
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

 

доктора медичних наук, професора, завідувачки кафедри внутрішньої медицини 

№1 Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. 

Горбачевського МОЗ України Пасєчко Надії Василівни 

на дисертаційну роботу аспіранта Івано-Франківського національного 

медичного університету МОЗ України 

Рибчак Лілії Володимирівни «Оптимізація діагностики та лікування 

вузлового зоба в умовах йодного дефіциту», 

представлену до захисту у разову спеціалізовану вчену раду ДФ 20.601.020 

Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, що 

утворена наказом МОН України від 10.11.2021 № 1214 

для розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 22- «Охорона здоров’я» 

за спеціальністю 222 «Медицина» 

 

Актуальність теми дослідження 

          На сьогодні захворювання щитоподібної залози у структурі 

ендокринної патології посідають перші місця.  

          Йододефіцитні захворювання несуть глобальну загрозу здоров'ю людей 

і суспільства в цілому. Тому питання подолання наслідків йодного дефіциту 

залишається одним з першочергових завдань. 

Найбільш частим проявом йодного дефіциту є дифузний еутиреоїдний 

зоб, з подальшим утворенням вузлового. Незважаючи на ключову роль йоду 

у функціональній та структурній організації ЩЗ, широко обговорюється 

також вплив на формування зоба дисбалансу мікроелементів та вітамінів, 

навіть в умовах легкого йодного дефіциту. Щодо мікроелементного 

дисбалансу, особливу увагу приділяють селену та цинку. Варто зазначити, 

що на сьогоднішній день в Україні приділяється недостатня увага проблемі 

забезпечення селеном мешканців різних територій, відповідно, не створена 

об'єктивна основа для формуванння системи профілактики селенодефіциту в 

країні. Останніми роками проблема еластографії щитоподібної залози 

набуває в Україні подальшого розвитку і набуває суттєвого значення у 

діагностиці захворювань щитоподібної залози, особливо для проведення  

диференціальної діагностики вузлових утворень.  

Таким чином, дисертантка обгрунтувала  актуальність досліджень, 

довела наукову і практичну цінність проблеми діагностики і лікування 



хворих на вузловий зоб в залежності від виявлених метаболічних порушень, 

макро- та мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної 

недостатності. Тема актуальна, сучасна і цікава. 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної робіти: «Наукове 

обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування ендокринопатій на 

основі вивчення пріоритетних етіопатогенетичних факторів та коморбідних 

станів» (2019-2024 рр., номер державної реєстрації 0120U105103). 

Дисертантка є співвиконавцем цієї НДР. 

3. Новизна дослідження та одержаних наукових результатів. 

Дисертанткою вперше здійснено комплексний підхід до вивчення 

проблеми діагностики та лікування хворих на дифузний та вузловий зоб на 

підставі вивчення клінічних, інструментальних  і гормональних показників, 

макро- та мікроелементного забезпечення населення,  в умовах йодної 

недостатності в Прикарпатському регіоні. 

Вивчено оцінку ступеня йодного дефіциту в регіонах Прикарпаття у 

пацієнтів на вузловий ендемічний зоб. Досліджено медіану йодурії регіону 

Прикарпаття, виявлено слабкий йододефіцит та недостатнє споживання йоду 

населенням. 

Уперше виявлено істотні відмінності в оцінці ступеня вираженості 

дефіциту йоду у пацієнтів з дифузним та вузловим зобом  за даними 

основного епідеміологічного критерія для оцінки забезпеченості йодом – 

медіани йоду в сечі: у пацієнтів з вузловим зобом споживання йоду є 

недостатнім а дефіцит йоду помірним; у пацієнтів з дифузним зобом – 

слабкий йододефіцит та  недостатнє споживання йоду. 

Доведено необхідність проведення регулярного моніторингу і 

профілактики йододефіцитних захворювань в Прикарпатському регіоні. 

