рефлюксною хворобою у поєднанні із синдромом НДСТ. 

Проведене дослідження даних сучасної наукової літератури вказує на 

розуміння І.Б. Ромаш складності досліджуваної проблеми, як з теоретичної, так 

і з практичної сторони. Авторкою критично проаналізовано достатню кількість 

літературних джерел, основна більшість з яких є англомовною. Огляд цікавий, 

читається легко.

Зауваження до розділу відсутні.

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» розміщено на 20 сторінках, 

ілюстрований 2 рисунками та 2 таблицями, структуровано на п'ять підрозділів. 

У даному розділі послідовно й максимально вичерпно, методично обґрунтовано 

дизайн роботи, принципи формування вибірки та послідовності дослідження, 

представлено схему лікування пацієнтів (підрозділ 2.1), описано загально- 

клінічні та спеціальні методики клінічного обстеження (підрозділ 2.2),



лабораторних методів дослідження (підрозділ 2.3), інструментальних методів 

дослідження (підрозділ 2.4) та статистичні методи (підрозділ 2.5).Обсяг 

клінічного матеріалу та застосовані методи дослідження є достатніми та 

адекватними для вирішення поставлених задач, а обрані методи лікування 

хворих відповідають нормативним документам.

Зауваження до розділу відсутні.

Розділ 3 «Особливості перебігу гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби у поєднанні із синдромом НДСТ у обстежених пацієнтів, механізми 

обтяжувального впливу даної поєднаної патології» викладений на 48 

сторінках, ілюстрований 15 таблицями та 24 рисунки. Матеріал розділу 

структуровано на два підрозділа: у яких висвітлено клінічні особливості 

перебігу поєднаної патології у  обстежених пацієнтів (підрозділ 3.1) та 

особливості окремих ланок патогенезу гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби на фоні синдрому НДСТ (підрозділ 3.2). Досить вдало в цьому розділі 

представлено клінічну ілюстрацію, яка його доповнює.

Зауваження до розділу відсутні.

Розділ 4 «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного 

лікування хворих на ГЕРХ у поєднанні із синдромом НДСТ» займає 29 

сторінок, ілюстрований 8 таблицями та 14 рисунками, структурований на сім 

підрозділів.

Автором описано особливості клінічного перебігу поєднаної патології під 

впливом терапії з включенням комплексного препарату магнію лактату 

дигідрат у поєднанні із піридоксином гідрохлорид та комплексного препарату 

карбонату кальцію у поєднанні із холекальциферолом на тлі стандартної 

антирефлюксної терапії.

Зауважень до розділу відсутні.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів» наведено 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну і 

практичну значимість отриманих результатів для наукової і практичної



медицини. Дисертант зуміла у лаконічному стилі узагальнити та інтерпретувати 

отримані дані.

Зауваження до розділу відсутні.

Висновки. Висновки логічно випливають та узагальнюють отримані 

результати дисертаційної роботи та відображають основні її наукові здобутки. 

Обґрунтованість висновків та їх достовірність обумовлена достатнім за обсягом 

клінічним матеріалом, адекватно підібраними методами дослідження, що 

підтверджено адекватною статистичною обробкою отриманих даних.

Викладені дисертантом практичні рекомендації (їх 3) відображають 

прикладний зміст дисертації та доступні для практичної реалізації у закладах 

охорони здоров'я.

Список використаних джерел літератури складено з 213 найменувань 

(із них латиною -  162), які є інформативними та відповідають основному змісту 

дисертації. Частка літературних джерел за останні 5 роки становить більше 

70%.

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. Матеріали та основні положення дисертаційної роботи Ромаш Ірини 

Богданівни повністю представлено у 29 наукових працях, у тому числі: 8 статей 

у фахових наукових виданнях, (із них 2 - одноосібно), 3 з яких в іноземних 

міжнародних виданнях віднесених до наукометричної бази Scopus, 2 - у  

закордонних електронних фахових виданнях з імпакт-фактором, 19 тез, з яких 6 

є матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій. За результатами 

дослідження отримано 1 патент України на корисну модель і 1 нововведення 

(Укрмедпатент).

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікацї). За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації 

Ромаш І.Б., не було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикації, фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації на тему 

«Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у



хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини» є 

унікальним на 92,9 %.

Необхідно зазначити, що дисертаційна робота Романі І. Б. немає 

принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертації. Зустрічалися 

поодинокі незначні граматичні та стилістичні помилки, але вони не знижують 

наукової цінності даної дисертаційної роботи. Слід також акцентувати увагу на 

тому, що отримані Іриною Богданівною Романі результати мають безперечну 

теоретичну і практичну значимість як для наукової, так і практичної медицини, 

а також допоможуть у роботі сімейних лікарів, терапевтів, фахівців вузьких 

спеціалізацій (терапевти, гастроентерологи, ревматологи тощо).

У порядку дискусії прошу відповісти на такі запитання:

1. Чому у своїй роботі Ви зупинилися на вивченні саме матриксної 

металопротеїнази-9? Яким чином це пов’язано з патогенезом 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби, що перебігає на тлі синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини?

2. Чим обумовлено те, що корекцію виявленого диселементозу у пацієнтів 

із гастроезофагальною рефлюксною хворобою на тлі синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини Ви здійснювали на фоні не 

лише препарату із групи інгібіторів протонної помпи, але й альгінатно- 

антацидного комплексу? Чи це якимось чином обумовлено патогенезом або 

клініко-функціональними особливостями перебігу даної коморбідної патології?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Ромаш Ірини Богданівни на тему «Особливості 

перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із 

синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини» є завершеною 

працею, у якій отримані нові науково-обґрунтовані теоретичні і практичні 

результати, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання медицини, 

яке полягає у вивченні особливостей перебігу, взаємообтяжувального впливу, 

окремих патогенетичних механізмів розвитку та підвищенні ефективності



комплексного лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби, яка перебігає 

на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

За актуальністю, методичним рівнем виконання, новизною і практичним 

значенням отриманих результатів, обґрунтованістю наукових положень і 

висновків, їх достовірністю та повнотою викладу в опублікованих працях, 

дисертаційна робота Ромаш Ірини Богданівни на тему «Особливості перебігу та 

лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини» повністю відповідає вимогам 

Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року, якою 

затверджено Порядок проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії та Наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 

12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» в галузі знань 

22 -  Охорона здоров'я, спеціальності 222 -  Медицина.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри внутрішньої медицини 

та інфекційних хвороб Буковинського 

державного медичного університету

МОЗ України,

доктор медичних наук, професор О. І. Федів

19 травня 2021 року


