
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації РИБЧАК ЛІЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «Оптимізація 

діагностики та лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії

в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина

Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Рибчак Лілією Володимирівною повністю виконано 

індивідуальний навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми 

аспірантури Івано-Франківського національного медичного університету, що 

повністю відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

З добувач Рибчак Лілія Володимирівна здобула глибинні знання в галузі 

знань 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 222 Медицина; оволоділа 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; набула універсальних навичок дослідника, зокрема усної 

та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління 

науковими проектами та складення пропозицій щодо фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; здобула мовних 

компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї 

наукової роботи іноземною мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 

спеціальності.



2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи здобувана 

Рибчак Лілії Володимирівни був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

24.04.2018 р. (протокол № 5). Науковий керівник -  доктор медичних наук, 

професорка, завідувач кафедри ендокринології Івано-Франківського 

національного медичного університету Скрипник Надія Василівна.

Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувана Рибчак Лілії 

Володимирівни виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами піврічної проміжної, підсумкової (річної) та заключної атестації.

Дослідження (клінічні, лабораторні) проведені своєчасно і в повному обсязі 

з застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Обгрунтування вибору теми дослідження.

Иододефіцитні захворювання (ИДЗ) представляють глобальну загрозу 

здоров'ю людей і суспільства в цілому. Протягом останніх десятирічь світова 

спільнота приділяє особливу увагу питанням подолання наслідків йодного 

дефіциту (ЙД) в масштабах планети, розглядаючи його як вирішення однієї з 

глобальних проблем здоров’я людей. [Volzke Н et аі., 2016; Паньків В.І., 2018; 

Пасєчко Н.В. та ін., 2020]. Ліквідація спричинених дефіцитом йоду захворювань 

означає вирішення однієї з глобальних проблем здоров’я людей [World Health 

organization, 2007]. За останні роки відмічається тенденція до збільшення числа 

захворювань щитоподібної залози (ЩЗ). Після аварії на ЧАЕС в 1986 p., 

патологія ЩЗ посіла перше місце серед усіх ендокринопатій в Україні. [Skrypnyk 

N.V., 2015; Palamarchuk A.V. et al., 2016; Banuelos G.S. et al., 2016; Пасєчко H.B., 

2020; Tronko M. et ah, 2021]. Гострою проблемою залишається профілактика 

ЙДЗ, таких як зоб, зниження функції ЩЗ, порушення психічних функцій у дітей 

та дорослих, уроджені аномалії, кретинізм, затримка фізичного та статевого 

розвитку, викидні, безплідність [Паламарчук АВ, Власенко MB., 2017; Тронько 

М.Д., Кравченко В.І., 2021]. Особливо це стосується Прикарпатського регіону, де 

бракує йоду в ґрунті, харчових продуктах та воді [Скрипник Н. В., Боцюрко В. І.,



з

2017]. Висока частота захворювань 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. Важливою проблемою 