Дисертанткою вперше в Україні встановленні особливості макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в регіонах Прикарпаття з різним 

ступенем йодної недостатності, їх значення у виникненні вузлового зоба. 



Визначено науково обґрунтовану необхідність дослідження показників 

вмісту селену, цинку в сироватці крові та волоссі у пацієнтів з вузловим 

ендемічним зобом з метою ранньої діагностики порушень мікроелементного 

забезпечення. Вперше отримані відомості щодо макро- та мікроелементного 

забезпечення (цинк, селен, мідь, залізо) пацієнтів із вузловим ендемічним 

зобом у порівнянні з пацієнтами з дифузним зобом. Доведено, що поєднаний 

дефіцит йоду і Se посилює проблему йодної недостатності. 

Доповнено наукові дані про роль зсувнохвильової еластографії, що 

дозволяє підвищити ефективність диференціальної діагностики вузлових 

захворювань ЩЗ. 

Дисертанткою підтверджено необхідність диференційованого 

комплексного лікування хворих на вузловий зоб. Визначено суттєвий вплив і 

доцільність застосування селену та цинку для лікування пацієнтів на 

вузловий ендемічний зоб при комбінованій терапії з препаратами калія 

йодиду в залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження. 

Результати дослідження мають значну теоретичну цінність, яка полягає 

у поглибленні дослідження питання про комплексний підхід до вивчення 

проблеми діагностики та лікування хворих на ендемічний зоб (дифузний та 

вузловий зоб) на підставі вивчення клінічних, інструментальних і 

гормональних показників, макро- та мікроелементного забезпечення 

населення в умовах йодної недостатності на теренах Прикарпаття. 

5. Практичне значення роботи. 

Результати дисертації відзначаються високою практичною значимістю.  

На підставі одержаних результатів розроблені та впровадженні 

відповідні алгоритми діагностики та лікування вузлового ендемічного зоба в 

умовах йодної недостатності.  

Доведена необхідність проведення надалі моніторингу і профілактики 

йододефіцитних захворювань у Прикарпатському регіоні. 



Встановлено суттєвий дисбаланс есенціальних мікроелементів, у першу 

чергу, цинку та селену, в крові та волоссі в пацієнтів із вузловим зобом, що 

передбачає обов’язкове дослідження вмісту цих мікроелементів перед та на 

тлі застосування препаратів йоду у пацієнтів з даною патологією. 

Рекомендовано впровадження в практику лікарів метод 

зсувнохвильової еластографії (SWE) для удосконалення диференціальної 

діагностики патологій ЩЗ, який дозволить розрізнити доброякісні та 

злоякісні вузлові утворення ЩЗ, є корисним доповненням для прогнозування 

злоякісного захворювання, незалежними прогностичним фактором для 

діагностики раку ЩЗ. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практику лікувально-

профілактичних закладів України (Києва, Харкова, Чернівців, Вінниці, 

Львова, Івано-Франківська) впроваджено наукові розробки діагностики та 

диференційованого лікування хворих на вузловий зоб в умовах йододефіциту, 

що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Матеріали дисертації використовуються у лекційному курсі для 

студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів, практичних лікарів та при 

проведенні практичних занять на кафедрах ендокринології Івано-

Франківського національного медичного університету, Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, Харківського національного 

медичного університету, Тернопільського національного медичного 

університету ім. І.Я. Горбачевського, Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова, Буковинського державного медичного 

університету, що підтверджено відповідними актами впровадження. 

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. 

          Вартує зазначити, що висновки й основні наукові положення 

дисертації обґрунтовані, базуються на адекватній репрезентативній вибірці 

клінічного матеріалу. Достовірність отриманих результатів базується на 



достатній кількості спостережень. У процесі виконання даної роботи, 

дисертанткою обстежено 128 осіб, віком від 21 до 65 років. Використані 

сучасні, інформативні, адекватні до поставлених завдань методи досліджень. 

