
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Горленко Олесі 
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«Харчовий статус та мікронугрієнтний баланс у дітей з функціональними 
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Д 35.600.04 при Львівському національному медичному університеті імені 
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Актуальність теми.
Актуальність проведеного дослідження обумовлена високим рівнем 

зростання захворюваності жовчовивідних шляхів дітей 7-14 років та є одними 
з найбільш поширених хвороб у структурі патології травної системи. За 
даними літератури на часі є потреба у дослідженнях виникнення і 
прогресування ФРБТ оптимізувати алгоритм аналізу функціонального стану 
вегетативної нервової системи (ВНС) з урахуванням вегетативної дисфункції, 
як провідної патогенетичної ланки патологічного процесу. Також вагомою 
причиною розвитку ФРБТ є порушення харчового раціону. Розлади 
харчування, зокрема недостатність мікронутрієнтів, також може призводити 
до порушень функціонування нервової системи та нервової координації, що 
усугубляє перебіг патологічного процесу.

Функціональні розлади травної системи, які виникають в дитячому віці, 
ведуть до розвитку органічної патології в дорослому працездатному віці. Тому 
ця проблема має вагоме медико-соціальне значення саме в осіб підліткового 
віку і потребує цілеспрямованого розвитку наукових досліджень, присвячених 
гіревенції виникнення та розвитку патологічного стану, підвищення 
ефективності лікувально -профілактичних заходів з урахуванням харчового 
статусу та функціонального стану вегетативної нервової системи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Проведені дослідження є фрагментом планової науково-дослідної роботи 
кафедри педіатрії Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, тема: «Оптимізація методів прогнозування, профілактики і 
лікування найбільш поширених захворювань і функціональних порушень у 
дітей» , державний реєстраційний номер № 01 13U000209.

Наукова новизна одержаних результатів

На основі аналізу результатів дослідження отримано нові наукові дані про 
основні аспекти порушення харчового статусу у дітей з ФРБТ. За даними 
оцінки харчових щоденників з допомогою спеціалізованої комп'ютерної 
програми, виявлено недостатню кількість поступлення мінералів та вітамінів в 
дитячий організм. Спостерігали диференційований вміст в крові есенціальних



мікро- та макроелементів Cu, Zn, Mg, Ca, та токсичних елементів Cd, Pb, Ni, Mn 
у дітей з різними типами (гіпо- та гіперкінетичними) розладів біліарного 
тракту. Внаслідок проведеного дослідження параметрів ВСР у фоновому 
режимі та з оргостатичною пробою було виявлено зниження рівня активності 
парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи у дітей з 
гіпокінетичним типом розладів.

Вперше для огггимізації лікування ФРБТ застосовано бджолиний пилок 
для нутріціологічної корекції та корекційних вправ з спеціальними руховими 
режимами, що призвело до покращення самопочуття дітей та позитивної 
динаміки 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. Дисертантом пропонується новий науково обґрунтований власний 
погляд на роль розроблених корекційних мірогірисмств у дітей віком 11-17 
років з ФРБТ

Практичне значення отриманих результатів

Дисертант науково обґрунтував та впровадив в практику анкетно- 
скринінговий метод раннього виявлення функціональних розладів травлення у 
школах Бродівського району, Львівської області. Розроблено та впроваджено 
алгоритм обстеження дітей. 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. 
Дисертантом також розроблено практичні рекомендації по харчовій корекції та 
комплекс спеціальних додаткових вправ по корекції руховог о навантаження для 
дітей з гіпокінетичним та гіперкінетичним типом ФРБТ.

Запатентовано корисну модель на спосіб лікування функціональних 
розладів жовчовивідних шляхів у дітей із використанням квіткового пилку для 
нутрітивної корекції. (Патент № 118862 М ІЖ  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; Патенговласник: Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького. - №и 2017 03005; 
заявл. 30.03.2017; огіубл. 28.08.2017, Бюл. №16 2017р.).

Ступінь обгрунтованості га достовірності основних наукових
положень і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертаційна робота побудована за класичним принципом і за структурою в 
повному обсязі відповідає вимогам до дисертаційних робот, що подаються 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Складається зі
вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та опису методів дослідження,



двох розділів власних досліджень з наступним аналізом та узагальненням 
результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій та переліку 
використаних літературних джерел, що містять 188 посилань.

