
ВІДГУК
Офіційного опонента доктора медичних наук, професора JI.M. Булата на 
кандидатську дисертацію « Харчовий статус та мікронутрієнтний баланс у 
дітей з функціональними розладами біліарного тракту », яку виконав 
Лабінський Павло Андрійович, подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 -  педіатрія у 
спеціалізовану вчену раду Д 35.600.04 при Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького

1 .Актуальність вибраної теми дисертації
За даними літератури хронічні захворювання органів травлення 

виявляють у 40,6% населення земної кулі з тенденцією до неухильного 
зростання їх розповсюдженості, а захворювання жовчовивідних шляхів є 
одними з найбільш поширених хвороб травної системи. їх виявляють більше, 
ніж у половини всього населення України і з кожним роком кількість таких 
хворих неухильно зростає. Серед хворих терапевтичних стаціонарів пацієнти із 
захворюваннями жовчного міхура становлять близько 25%, а серед пацієнтів 
гастроентерологічних відділень -  більше 70% осіб. Порушення моторно - 
евакуаторної функції жовчного міхура діагностують у 70-90 % дітей з 
захворюваннями органів травлення. У більш дорослому віці ці діти звертаються 
до клініцистів уже з органічними порушеннями жовчного міхура. Тобто, 
функціональні розлади травної системи, виникаючи в дитячому віці, 
призводять до розвитку органічної патології в працездатному віці. Тому ця 
проблема має вагоме медико-соціальне значення саме в осіб підліткового віку і 
потребує цілеспрямованого розвитку наукових досліджень, присвячених 
профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню патології на стадії 
функціональних порушень. Серед захворювань біліарного тракту в осіб 
молодого віку найчастіше зустрічаються функціональні розлади жовчного 
міхура, яким властива різноманітність клінічних проявів, тривалість перебігу, 
можливість трансформації функціональних порушень в органічну патологію 
(холангіт, холецистит, жовчнокам’яну хворобу), часте залучення до 
патологічного процесу суміжних органів (печінки, підшлункової залози, 
шлунка, дванадцятипалої кишки), що призводить до погіршення їх якості життя 
і зниження фізичної працездатності. Аналіз літератури останніх років свідчить 
про те, що все більше значення у виникненні і прогресуванні функціональних 
розладів біліарного тракту (ФРБТ) має вегетативна дисфункція, що обґрунтовує 
аналіз функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС) при 
обстеженні дітей. Серед причин розвитку ФРБТ чільне місце належить 
порушенню харчового раціону. Нераціональність, недостатність харчування, а 
особливо недостатність мікронутрієнтів, також може призводити до порушень 
функціонування нервової системи та нервової координації, що сприяє 
подальшому розвитку патологічного процесу. Все це дозволяє говорити про 
необхідність розробки і впровадження нових науково обґрунтованих програм 
спостереження, профілактики, діагностики і лікування дітей з функціональними 
розладами біліарного тракту.



Викладена вище ситуація підтверджує актуальність 
дисертаційного дослідження Лабінського Павла Андрійовича «Харчовий статус 
та мікронутрієнтний балансу дітей з функціональними розладами біліарного 
тракту», основною метою якого є встановити у дітей з функціональними 
розладами біліарного тракту особливості харчового статусу, вегетативного 
забезпечення, клінічного перебігу, дефіцит мікронутрієнтів у харчовому 
раціоні та удосконалити терапевтичні схеми.

«

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконані в межах планової науково-дослідної роботи 

кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького. Вона є фрагментом комплексної наукової теми кафедри 
педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького: «Оптимізація методів прогнозування, профілактики і лікування 
найбільш поширених захворювань і функціональних порушень у дітей» , 
державний реєстраційний номер № 0113U000209.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.
Вперше з’ясовані особливості дефіциту нутрієнтів під час аналізу 

харчових щоденників з допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми, 
визначено ряд мінералів та вітамінів що надходять в недостатній кількості. 
Отримано нові дані про вміст в крові ессенціальних мікро- та макроелементів 
Cu, Zn, Mg, Ca, та токсичних елементів Cd, Pb, Ni, Mn у дітей з гіпо- та 
гіперкінетичними розладами біліарного тракту.