залишається профілактика ИДЗ, особливо, таких як зоб вузловий зоб (ВЗ) -  збір

не клінічне поняття, яке об’єднує всі утворення ЩЗ різної морфологічної будови, 

котрі можна виявити за допомогою пальпації, що складає від 1 до 5 % в 

популяції (у 5 % жінок та у 1 % чоловіків) та інструментальних методів 

дослідження (перш за все -  ультразвукового дослідження (УЗД). За допомогою 

УЗД ЩЗ вдається виявити вузлові утворення, що клінічно не виявились, у 19- 

68% населення [Дідушко ОМ., 2016; Камінський ОВ., 2017; Yamashita S. et al.,

2018]. Клінічне значення діагностики вузлових утворень ЩЗ полягає в 

необхідності виключення раку щитоподібної залози (РЩЗ). Частка раку ЩЗ 

становить 0,5-1,5% в структурі усіх злоякісних новоутворень залежно від віку, 

статі, радіаційного опромінення, спадкового анамнезу і інших факторів. До 

чинників виникнення вузлових форм зоба слід віднести первинну і вторинну 

екзогенну йодну недостатність (виникає при надлишку в ґрунті великої кількості 

мікроелементів, які перешкоджають йоду переходити у воду та засвоювати його 

рослинами (фтористий натрій, марганець, кобальт, залізо), радіаційний вплив, 

одноманітне неповноцінне харчування, дефіцит у їжі білків, вітамінів, уживання 

продуктів, що містять струмогени, дефект ферментів, які приймають участь у 

синтезі і метаболізмі тиреоїдних гормонів, куріння тютюну, генетична 

схильність [Alfthan G. et al., 2015; Otun J., Sahebkar A. et al., Тронько М.Д., 

Кравченко В.І. та ін. 2021]. Незважаючи на ключову роль йоду у функціональній 

та структурній організації ЩЗ, широко обговорюється також вплив на 

формування зоба дисбалансу мікроелементів та вітамінів, надто в умовах легкого 

йодного дефіциту. Поряд із йододефіцитом, розвитку ВЗ сприяє також дефіцит 

інших мікроелементів та порушення їх співвідношення. Ризик розвитку ВЗ 

підвищує дефіцит заліза, кальцію, селену та інших компонентів [Бабенко Г. А., 

2001; Білоніжка П., 2015; Burman K.D. et al., 2015; Ma Z.F., Venn B.J. et al., 2016;



Скальный A.B., 2019; Гончарова O.I.. 2020; Таращенко Ю.М. та ін., 2020]. 

Встановлено важливе значення селену та цинку в метаболізмі йоду. їхня 

недостатність негативно впливає на функцію ЩЗ. Це зумовлено нерозривним 

зв’язком морфофункціонального стану ЩЗ та метаболізму йоду із низкою 

важливих мікронутрієнтів (цинк(7п), селен (Se) та залізо (Fe)) [28, 37, 43, 153]. 

Обговорюючи внесок мікроелементного дисбалансу у формуванні зоба, особливу 

увагу приділяють селену (Se) та цинку (Zn) [Jain R.B. et al., 2014; Jablonska E. et 

al., 2015; Пашковська H.B., 2015; Паньків В..I., 2015; Hatfield D.L. et al., 2016; 

Jones G.D. et al., 2017; Турчина CL, 2018; Seale L.A. et al., 2018; ТронькоМ.Д., 

Кравченко B.I., 2021]. Відзначено роль дефіциту Se в патогенезі багатовузлового 

колоїдного зоба [Leoni S.G., 2016; Kawai M. et al., 2018; Таращенко ЮМ., 

Коваленко AC., Кравченко ВІ. Та ін., 2020].

Слід констатувати, що на сьогоднішній день в Україні приділяється 

недостатня увага проблемі забезпечення Se мешканців різних територій. У звязку 

з цим не створена об'єктивна основа для формуванння системи профілактики 

селенодефіциту в країні [Kravchenko V.l. et al., 2020]. При цьому, незважаючи на 

наявність значної кількості робіт, присвячених вивченню частоти та поширеності 

ендемічного вузлового та дифузного зоба, слід підкреслити, що проведено лише 

поодинокі дослідження з охопленням населення різних клімато-географічних зон 

та вивчення функціонального стану ЩЗ при вузловому зобі. Дискутабельним 

залишається роль еластографії ЩЗ, диференціальна діагностика вузлових 

захворювань ЩЗ за допомогою еластографії ЩЗ. Це свідчить про актуальність 

досліджень, присвячених діагностиці і лікуванню хворих на вузловий зоб в 

залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в умовах йодної недостатності.

4. Зв’язок теми з державними або галузевими науковими програмами, 

планами, темами.

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану наукових 

досліджень Івано-Франківського національного медичного університету і є 

фрагментом науково-дослідної робіти кафедри ендокринології: «Наукове



обґрунтування та удосконалення діагностики і лікування ендокринопатій на 

основі вивчення пріоритетних етіопатогенетичних факторів та коморбідних 

станів» (2019-2024 рр., номер державної реєстрації 0120Ш05103).

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.

Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу

вітчизняної та світової медичної літератури здобувачем визначено актуальність 

проблеми, мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук, 

самостійно здійснено набір хворих. Здобувач особисто виконала клінічне 

обстеження хворих, включених у дослідження, проаналізувала дані 

лабораторних досліджень, сформувала комп’ютерну базу наукових даних для 

проведення їхнього аналізу, провела статистичну обробку результатів, їх 

інтерпретацію та теоретичне обґрунтування, впровадила результати дослідження 

в практику, оформила дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником 

складено план досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову 

новизну, практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих 

разом зі співавторами, участь з добувача є визначальною.

За результатами роботи підготовлені та опубліковані наукові статті та тези. 

Впроваджені у практику отримані результати та рекомендації.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.

