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Обгрунтування вибору теми дослідження.

Гастроезофагальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) -  одне з найбільш 

поширених захворювань органів травлення. Останнім часом вона привертає до 

себе увагу вчених і практикуючих лікарів багатьох країн світу, що пов’язано зі 

зростанням частоти виявлення даної патології, різноманітністю клінічних 

проявів, що включають позастравохідні ознаки.

Несприятлива екологічна ситуація, нераціональне харчування із 

недостатнім надходженням з їжею вітамінів, макро- та мікроелементів, 

шкідливі звички, безконтрольне вживання лікарських засобів призвели до 

збільшення частоти ГЕРХ. Попри врахування цих факторів у профілактиці й 

лікуванні ГЕРХ, відсоток захворюваності даною нозологією залишається 

високим. Це вимагає пошуку інших чинників та з’ясування додаткових 

механізмів розвитку ГЕРХ, у тому числі -  з детального аналізу коморбідних 

станів. Зокрема, високим ступенем колагенізації органів травлення 

обумовлюється значуща частота поєднання ГЕРХ із недиференційованою 

дисплазією сполучної тканини (НДСТ), розповсюдженість якої, своєю чергою, 

теж достатньо репрезентує популяцію.

Протягом останніх двох десятиліть синдромові НДСТ приділяється 

більше уваги, про що свідчить зростаюче число публікацій. Вказана обставина



зумовлена прогресуючою и частотою, викликаною накопиченням «генетичного 

вантажу» в популяції, а також істотною значущістю в патології дітей та 

дорослих.

Але, незважаючи на велику кількість наукових досліджень, проведених у 

напрямі вивчення НДСТ, на сьогодні існує низка важливих невирішених 

питань. На відміну від диференційованих форм, по багатьох із яких є 

міжнародні консенсуси у вигляді рекомендацій з алгоритмами діагностики, 

стосовно НДСТ відсутня єдина точка зору на кількісний та якісний діапазони 

діагностичних критеріїв.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота є фрагментом НДР «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. М.М.Бережницького Івано-Франківського національного медичного 

університету. Здобувач є виконавцем фрагменту роботи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів. Наведені в роботі дані одержано в результаті обстеження 378 осіб, 

що поступили на стаціонарне лікування в Центр Клінічної медицини 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету та у терапевтичне відділення № 2 КП «Центральна міська клінічна 

лікарня м. Івано-Франківськ» і надали інформовану письмову згоду на участь у 

обстеженні та лікуванні, з яких для подальшого спостереження та лікування 

відібрано 120 пацієнтів (65 чоловіків та 55 жінок): 45 осіб (І група) -  без НДСТ, 

75 осіб (II група) -  з ГЕРХ, що виникла на тлі НДСТ. Контрольну групу склали 

20 практично здорових осіб без ознак НДСТ.

Для вирішення поставлених у роботі завдань автором проведені клінічні, 

біохімічні, інструментальні дослідження. Обрані методи досліджень достатньо 

інформативні, сучасні, відповідають поставленим завданням.



Проведено ретельний аналіз результатів дослідження на підставі 

статистичної обробки матеріалу за допомогою параметричних та 

непараметричних методів варіаційної статистики, а також кореляційного 

аналізу, для яких використовували сучасні ліцензійні комп’ютерні програми. 

Таким чином, використані в роботі методи є адекватними щодо поставлених 

завдань, відображають сучасний методичний рівень досліджень, що дозволило 

автору отримати вірогідні результати, дійти обґрунтованих висновків.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 
практики.

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 

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 гастроезофагального рефлюксу (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 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 рази із одночасним зниженням простагландинів Б2а у 1,54 рази, у 

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

(підвищення РвЕ2 у 1,3 рази та зниження РвГ2а -  у 1,2 рази) (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 обґрунтовано 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 роботи.

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 рівня простагландинів класу Е2 

та ¥2а 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 у практику роботи наступних лікувальних установ: 

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 «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 у 

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. М.І.Пирогова, кафедри 

терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної 

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

(м. Хмельницький).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на 19 науково-практичних 

конференціях, з яких 6 -  міжнародного рівня.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо оформлення. Дисертаційна 

робота Ромаш І. Б. «Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної 

рефлюксної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії



сполучної тканини» написана українською мовою і викладена на 228 сторінках 

друкованого тексту, з яких 125 сторінок -  основний текст. Побудована за 

традиційною схемою і складається із вступу, огляду літератури, опису методів 

дослідження, двох розділів власних досліджень, узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел 

містить 213 найменувань: 51 вітчизняні та 162 іноземні, 70,4 % джерел 

опубліковані за останні 5 років. Дисертація ілюстрована 25 таблицями та 40 

рисунками.