Поглиблено уявлення щодо аналізу вегетативного стану дітей з ФРБТ за 
гіпо- та гіперкінетичним типом. При дослідженні параметрів ВНС у фоновому 
режимі та з ортостатичною пробою встановлено зниження активності 
парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи у дітей з 
гіпокінетичним типом розладів; уточнено наукові дані про відмінність в 
напруженості та співвідношенні відділів ВНС за різних типів кінетичних 
розладів. Доповнено уявлення про наявність ознак вегетативної дисфункції.

Виконані дослідження дозволили автору вперше запропонувати та 
доповнити принципи корекції харчового раціону у дітей віком 11-17 років з 
функціональними розладами біліарного тракту (ФРБТ), що виконано на 
основі сучасних наукових знань.

4. Теоретичне значення результатів дослідження

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення актуального наукового завдання -  покращення ефективності 
лікування дітей з функціональними розладами біліарного тракту, шляхом 
впровадження комплексної терапії із застосуванням квіткового пилку в корекції 
харчового раціону та зміною рухового навантаження, розробленої на підставі 
аналізу харчових щоденників, визначення рівнів вмісту есенціальниих 
елементів у крові і встановлення балансу вегетативної нервової системи, що 
має суттєве значення для педіатрії. Із результатів дослідження випливає, що
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цтуплиншальш розлади отарного тракту являються важливою
медико-соціальною проблемою. Виявлення даних розладів є можливим і на 
ранніх стадіях потогенетичного розвитку шляхом додаткових оглядів та 
цільових заходів. Застосування розробленої терапевтичної схеми дозволяє 
покращення загального стану пацієнтів, нормалізацію жовчовивідної функції, 
відновлення мінерального обміну в організмі, гармонізацію вегетативної 
регуляції. Додаткове застосування квіткового пилку в харчовій корекції та 
використання цільових вправ у відновленні рухового навантаження дають 
кращий результат, забезпечують ширші можливості амбулаторного лікування, є 
науково обґрунтованими та раціональними.

5. Практичне значення роботи.
Впроваджено в практику анкетно-скринінговий метод раннього виявлення 

функціональних розладів травлення у школах Бродівського району, Львівської 
області. Розроблено та впроваджено алгоритм обстеження дітей.

Визначені особливості харчового раціону та наявні дефіцити нутрітивного 
забезпечення у дітей з ФРБТ, що дозволяє якісніше та результативніше 
призначати лікувальне харчування та корегувати харчовий раціон у дітей з 
ФРБТ.

Розроблені практичні рекомендації по харчовій корекції для дітей з 
гіпокінетичним та гіперкінетичним ,типом ФРБТ, адаптована схема прийому 
бджолиного пилку, що в терапевтичному комплексі може застосовуватися для 
відновлення моторно-евакуаторної функції в амбулаторних умовах. Підібраний 
та апробований комплекс спеціальних додаткових вправ для корекції рухового 
навантаження. Також розроблено та запатентовано корисну модель на спосіб 
лікування функціональних розладів жовчовивідних шляхів у дітей із 
застосуванням квіткового пилку. (Патент № 118862 МПК А61К 35/644 A23L 
21/20, А61Р 1/00 Спосіб лікування функціональних розладів жовчовивідних 
шляхів у дітей із застосуванням квіткового пилку / Заявники: Няньковський 
Сергій Леонідович, Лабінський Павло Андрійович; Патентовласник: 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - 
№и 2017 03005; заявл. 30.03.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл. №16 2017р.).

Результати роботи впроваджені в навчальний процес кафедри Педіатрії №1 
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, в 
практику лікувальних установ: Бродівської ЦРЛ, 4-ї міської КП м. Львова, 
Тисменицької міської лікарні.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень 
дисертації і рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Достовірність і обґрунтованість наукових положень дисертації 
забезпечені в першу чергу достатнім обсягом клінічних спостережень, 
проведених в динаміці. Згідно з поставленими завданнями та для досягнення 
поставленої мети у рандомізований спосіб за допомогою скринінґового 
анкетного опитування і планового медогляду було відібрано 110 дітей (вік 11- 
17 років), попередньо стратифікованих за наявністю ФРБТ, діагностованих



