
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації КОРЖ  НАДІЇ ВОЛОДИМ ИРІВНИ  

на тему "Оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ III ступеня

бронхообструкції у поєднанні з надмірною масою тіла з урахуванням  

основних патогенетичних шляхів прогресування" представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 -  Охорона здоров’я за

спеціальністю: 222 -  Медицина.

1. Виконання освітньо-наукової програми. Здобувачем Корж Надією 

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 .

Аспірант Корж Надія Володимирівна здобула глибинні знання зі 

спеціальності 222 М едицина (спеціалізація «Фтизіатрія та пульмонологія»); 

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 мовні компетентності, достатні 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 аспіранта 

Корж Надії Володимирівної був затверджений рішенням вченої ради ІФНМУ 

(протокол №19 від 20.12.2018 р.). Науковий керівник доктор медичних наук, 

професор Островський Микола Миколайович. Термін виконання роботи: 2018- 

2022 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспірантки Корж Надії 

Володимирівни виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

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

Дослідження (клінічні, лабораторні, експериментальні) проведені своєчасно 

і в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Актуальність дисертації. Хронічне обструктивне захворювання легень 

(ХОЗЛ) -  поширене захворювання, яке характеризується стійким прогресуючим 

обмеженням прохідності дихальних шляхів. Дана недуга залишається важливою 

медичною, соціальною та економічною проблемою, яка на сьогодні 

ускладнюється, насамперед, через несвоєчасне виявлення захворювання 

(Ю.І.Фещенко, 2017). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) відносить 

ХОЗЛ до захворювань з колосальним рівнем соціального тягаря як для окремих 

осіб і сімей, так і для суспільства в цілому. ХОЗЛ є одним з основних чинників 

смертей у світі. Відомо, що майже 90 % летальних випадків від ХОЗЛ 

спостерігається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Відповідно до 

сучасних уявлень про механізми розвитку та особливості перебігу ХОЗЛ, 

пацієнти з цією патологією становлять досить різнорідну групу. Все більше 

уваги останнім часом приділяють вивченню різних фенотипів хронічного 

обструктивного захворювання легень, зокрема і у поєднанні з надмірною вагою. 

Можливим механізмом нарощення маси, при паралельній втраті м ’язової маси 

тіла серед хворих на ХОЗЛ можуть бути зниження фізичної активності внаслідок 

задишки при фізичному навантаженні, тривале використання системних 

глюкокортикостероїдів з формуванням імуносупресивних ефектів на пізніх



з
етапах еволюції хвороби. Результами експериментальних і клінічних наукових 

дослідж ень, щ о інтенсивно  проводяться протягом  останнього  десятиліття, 

виявлено новий феномен: надмірна маса тіла супроводжується запаленням 

жирової тканини, яке протікає з її інфільтрацією імунокомпетентними клітинами. 

Проте дані стосовно впливу надмірної ваги на інтенсивність запальної відповіді, 

якості життя пацієнтів та, відповідно, на перебіг та прогресування ХОЗЛ, 

особливо за умови падіння ОФВ1 нижче 50% дуже нечисленні, а іноді й 

суперечливі.

Таким чином, проблема вивчення клініко-лабораторних особливостей 

перебігу ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла та 

вплив патології на якість життя з урахуванням показників запальної відповіді 

стала актуальним дослідженням, що має як наукове, так і практичне значення.

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

планами, темами. Дане дослідження є фрагментом комплексної науково- 

дослідної роботи кафедри фтизіатрії та пульмонології з курсом професійних 

хвороб Івано-Франківський національний медичний університет «Підвищення 

ефективності лікування захворювань органів дихання при дії екзо- та ендогенних 

факторів на підставі вивчення їх патогенетичних ланок розвитку, прогресування 

та обґрунтування фармакологічної корекції» (№ державної реєстрації 

011613006777), співвиконавцем якої була дисертант.

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

Аспіранткою обраний напрямок наукового пошуку, сформульовано мету та 

завдання, розроблений дизайн дослідження, проведено набір хворих, сформовані 

групи пацієнтів залежно від схеми лікування. Здобувачем особисто 

здійснювалося динамічне спостереження за хворими, систематизація результатів 

досліджень, аналіз, узагальнення та статистична обробка отриманих результатів. 

Здобувачем самостійно написані всі розділи дисертації, сформовані висновки і 

практичні рекомендації. За результатами роботи підготовлені до публікацій 

наукові статті та тези.



6. Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. Н аукові полож ення, висновки, реком ендац ії 

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 достовірними. Наукові положення, 

висновки, рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на 

достатньому фактичному матеріалі.

7. Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладені та обговорені на науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх 

реалізації» (Харків, 2016); на науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Пульмонологія та коморбідність» (Чернівці, 2019р); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішних органів» (Івано-Франківськ, 2019р); науково- 

практичній конференції з міжнародною участю Галицькі читання «Сучасні 

уявлення щодо патогенезу запалення: місцеві та системні механізми» (Івано- 

Франківськ, 2019р); на II конгресі фтизіатрів і пульмонологів України (м. Київ, 

2019); науково-практичній конференції «Терапія -  2020: досягнення в 

діагностиці та лікуванні» (Вінниця, 2020); підсумкових науково-практичних 

конференціях ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(м. Івано-Франківськ, 2018, 2019, 2020 рік).

8. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана. За матеріалами 

дисертації опубліковано 17 друкованих праць, у тому числі 8 статей -  у фахових 

медичних наукових виданнях України, 2 статті в закордонних виданнях, Із них



Scopus, 9 робіт в матеріалах наукових конгресів і конференцій. За результатами 

дисертаційного дослідження отримано два патенти України на корисну модель 

(Додаток 1).

9. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист. Дисертація є особистою роботою здобувана. 

Дисертантом проведено аналіз наукової літератури і патентної інформації з 

проблеми клініко-патогенетичних особливостей перебігу та лікування ХОЗЛ. 

Автор брала безпосередню участь у формуванні мети та завдань дослідження, 

клінічному відборі хворих, виконанні клініко-діагностичних досліджень. 

Дисертант самостійно проводила формування контингенту дослідних та 

контрольної груп хворих, клінічні та лабораторні обстеження пацієнтів, 

первинну обробку результатів клінічних і спеціальних біохімічних та 

імунологічних методів дослідження. Дисертант особисто виконувала аналіз 

отриманого фактичного матеріалу, статистичну обробку даних. Нею написані всі 

розділи дисертації, сформульовані висновки та практичні рекомендації, 

забезпечено їхнє впровадження в медичну практику, узагальнено результати 

досліджень і опубліковано їх у наукових роботах.

10. 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 Середюк JI. В. і дійшла 

висновку, що представлені документи достовірні, і повністю відповідають 

сутності виконаної дисертації (протокол №9 від 22.09.2021 року).

11. Заключення комісії з питань етики. Комісії з питань етики, щодо 

дотримання етичних принципів при виконанні дисертаційного дослідження 

Корж Н.В. "Оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції у 

поєднанні з надмірною масою тіла з урахуванням основних патогенетичних



шляхів прогресування" позитивно оцінила наукову роботу (протокол №  123/21 від 

21.09.2021 р.).

12. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного плагіату.

Дисертаційна праця була перевірена на наявність академічного плагіату. 

Відсоток автентичності тексту становить 82,0% (протокол № 681-д від 

01.07.2020).

13. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації. Дисертація викладена 

українською мовою на 167 сторінках друкованого тексту (109 сторінка 

основного тексту, 19 сторінок джерела та 32 сторінки додатки), який складається 

зі вступу, аналітичного огляду літературних джерел, розділу, в якому викладені 

матеріали і методи дослідження та клінічна характеристика хворих, з розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, переліку використаних літературних джерел, 

додатків. Роботу проілюстровано 9 рисунками та 9 таблицями. Список 

використаної літератури складає 162 джерела, з яких 92 кирилицею та 70 

латиницею.

У вступі здобувач розкриває актуальність обраної теми дослідження, 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, формулює її 

основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну значимість 

одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо апробації 

та публікації результатів дослідження.

В огляді літератури проведено детальний аналіз сучасних даних по 

захворюваності та поширеності ХОЗЛ та надмірної маси тіла та її вплив на 

перебіг ХОЗЛ. Висвітлено сучасні аспекти патогенезу цих поєднаних патологій. 

Ретельно проаналізовані особливості медикаментозного лікування хворих на 

ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції.

У розділі «матеріали і методи дослідження» представлена клінічна 

характеристика хворих, які включені в дослідження, наведено план обстеження 

та лікування хворих, описані методи дослідження, які були використані в роботі.