Здобувачем Рибчак Лілією Володимирівною розроблено та впроваджено в 

практику новий алгоритм діагностики та лікування вузлового ендемічного зоба в 

залежності від макро- та мікроелементного забезпечення населення в умовах 

йодної недостатності.

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.



Визначено суттєвий вплив і доцільність застосування Ь-селенометіоніну в 

дозі 200 мкг на добу та цинку гліцинату в дозі 50 мг на добу для лікування 

пацієнтів на вузловий зоб при комбінованій терапії з препаратами калію йодиду 

200 мкг на добу в залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності.

Про практичну значимість дисертаційного дослідження свідчить і той 

факт, що його результати впроваджені у практику лікувально-профілактичних 

закладів України (мм. 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.

7. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому клінічному матеріалі з використанням сучасних 

інформативних методів дослідження та детальній статистичній обробці 

матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд положень, які мають 

важливе теоретичне і практичне значення. Результати роботи відповідають 

заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана на сучасному 

науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової медицини. 

Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень дозволяє



вважати отримані результати вірогідними. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на достатньому 

фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні положення роботи оприлюднено та обговорено на науково- 

практичних форумах різного рівня: Всеукраїнський науково-практичній

конференції з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та 

лікування ендокринних захворювань, присвячена 40-річчю кафедри 

ендокринології ЛНМУ імені Данила Галицького та 70-річчю Львівського 

обласного державного ендокринологічного центру» (2018 травень 31 -  червень 2; 

Львів, форма участі -  публікація тез); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Бабенківські читання, присвячена пам’яті академіка Г.О. 

Бабенка» (2019, жовтень 24 -25; Івано-Франківськ, форма участі -  публікація 

тез); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та 

клінічні аспекти ендокринної патології» Доповідь на тему «Щитоподібна залоза і 

вагітність. Рекомендації АТА, 2017», Яремча 17-18 жовтня 2019 (форма участі -  

усна доповідь); IV Міжнародному медичному науково-практичному Форумі 

«Медицина України -  європейський вибір», 27-28 лютого 2020 року, доповідь « 

Вузловий ендемічний зоб в практиці сімейного лікаря» (форма участі -  усна 

доповідь); XXV International Scientific and Practical Conference. Implementation of 

Modem Science and Practice, 2021, May 11-14, Vama, Bulgaria, (форма участі -  

публікація статті); IX International Scientific and Practical Conference «World 

science: problems, prospects, innovations», 2021, May 19-21, Toronto, Canada 

(форма участі -  публікація тез); IV Международній науково-практичній 

конференції «Modem directions of scientific research development» 2021 Aug 28-30; 

Chicago, USA (форма участі -  публікація тез).

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні положення дисертації опубліковані у 11-ти наукових працях, серед 

яких 5 журнальних статей, з яких 4 - у  наукових фахових виданнях,



рекомендованих ДАК України для публікації результатів дисертаційних 

досліджень, а також 1 - у  науковому виданні країни Євросоюзу, що цитується в 

міжнародних науково-метричних базах, та 6 тез доповідей у матеріалах науково- 

практичних конференцій (Список публікацій, Додаток 1).

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Ідея проведення дослідження сформульована науковим керівником. 

Здобувач Рибчак Лілія Володимирівна на основі аналізу вітчизняної та світової 

медичної літератури визначила актуальність проблеми, мету, завдання 

дослідження, провела інформаційний пошук, самостійно здійснила набір хворих. 

Здобувач особисто виконала клінічне обстеження хворих, включених у 

дослідження, проаналізувала дані лабораторних досліджень, сформувала 

комп’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, провела 

статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне обґрунтування, 

впровадила результати дослідження в практику, оформила дисертаційну роботу. 

У співпраці з науковим керівником складено план досліджень, визначено мету, 

завдання, сформульовано наукову новизну, практичне значення і висновки.

11. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора 

Ковальчук Л. Є., членів комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації дисертації 

Рибчак Л. В. «Оптимізація діагностики та лікування вузлового зоба в умовах 

йодного дефіциту» і дійшла висновку, що представлені документи достовірні, і 

повністю відповідають сутності виконаної дисертаційної роботи та вимогам до 

неї (протокол № 121/21 від 13.05.2021 р).

12. Заключення комісії з питань етики.

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Рибчак Л. В. «Оптимізація діагностики та



лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту» позитивно оцінила 

наукову роботу (протокол № 121/21 від 13.05.2021 р.).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного 

плагіату.