згідно з Римськими критеріями третього перегляду. У
дослідженні взяли участь 63 (57,3 %) дівчинки та 47 (42,7%) хлопчиків (вік 11— 
17 років) із ФРБТ, які ^ратифіковані в групу №1 (основна група, ОТ) (п=57, із 
яких 20 -  за Нперкінатичним типом (підгрупа 1А) і 37 дітей мали ФРБТ за 
гіпокінетичним (підгрупа 1Б)) та групу №2 (група порівняння, ГП) (п=53, із 
яких 18 -  за гіперкінатичним типом (підгрупа 2А) і 35 дітей мали ФРБТ за 
гіпокінетичним(підгрупа 2Б)). Групи однорідні з урахуванням статі, віку, 
соціальних та інших умов. Усім дітям першої та другої груп проаналізовано 
харчовий щоденник дітей за три дні (два будні та вихідний) та проведено 
оцінку харчової цінності раціону з доромогою програми Dietplan7 та порівняно 
з нормативами наведеними в наказі МОЗ України № 272 від 18.11.1999. Про 
затвердження норм фізіологічних потреб населення України в основних 
харчових речовинах та енергії. Проаналізовано добове споживання білків, 
жирів, жирних кислот, вуглеводів, Fe, Mg, Ca, Р, Zn, Cu, Mn, I, Se, віт. A 
(ретинол екв.), вітаміну D, віт. E, тіаміну, рибофлавіну, піридоксину, 
ціанокобаламіну, фолатів, вітаміну С. Об’єктивне обстеження проводилось за 
загальноприйнятими клінічними методиками, проводилась пальпація та 
перкусія передньої черевної стінки, визначалися симптоми Г. Кера, Дж. Мерфі,
Н. Ортнера.

7. Повнота викладеного матеріалу дисертації в опублікованих працях

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, із них -  у 
фахових наукових виданнях, які включені до переліку фахових наукових 
видань, що рекомендовані ВАК України, 1 робота, яка прирівнюється до 
міжнародних видань. Наукова новизна підтверджена 1 патентом України на 
корисну модель.

8. Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення
Дисертація написана грамотно українською мовою. Як показують 

результати проведених досліджень автор повністю висвітлює суть роботи і 
особливості харчового раціону та наявні дефіцити нутрітивного забезпечення у 
дітей з ФРБТ, що дозволяє якісніше та результативніше призначати лікувальне 
харчування та корегувати харчовий раціон у дітей з ФРБТ. Розширено наукові 
дані про динаміку сонографічних показників моторно-евакуаторної функції 
жовчного міхура. Розроблені практичні рекомендації по харчовій корекції для 
дітей з гіпокінетичним та гіперкінетичним типом ФРБТ. Встановлено 
ефективність комплексної терапевтичної схеми для лікування ФРБТ у дітей. 
Результатом проведеного реабілітаційного курсу зі застосуванням бджолиного 
пилку для нутріціологічної корекції та підібраних вправ для вдосконалення 
рухового стереотипу є покращення самопочуття дітей та позитивна оцінка при 
катамнестичному спостереженні. Встановлено зростання рівня ессенціальних 
мікроелементів у крові та підвищення активності парасимпатичного відділу з 
відновленням балансу вегетативної нервової системи при оцінці варіабельності 
серцевого ритму у дітей з ФРБТ після лікування.



Розділ 1 (Аналітичний огляд літератури). В огляді літератури дисертант 
дуже ретельно описує функціональні розлади біліарного тракту у дітей, 
поширеність та причини виникнення, механізм регуляції жовчовиділення та 
патогенез розвитку дисфункції і роль мікронутрієнтів у розвитку 
функціональних розладів біліарного тракту у дітей. Разом з тим змінюється і 
психосоматичний стан дитини. Дисертант визначає також сучасні підходи до 
тактики лікування дітей з функціональними розладами біліарного тракту.

Розділ 2. (Матеріали і методи дослідження). В розділі описуються 
загальна характеристика обстежених дітей. Детально описуються матеріали і 
методи дослідження. Для цього дидертант використовує сучасні стандартні 
клінічні, інструментальні і лабораторні та спеціальні методи дослідження. При 
цьому, дотримується всіх вимог біоетики.