Методологічно розділ «Огляд літератури» побудований правильно, стиль 
викладання системний, має резюме. Надано глибокий аналіз вітчизняних та 
зарубіжних публікацій з проблем діагностики і лікування ФРБТ. Дисертант 
приділяє велику увагу сучасним складовим діагностичного та лікувального 
алгоритму. Розділ відповідає деталізованому літературному пошуку і 
професійній орієнтації дисертанта в сучасному стані проблеми.

Досліджуваний контингент складав 110 дітей (вік 11-17 років), що є 
достатнім для досягнення мети, вирішення поставлених задач та формулювання 
висновків. Застосовані методи дослідження є сучасні та адекватні поставленій 
меті та задачам. Статистична обробка результатів проведена з використанням 
загально прийнятих методів параметричної та негіараметричної статистики.

В 2 розділах власних досліджень дисертант проводить порівняльний 
аналіз результатів застосування власних методів комплексного лікування з 
включенням нутрітивиого фактора і корекційних вправ та спеціальних 
рухових режимів з даними дітей , пролікованих за стандартними методиками. 
Обговорення результатів грунтується на глибоких знаннях сучасної літератури 
з питань, що розглядаються в дисертації. При цьому автор проводить дискусію 
з одержаних власних даних, здійснює їх критичний аналіз.
Представлені матеріали мають вагомий теоретичний та практичний інтерес. 
Практичні рекомендації є обґрунтовані та підтверджені власними даними , 
дисертанта. Висновки та практичні рекомендації логічно випливають із змісту 
роботи і відповідають поставленим задачам.

Автореферат відповідає змісту роботи, в опублікованих роботах в повному 
обсязі висвітлені результати дослідження. Публікації, видані у співавторстві, 
не містять конфлікту інтересів.

Повнота викладу результатів в опублікованих працях.

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, із яких 6 статей у 
фахових наукових виданнях України, 2 статті у виданнях, які зареєстровані у 
міжнародних наукометричних системах, 1 патент на корисну модель та 5 тез у 
матеріалах конгресів та конференцій. Автореферат відповідає змісту роботи, в 
опублікованих роботах в повній мірі висвітлені результати дослідження. 
Публікації, видані у співавторстві, не містять конфлікту інтересів.

Недоліки й зауваження до дисертації й автореферату щодо їх змісту та 
оформлення.

1. За даними літератури склад квіткового пилку є багатим па білки, ліпіди, 
цукри. Також містить флавоноїди (не менше 8), каротин, вітаміни, мінерали, 
амінокислоти (всі, в тому числі незамінимі), нуклеїнові кислоти, ензими, 
фітогормони (ауксини, брасиностероїди, гібереліни, цитокініни). 
Можливо, було б доцільно акцентувати увагу, у зв’язку з яким біологічно



активним компонентом дисертант отримав позитивний результат внаслідок 
проведеного дослідження.

2. Бажано було б захистити наукову та практичну значимість дисертаційної 
роботи методичними рекомендаціями.
3. Спостерігається невелика кількість граматичних та стилістичних помилок.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.
За актуальністю, науковою новизною, теоретичним і практичним 

значенням, науковою новизною дисертаційна робота відповідає вимогам, 
встановленим ДАК МОН України до кандидатських дисертацій.

Висновок.
Отже, дисертаційна робота Лабінського Павла Андрійовича «Харчовий статус 
та мікронутрієнтний баланс у дітей з функціональними розладами біліарного 
тракту» є завершеним науковим дослідженням яке повністю розкриває 
поставлені в роботі завдання. За актуальністю, науково-практичною вагомістю, 
важливістю висновків та практичних рекомендацій відповідає вимогам щодо 
кандидатських дисертацій. Наукові положення і висновки викладені в 
опублікованих дисертантом працях. Робота виконана на високому методичному 
рівні, висновки відповідають поставленим завданням, використані методики 
дослідження -  сучасні та забезпечують достовірність результатів. За своїм 
науково-теоретичним значенням повністю відповідає вимогам n. 1 1 «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013р. №567, та постановою Кабінету Міністрів України < 
№ 656 від 19.08.2015р. щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, а її автор заслуговує на присвоєння наукового 
ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10- педіатрія.

Зав. кафедри дитячих хвороб 
медичного факультету ДВНЗ «УжНУ»,
д.м.н., професор

Підпис зав. кафедри дитячих хвороб 
медичного факультету ДВНЗ «УжНУ», 
д.м.н., професора Горленко О.М. завіряю:

Вчений секретар ДВНЗ «УіЦНУ »: ^ Мельник О.О.