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Франківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І. П. 29.06.2021 

року, унікальність дисертаційної роботи станом на 29.06.2021 року становить 

90% і відповідно до п. 4.3. «Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в університеті» робота допускається до захисту.

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.

Дисертаційна робота викладена державною мовою на 191 сторінці 

машинописного. Робота складається із анотації двома мовами (українська, 

англійська), вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів, 4 розділів 

власних досліджень, розділу узагальнення та аналізу результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, переліку посилань та додатків. Обсяг основного 

тексту дисертації складає 120 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 

18 таблицями та 39 рисунками. Список використаних джерел містить 270 

найменувань, з них 62 кирилицею та 208 латиницею. Кількість додатків -  2.

У вступі здобувач розкриває актуальність обраної теми дослідження, 

акцентуючи увагу на проблемі частоти, факторів ризику розвитку, впливу 

дисбалансу мікроелементів на формування зобу, особливостях його клінічного 

перебігу в умовах легкого йодного дефіциту.

Автор формулює її основну мету і задачі, висвітлює наукову новизну і 

практичну значимість одержаних результатів роботи, особистий внесок в роботу, 

дані щодо апробації результатів дослідження. Чітко вказується ступінь наукової 

новизни (який вказує на відмінність отриманих результатів від відомих у 

літературі).

В огляді літератури проаналізовані дані з наукових джерел, які 

висвітлюють ризик виникнення та чинники, які беруть участь в розвитку



вузлового зобу, а також макро- та мікроелементне забезпечення при вузловому 

зобі в умовах йодного дефіциту. У розділі обґрунтовано визначено низку питань, 

які до сьогоднішнього дня залишаються нез’ясованими і потребують подальшого 

вивчення. Досить детально висвітлено питання сучасного уявлення про вузловий 

зоб, патогенез вузлового зоба, сучасні методи діагностики, лікування, 

профілактики та спостереження за вузловими захворюваннями щитоподібної 

залози в умовах йодної недостатності. На основі проведеного огляду літератури 

автор цілком аргументовано довела актуальність свого дослідження, 

обґрунтувала необхідність підбору оптимальних схем лікування.

У розділі «Матеріал і методи дослідження» автор подає загальну 

характеристику обстеженого контингенту хворих, опис комплексу застосованих 

сучасних методик -  загальноклінічні; антропометричні, інструментальні (УЗД 

щитоподібної залози, еластографія щитоподібної залози за допомогою хвиль 

зсуву (81іеаг\УауеЕ1а8Ц^гар1іу), лабораторного обстеження (медіана екскреції 

йоду з сечею, рівень ТТГ, рівня ТГ крові), визначення макро- та мікроелементів у 

крові(селену, цинку, заліза, міді) методом конкурентного імуно-ферментного 

аналізу, визначення вмісту макро- та мікроелементів в волоссі (селену, цинку, 

заліза, міді) атомно-абсорбційним методом та статистичні методи, та статистичні 

методи.

У чотирьох розділах наведені результати власних досліджень.

У III розділі «Оцінка ступеня йодного дефіциту в регіонах Прикарпаття», де 

автором встановлено, що на Прикарпатті загалом по регіону медіана йодурії у 

обстежених пацієнтів становила 68,00±7,77 мкг/л, що свідчить про слабкий 

йододефіцит та недостатнє споживання йоду населенням, а вірогідне збільшення 

тиреоглобуліну у всіх групах обстеження підтверджує йододефіцит у обстежених 

пацієнтів. Розділ ілюстрований графічними рисунками та таблицями.

IV розділ «Встановлення особливостей макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в регіонах Прикарпаття з різним ступенем йодної 

недостатності, їх значення у виникненні вузлового зоба», який складається із 2-х 

підрозділів, де дисертанткою встановлені особливості макро- та



мікроелементного забезпечення населення в Прикарпатському регіоні з різним 

ступенем йодної недостатності, їх значення у виникненні вузлового зобу. 

Отримані відомості щодо макро- та мікроелементного забезпечення (цинк, селен, 

мідь, залізо) пацієнтів із вузловим ендемічним зобом у порівнянні з пацієнтами 

дифузним зобом. Доведено, що поєднаний дефіцит йоду і 8е посилює проблему 

йодної недостатності.

У розділі 5 «Роль ультразвукової еластографії при оцінці захворювань 

щитоподібної залози» автор наводить клінічні випадки в яких проводиться 

диференціальна діагностика вузлових захворювань щитоподібної залози за 

допомогою ультразвукової еластографії. Здобувач робить висновок, що 

вимірювання швидкості зсувної хвилі та кольорове картування при проведенні 

зсувнохвильової еластографії дозволяють підвищити ефективність ранньої 

діагностики доброякісних та злоякісних утворень щитоподібної залози за 

рахунок їх різної жорсткості.