Мета дослідження: на основі вивчення особливостей клініко-

функціональних змін та виявлення додаткових патогенетичних механізмів 

розвитку ГЕРХ на тлі НДСТ підвищити ефективність лікування даної поєднаної 

патології.

Автором сформульовано 5 завдань дослідження, що забезпечили 

досягнення цієї мети.

Для вирішення завдань роботи дисертантом було застосовано адекватний 

і достатній комплекс методів дослідження: загально-клінічні, лабораторні, 

інструментальні та статистичний. Це дозволило отримати об’єктивні, 

достовірні і переконливі дані щодо особливостей перебігу, ранньої діагностики 

та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у пацієнтів із 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини.

У вступі, який викладений на 10 сторінках, автор аргументовано 

доводить доцільність і актуальність теми дисертації, чітко формулює мету, 

ставить конкретні завдання, визначає особистий внесок, наводить дані про 

оприлюднення матеріалів роботи, вказує на зв’язок обраної теми з науково- 

дослідною роботою кафедри внутрішньої медицини, стоматологічного 

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

національного медичного університету. Чітко зазначені наукова новизна та 

практична значимість роботи.

Зауваження: 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, містить 6 підрозділів, в яких на 

підставі детального аналізу літературних джерел вітчизняних та іноземних 

авторів наведені дані про особливості перебігу ГЕРХ на тлі синдрому НДСТ, 

механізми взаємообтяжуючого впливу, підходи до лікування. Наведені дані 

літератури логічно обґрунтовують актуальність, наукову новизну і наукове 

значення тематики та завдань дисертаційного дослідження. Матеріали розділу 

викладені в доступній формі. Кожен із підрозділів завершується коротким 

підсумком, де автор підкреслює ключові моменти, що в них висвітлені.

Зауваження: відсутні.

Другий розділ «Матеріали й методи дослідження» викладено на 20 

сторінках, ілюстрований 2 рисунками та 2 таблицями. Автор наводить клінічну 

характеристику пацієнтів, їх розподіл на окремі групи, детально розкриває суть 

клінічних і додаткових методів обстеження та їхнє практичне значення, надає 

схеми призначення препаратів та їхню характеристику.

Зауваження: детально описано загальновідомі методики, достатніми 

були б посилання на них.

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 рисунками, включає два 

підрозділи: «Клінічні особливості перебігу поєднаної патології у  обстежених 

пацієнтів»; та «Особливості окремих ланок патогенезу гастроезофагальної 

рефлюксної хвороби на фоні синдрому НДСТ» В цьому розділі наведений 

клінічний приклад, який робить його ще більш інформативним та довершеним.

За підсумками розділу опубліковано 14 наукових праць, з них 3 у 

закордонних журналах, що цитуються у Scopus, 2 - у  фахових виданнях 

України, 1 - у  закордонному наукометричному фаховому журналі, 8 -  тези 

конференцій, 5 з яких -  міжнародні.

Зауваження: відсутні.



Розділ 4 «Клініко-лабораторна оцінка ефективності комплексного 

лікування хворих на ГЕРХ у поєднанні із синдромом НДСТ» викладений на 

29 сторінках, де обґрунтовано ефективність застосування запропонованої схеми 

лікування за вказаної коморбідної патології. Розділ ілюстрований 8 таблицями 

та 14 рисунками, включає 7 підрозділів.

Підрозділ 4.1. «Вплив терапії з включенням комплексного препарату 

магнію лактату дигідрат у  поєднанні з піридоксином гідрохлорид та 

комплексного препарату карбонату кальцію в поєднанні з холекальциферолом 

на тлі стандартної антирефлюксної терапії на клінічний перебіг поєднаної 

патології» засвідчив, що запропонований лікувально-профілактичний комплекс 

сприяв позитивній динаміці клінічних симптомів ГЕРХ та прояву критеріїв 

НДСТ у пацієнтів із даною коморбідною патологією.

Підрозділ 4.2. «Особливості змін показників езофагогастродуоденоскопії 

(ЕФГДС) та добової рН-метрії у  хворих на ГЕРХ у  поєднанні із синдромом 

НДСТ під впливом комплексного лікування» показав, що запропоноване 

комплексне лікування мало суттєвий позитивний вплив на динаміку 

ендоскопічних змін стану слизової оболонки нижньої третини стравоходу та 

результати добового інтрагастрального моніторингу pH.