У обстежуваних пацієнтів оцінювали загально-клінічні дані (скарги, 

анамнез, фізичне обстеження); гормональні дослідження:  визначення 

концентрацій тиреотропного гормону (ТТГ), тиреоглобуліну (ТГ), Т3в, Т4в; 

визначали макро- та мікроелементи у крові (селену, цинку, заліза, міді); 

визначали вміст макро- та мікроелементів в волоссі (селену, цинку, заліза, 

міді); визначали концентрації йоду в сечі у разових порціях сечі; 

інструментальні обстеження: ультразвукова діагностика ЩЗ в поєднанні з 

еластографією; використана шкала EURO QOL 5D для оцінки якості життя 

хворих на ендемічний зоб в умовах йодного дефіциту, а також застосовані 

статистичні методи. 

Використані дисертанткою методи дослідження є сучасними і 

достовірними. Отримані результати переконливі, мають теоретичне і 

практичне значення. Дисертантка послідовно і логічно викладає отримані 

результати. Отримані дані наведені дисертанткою у таблицях та графічно, що 

дозволило краще сприйняти отримані результати, а зазначена вірогідність 

відмінностей між групами порівняння, дозволила відслідкувати їх істинність. 

Висновки відповідають поставленим завданням і відображають суть 

роботи. 

7. Оцінка змісту дисертації. 

Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог наказу МОН 

України No40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до 

оформлення дисертації» і побудована за традиційною схемою. Робота 

складається з анотації українською та англійською мовами, переліку 

публікацій автора, вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», чотирьох розділів власних досліджень, розділу 

«Узагальнення та аналіз результатів досліджень», висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел літератури та додатків. У 



дисертації наведено 18 таблиць та 39 рисунків, 2 додатки. У списку 

використаних джерел 270 найменувань, з них 62 кирилицею та 208 

латиницею.  

В анотації українською та англійською мовами висвітлена актуальність 

дослідження, постановка проблеми, шляхи її вирішення, результати і коротко 

висновки дисертаційної роботи. 

У вступі дисертанткою лаконічно обґрунтовано актуальність теми 

дисертації, сформульовано мету, основні завдання, об’єкт та предмет 

дослідження, методи дослідження, наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів, особистий внесок, перелік наукових 

форумів, де оприлюднено матеріали дисертаційної роботи. 

       В огляді літератури наведено сучаcнi дані про особливості клінічного 

перебігу, метаболічних змін, макро- та мікронутрієнтне забезпечення при 

вузловому зобі в умовах йодного дефіциту. Даний розділ завершує резюме, в 

якому зазначені основні дискутабельні моменти, які лягли в основу 

дисертації. 

        У розділі «Матеріал і методи дослідження» автор наводить дизайн і 

методологічну характеристику, вміщує дані про розподіл обстежуваних на 

групи, методи лабораторних досліджень і статистичного аналізу. 

        Розділ 3 висвітлив оцінку ступеня йодного дефіциту в Прикарпатському 

регіоні, на основі проведення пальпації ЩЗ, визначення медіани екскреції 

йоду з сечею, рівня ТТГ, рівня ТГ крові, проведення УЗД обстеження. 

        У розділі 4 встановлено особливості макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в регіонах Прикарпаття з різним ступнем йодної 

недостатності, обгрунтовано їх значення у виникненні вузлового зоба. 

        У розділі 5 на прикладі клінічних випадків обгрунтовано роль 

ультразвукової еластографії при оцінці захворювань щитоподібної залози. 

 



       У розділі 6 відображено ефективність лікування препаратами калію 

йодиду, селену, цинку хворих на вузловий зоб в залежності від виявлених 

метаболічних порушень, макро- та мікроелементного забезпечення населення 

в умовах йодної недостатності. 

Розділи власних досліджень завершуються досить детальними 

проміжними висновками, в яких узагальнені отримані результати. 