У двох розділах представлені результати власних досліджень. У третьому 

розділі здобувачем проведено детальне вивчення особливостей клінічних проявів 

та лабораторно-інструментального дослідження при хронічному обструктивному 

захворюванні легень III ступеня бронхообструкції, детально представлено 

особливості відхилень показників функції зовнішнього дихання, запальної 

відповіді та порушення якості життя при такій патології та особливу увагу 

приділено вивченню даних змін у пацієнтів з надмірною масою тіла. У кінці 

розділу наведено узагальнюючий підсумок.

У четвертому розділі наведено динаміку клініко-інструментальних ознак, 

лабораторних показників, стану якості життя пацієнтів, під впливом 

застосування комплексної терапії при ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції у 

хворих із надмірною масою тіла із застосуванням препарату ксантину та з 

приєднанням в подальшому модифікації способу життя. У кінці розділу наведено 

узагальнюючий підсумок.

Проведений аналіз та узагальнення результатів дослідження та 

сформульовано висновки та практичні рекомендації.

14. Новизна дослідження та одержаних результатів. Доповнено наукову 

концепцію визначення факторів прогнозування перебігу та прогресування ХОЗЛ 

III ступеня бронхообструкції шляхом вивчення ролі системного запалення у 

хворих з надмірною масою тіла.

Поглиблено наукові дані про те, що більша вираженість системного 

запалення, яке притаманне для ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції, 

спостерігається у хворих із надмірною масою тіла та супроводжується суттєвим 

підвищенням вмісту TNF-a, CRP, лептину та sICAM-1 у сироватці крові.

На підставі вивчених факторів встановлено роль надмірної маси тіла у 

швидшому прогресуванні ХОЗЛ III ступеня бронхообструкцї.

Обґрунтована доцільність включення до комплексного лікування ксантину 

та модифікації способу життя з дотриманням стандартів базисної терапії та 

проспективно проаналізована ефективність запропонованої схеми щодо



покращення клінічного перебігу даного коморбідного стану, пригнічення 

активності запалення, а також  п ідвищ ення якості ж иття  пацієнтів.

15. Практичне значення роботи. На основі проведених досліджень 

доведено, що X 0 3JI  III ступеня бронхообструкції у хворих із надмірною масою 

тіла супроводжується змінами запальної відповіді, що проявляєтьсяя 

підвищенням сироваткових рівнів CRP, TNF-a, лептину та sICAM-1.

Доведено доцільність визначення рівнів даних показників у сироватці 

периферійної крові з метою оцінки активності запального процесу та розробки 

заходів щодо попередження прогресування ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції у 

хворих із надмірною масою тіла.

Обгрунтовано доцільність включення до комплексної терапії загострення 

ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла ксантину з 

подальшою рекомендацією доповнення базисної терапії модифікацією способу 

життя, що мало позитивний вплив на перебіг захворювання та якість життя 

пацієнтів.

Аргументовано необхідність проведення оцінки показників ЯЖ  

(респіраторний опитувальник клініки Св.Георгія, SGRQ) для виявлення впливу 

хвороби на фізичний і психологічний стан хворих.

Запропоновано спосіб прогнозування розвитку загострення хронічного 

обструктивного захворювання легень III ступеня тяжкості у хворих із надмірною 

масою тіла шляхом визначення рівнів CRP та лептину в сироватці крові (Патент 

на корисну модель «Спосіб прогнозування розвитку загострення ХОЗЛ III 

ступеня тяжкості у хворих із надмірною вагою». Промислова власність. 

Офіційний бюлетень,- 2017.- №10. 10.10.2017.- С.2. Рішення про видачу патенту 

119837 Україна, G01N 33Y50. Патент на корисну модель «Спосіб прогнозування 

розвитку загострення хронічного обструктивного захворювання легень III 

ступеня бронхообструкції у хворих із надмірною масою тіла шляхом визначення 

рівня лептину крові». Промислова власність. Офіційний бюлетень.- 2020.- №10. 

10.02.2020.- С.2. Рішення про видачу патенту 140200 Україна, G01N 33Y50.



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

здобуття ступеня доктора філософії. Наукова праця Корж Н.В. "Оптимізація 

ведення хворих на ХОЗЛ III ступеня бронхообструкції у поєднанні з надмірною 

масою тіла з урахуванням основних патогенетичних шляхів прогресування" є 

завершеною науково-дослідною працею, в якій сформульовані та обгрунтовані 

нові диференційовані підходи до підвищення ефективності лікування хворих на 

ХОЗЛ у поєднанні з надмірною масою тіла.

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 Корж Н. В. у галузі знань 

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
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