Розділ 3. В цьому розділі дисертант визначає результати скринінґового 
моніторингу стану здоров’я школярів та визначає регіональні клінічні 
особливості дітей з функціональними розладами біліарного тракту. Проводить 
вивчення харчового статусу дітей з функціональними розладами біліарного 
тракту та аналізує харчовий щоденник цих дітей. Паралельно вивчається стан 
вегетативної нервової системи у дітей з функціональними розладами біліарного 
тракту.

Розділ 4. Присвячений динаміці стану здоров’я дітей під впливом 
лікування. Встановлено достовірне зменшення скарг, покращення скоротливої 
функції жовчного міхура з функціональними розладами після лікування та в 
катамнезі. Крім цього, покращується вегетативне забезпечення дітей з 
функціональними розладами жовчовидільних шляхів після проведеного 
лікування.

Розділ 5. -  Аналіз і узагальнення результатів дослідження.
Висновки і практичні рекомендації написані згідно завдань дослідження.

Принципових зауважень до дисертації в цілому і до окремих її 
розділів немає. В плані дискусії хотілось би почути відповіді на такі запитання:

1. За даними Ваших досліджень багато чинників сприяють розвитку 
функціональних розладів біліарного тракту у дітей та їх поширеність, що 
призводить до порушення регуляції жовчовиділення та вегетативного 
забезпечення. Чи достатньо нормалізувати мікронутрієновий харчовий статус 
для того, щоб вилікувати дітей з функціональними розладами жовчовидільних 
шляхів.

2. Після проведення відповідних заходів ця патологія зникає?
3. Як впливає режим харчування на функціональні розлади жовчовидільних
шляхів?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці
На основі проведених досліджень дисертантом було встановлено, що для 

ранньої діагностики, покращення ефективності лікування дітей з 
функціональними розладами біліарного тракту необхідно застосовувати 
вживання квіткового пилку та корекцію харчового раціону із зміною рухового



навантаження. Паралельно необхідно встановлення балансу
вегетативної нервової і нормалізувати харчування після аналізу харчових 
щоденників.

Л

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертація оформлена у відповідності з встановленими правилами. Обсяг 

дисертації -  157 сторінки друкованого тексту. Дисертаційна робота, яку 
представила пошукач складається з вступу і 5 розділів, які включають в себе: 1 
- огляд літератури, 2 - матеріали і методи дослідження, 3 -  Результати 
дослідження особливостей стану здоров’я дітей з функціональними розладами 
біліарного тракту, 4 -  Результати влас'них досліджень: динаміка стану здоров’я, 
дітей під впливом лікування, 5 -  аналіз і узагальнення результатів дослідження.

Цілком закономірно, автор робить 5 обґрунтованих висновків та 
рекомендує до застосування в клінічній практиці 3 практичних рекомендацій. 
Список використаних джерел літератури складається з 188 повідомлень. Зміст 
автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Отже, дисертаційна робота, подана до захисту на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук (14.01.10 - педіатрія), є завершеною 
науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати.

ЗАКЛЮЧЕННЯ
Дисертаційна робота ЛабінськогО Павла Андрійовича «Харчовий статус та 

мікронутрієнтний баланс у дітей з функціональними розладами біліарного 
тракту», подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.10 -  педіатрія у спеціалізовану вчену раду Д 35.600.04 при 
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 
вважаю, є закінченою науково -  дослідною працею, яка за своєю актуальністю, 
науковою новизною, практичним значенням одержаних результатів, за 
методичним рівнем, об’ємом проведених досліджень, висновків та практичних 
рекомендацій відповідає вимогам до дисертацій поданих на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук згідно затвердженої постанови Кабінету 
міністрів України N 567 від 24.07.2013 р., п.11 “ Порядку присудження
наукових ступенів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 656 від 19.08.2015 року, N1159 від 30.12.2015 р. та N 567 
від 27.07.2016 р.) щодо кандидатських дисертацій, а Лабінський Павло 
Андрійович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних 
наук зі спеціальності 14.01.10 -  педіатрія.

Офіційний опонент - завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії 
Вінницького національногодееяичного університету ім. М.І.Пирогова

.н., проф. Л.М.Булат