У розділі 6 «Лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту» 

здобувачкою підтверджено необхідність диференційованого комплексного 

лікування хворих на вузловий зоб в умовах йодної недостатності. Встановлено, 

що найбільшу динаміку рівня йодурії було виявлено у групі хворих, що 

приймали комбіновану терапію (калій йодид, Ь-селенметіонін, цинку гліцинат).

У заключному розділі, який фактично підводить риску під проведеними 

обстеженнями, проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження. В 

цьому розділі автор інтерпретує результати своїх досліджень, активно вступає в 

полеміку з іншими дослідниками, порівнює з аналогічними результатами 

вітчизняних і зарубіжних праць.

Висновки дисертації логічно випливають із отриманих результатів, 

відповідають поставленим завданням дослідження.

Практичні рекомендації є конкретними, зрозумілими, доступними, з 

акцентом на особливостях отриманих результатів та їх відмінностях від відомих у 

літературі, відображають пропозиції здобувана.



У кінці кожного розділу наведено узагальнюючий підсумок.

Список використаної літератури упорядкований згідно вимог.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Уперше у вітчизняній літературі здійснено 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.

Отримало подальший розвиток вивчення оцінки ступеня йодного дефіциту 

в регіонах Прикарпаття у пацієнтів на вузловий ендемічний зоб. Доведено, що на 

Прикарпатті загалом по регіону медіана йодурії в обстежених пацієнтів 

становила 68,00±7,77 мкг/л, що свідчить про слабкий йододефіцит та споживання 

йоду населенням недостатнім.

Уперше виявлені 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 (56,00±4,12 мкг/л); у пацієнтів з дифузним зобом -  слабкий 

йододефіцит та споживання йоду недостатнім (24,00±3,65 мкг/л).

Доведена необхідність проведення надалі моніторингу і профілактики 

йододефіцитних захворювань в Прикарпатському регіоні.

Уперше в Україні встановленні особливості макро- та мікроелементного 

забезпечення населення в регіонах Прикарпаття з різним ступенем йодної 

недостатності, їхнє 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



дифузним зобом. Доведено, що поєднаний дефіцит йоду і селену посилює 

проблему йодної недостатності.

Дістало практичний розвиток положення про кореляційні взаємозв’язки 

есенціальних мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та 

дифузний зоб. Підтверджено кореляційних взаємозв’язків есенціальних 

мікроелементів з йодною недостатністю у хворих на вузловий та дифузний зоб.

Доповнено наукові дані про роль зсувнохвильової еластографії -  

інформативного, неінвазивного, безпечного метода дослідження, який в 

поєднанні із обстеженням у В-режимі та режимі доплерографії дозволяє 

підвищити ефективність диференціальної діагностики вузлових захворювань 

ЩЗ.

Цим дослідженням 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.

16. 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 в 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.

Визначено суттєвий вплив і доцільність застосування Ь-селенометіоніну в 

дозі 200 мкг на добу та цинку гліцинату в дозі 50 мг на добу для лікування



пацієнтів на вузловий зоб при комбінованій терапії з препаратами калію йодиду 

200 мкг на добу в залежності від виявлених метаболічних порушень, макро- та 

мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної недостатності.

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.

17. Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова робота Рибчак Лілії Володимирівни «Оптимізація діагностики та 

лікування вузлового зоба в умовах йодного дефіциту», подану на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» з галузі 22 «Охорона 

здоров’я» є самостійною, завершеною науковою роботою, в якій отримано нові 

науково обґрунтовані дані, що дозволило підвищити ефективність діагностики та 

лікування хворих на вузловий зоб, на підставі вивчення клінічних і гормональних 

показників, макро- та мікроелементного забезпечення населення в умовах йодної 

недостатності. Робота виконана на достатньо високому методичному рівні, її 

результати мають теоретичне і практичне значення для медицини. Одержані 

результати досить повно висвітлені в наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях.

За актуальністю, науковою новизною, обсягом та рівнем виконаних 

досліджень, дана дисертація повністю відповідає вимогам п.10 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 

40, та може бути рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій 

раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору



ІФНМУ порушити клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради для 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Рибчак Лілії Володимирівни 

у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
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