У розділі «Узагальнення та аналіз результатів дослідження» дисертантка 

коротко описує отримані результати, пояснює їх на основі наявних даних 

сучасної літератури, порівнює з аналогічними результатами вітчизняних і 

зарубіжних праць, робить припущення та висновки. Розділ написаний 

лаконічно, чітко і свідчить про глибоке розуміння автором змісту отриманих 

результатів. 

Висновки викладені послідовно, логічно, з чітким обґрунтуванням 

результатів й повністю відповідають сформульованим завданням 

дослідження. 

Практичні рекомендації написані добре, у простій і доступній формі. 

Список використаних джерел упорядкований згідно вимог ДАК України, 

містить 270 найменувань, з них 62 кирилицею та 208 латиницею.  

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 4 

статті у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у періодичному 

науковому виданні іншої держави, що входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку Європейського Союзу, 6 публікацій у матеріалах 

науково-практичних конференцій і конгресів. 

Автореферат повністю відповідає змісту дисертації. 



9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення. 

Дисертація Рибчак Л.В. за змістом і оформленням відповідає існуючим 

вимогам. Суттєвих зауважень до виконаної дисертації немає. Проте, після 

ознайомлення із дисертаційною роботою виявлено незначні недоліки: 

– у тексті дисертації трапляються деякі мовні та технічні невправності, 

лексичні помилки. 

- деякі розділи власних досліджень перевантажені цифровими даними. 

- за результатами проведених досліджень розробити методичні 

рекомендації щодо включення селену і цинку в комплексне лікування 

пацієнтів з дифузними і вузловими формами зоба в Прикарпатському регіоні.  

Висловлені зауваження  не впливають на наукову цінність, теоретичне і 

практичне значення роботи. 

При рецензії дисертаційної роботи виникло ряд запитань, які можна 

вважати предметом дискусії: 

1.      Чому ви досліджували мікроелементний стан пацієнтів не тільки 

в крові,  а й у волоссі? 

  

2.      Вами констатовано вірогідне істотне зниження рівня цинку в 

крові та волоссі хворих на на вузловий зоб у порівнянні з групою 

контролю. Яке значення має цинк в формуванні вузлового зоба? 

  

3.      Ви пропонуєте додатковий метод дослідження вузлових зобів  -

 еластографію за допомогою хвиль зсуву. Чому ви вибрали саме цю 

методику і яку додаткову інформацію дає запропонований вами метод 

діагностики?  



Дані про відсутність текстових запозичень та порушення 

академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикацій, фальсифікацій) (академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикацій, фальсифікацій) 

Під час виконання дисертаційної роботи Рибчак Лілія Володимирівна 

дотримувалась принципів академічної доброчесності і її робота може бути 

рекомендована до захисту, що підтверджено висновком комісії з виявлення 

та запобігання академічного плагіату Івано-Франківського національного 

медичного університету. Унікальність даної роботи становить 90 %. 

Відповідність дисертації спеціальності та профілю спецради 

Дисертація Рибчак Лілії Володимирівни на тему «Оптимізація 

діагностики та лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту» 

повністю відповідає профілю спеціалізованої вченої ради. 

Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до наукового 

 ступеня доктора філософії 

Дисертаційна робота Рибчак Лілії Володимирівни на тему «Оптимізація 

діагностики та лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту» на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 222 «Медицина» є самостійною, завершеною науковою 

працею, яка містить нове вирішення актуальної проблеми сучасної 

ендокринології щодо підвищення ефективності діагностики та лікування 

хворих на вузловий зоб в умовах йодної недостатності на теренах 

Прикарпаття. За актуальністю, об’ємом клінічних спостережень, методичним 

рівнем, науковою новизною та практичним значенням результатів, 

обґрунтованістю наукових положень і висновків, повнотою викладу 

матеріалів в опублікованих працях і рівнем впровадження дисертаційна 

робота Рибчак Лілії Володимирівни «Оптимізація діагностики та лікування  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