Підрозділ 4.3. «Динаміка рівня мікро- та мікроелементів, що беруть 

участь у  метаболізмі колагену, й активності матриксної металопротеїнази-9 

у  хворих на ГЕРХ коморбідною із синдромом НДСТ під впливом комплексного 

лікування». Одержані результати вказують, що включення до стандартної 

терапії гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із її розвитком на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини препарату магнію та кальцію 

сприяло зростанню рівня магнію та кальцію в організмі, відповідно, у 1,2 та 1,9 

рази (р1,2<0,05), падінню активності матриксної металопротеїнази-9 на 53,2 %, 

зниженню в крові та сечі рівня оксипроліну, відповідно, на 16,4 % і 18,6 %, що 

вказує на зменшення деградації сполучної тканини.

Підрозділ 4.4. «Вплив комплексного лікування на рівень простагландинів 

Е2 та F2a у  хворих з поєднаною патологією» підтверджує ефективність



удосконаленого лікування зростанням показників концентрації простагландинів 

класів Е2 та F2a в плазмі крові.

Підрозділ 4.5. «Вплив комплексного лікування на рівень регуляторного 

гормону греліну у  хворих на ГЕРХ у  поєднанні з НДСТ» підтверджує 

ефективність комплексного лікування позитивною динамікою рівня греліну.

Підрозділ 4.6. «Вплив комплексного лікування на сон та якість життя у  

хворих на ГЕРХ у  поєднанні з НДСТ» показав, що запропоноване комплексне 

лікування опосередковано чинило позитивний вплив на якість сну, зменшення 

проявів надмірної денної сонливості та якість життя в цілому.

Підрозділ 4.7. «Маршрут пацієнта для ранньої діагностики та лікування 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби на тлі синдрому недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини» цінний тим, що у ньому представлені алгоритм 

діагностики і лікування та проста для використання лікарями схематична 

послідовність у діях з ранньої діагностики та лікування ГЕРХ у пацієнтів із 

синдромом НДСТ.

Зауваження: Суттєвих зауважень до розділу немає.

У розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» автор 

підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, докладно і 

доказово пояснюючи найбільш важливі факти і положення.

Висновки, їх 5, відповідають завданням роботи, написані конкретно, 

обґрунтовано, наведені кількісні показники і, загалом, є квінтесенцією 

виконаного дослідження. Висновки вказують на необхідність широкого 

впровадження даних наукових розробок у клінічну практику.

У практичних рекомендаціях чітко обґрунтовано застосування 

розроблених терапевтичних заходів для лікування пацієнтів із коморбідною 

патологією, зокрема у пацієнтів з гастроезофагальною рефлюксною хворобою у 

поєднанні із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканин.

Список використаних джерел літератури включає 213 праць (із них 

кирилицею -  51, латиницею -  162), переважно -  видання останніх років, і 

дозволяє об’єктивно охарактеризувати стан розробки даної проблеми у світі. В 

списку літератури переважають джерела за останні 5 років.



Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. Основні положення дисертації опубліковані 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, не 

було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації Ромаш І. Б. на тему 

«Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у 

хворих із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини» є 

унікальним на 92,9 %.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи немає. Подекуди звертали на себе увагу описки, граматичні та 

стилістичні помилки, проте їх наявність не зменшує значення та вагомості 

отриманих даних.

Опубліковані праці повністю відображають основний зміст та результати 

дисертаційного дослідження.

В якості дискусії пропоную дисертанту відповісти на такі запитання:

1. Чим саме обумовлений вибір щодо визначення оксипроліну у даній роботі, 

враховуючи, що утворення повноцінної стабільної вторинної структури 

колагену передбачає участь іще низки інших амінокислот?

2. Яка Ваша думка щодо присутності у достовірно більшому відсотку таких 

позастравохідних проявів гастроезофагальної рефлексної хвороби, як 

захриплість, відчуття першіння в горлі та покашлювання у групі пацієнтів, 

перебіг захворювання яких відбувався на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини?



висновок
Дисертаційна робота Ромаш Ірини Богданівни на тему «Особливості 

перебігу та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із 

синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини» за актуальністю 

теми, метою і завданнями дослідження, обґрунтованістю та достовірністю 

отриманих результатів, їх науковою новизною і практичною значимістю, 

якістю оформлення та повнотою викладу відповідає вимогам п. 10 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 

2019 року, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософії в галузі знань 22 -  Охорона здоров'я, за спеціальністю 222 -  

Медицина.
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