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 Актуальність теми дисертації. 

 Актуальність проблеми лікування хвороби Крона в період сьогодення 

визначається збільшенням як частоти цього захворювання так і частоти 

ускладнень, особливо серед осіб молодого та середнього віку. За 

результатами епідеміологічних досліджень, які проводились у 

Великобританії, Швеції, Німеччині та США поширеність хвороби Крона 

коливається в межах від 34 до 146 хворих на 100000 населення в рік. За 

останні десятиріччя у Північній Америці спостерігається збільшення частоти 

захворювання на хворобу Крона з 7,9 до 14,8 на 100000 населення. 

 Складність та відповідно несвоєчасність діагностики хвороби Крона 

призводить до високої частоти ускладнень, які у 45-60% потребують 

невідкладних хірургічних втручань. Крім цього, результати наукових 

досліджень при хворобі Крона за останні роки свідчать про певний її 

патогенетичний зв’язок з колоректальним раком. Особливо важливим є 

виявлення чинників ризику при хворобі Крона, які спричиняють розвиток 

новоутворень, що є опрацьованим. Саме цьому аспекту хвороби Крона 

присвячена дисертаційна робота, метою якої є покращення результатів 

лікування пацієнтів із хворобою Крона шляхом вивчення чинників важкості 



захворювання, схильності до новоутворень та визначення терміну та об’єму 

операційних втручань. 

  

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. 

 Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової роботи кафедри 

хірургії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Обгрунтування діагностичної та хірургічної тактики із 

застосуванням сучасних технологій у пацієнтів із хірургічною патологією 

органів черевної порожнини, ендокринної системи, гнійно-септичними 

захворюваннями м’яких тканин із метою покращення безпосередніх та 

віддалених результатів їх лікування та прогнозування і попередження 

розвитку ускладнень» (№ державної реєстрації теми: 0115U000048, шифр 

роботи: ІН.21.00.0004.15). 

 

 Наукова новизна досліджень та отриманих результатів. 

 Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше 

шляхом молекулярно-генетичних досліджень, у пацієнтів із хворобою Крона, 

у яких виник колоректальний рак визначено мутацію R702W гена NOD2 в 

гетерозиготному стані. Крім цього, вперше встановлено вищу частоту 

розвитку злоякісних новоутворень у чоловіків із хворобою Крона порівняно 

із жінками. Обгрунтовано формування груп ризику розвитку 

колоректального раку у хворих із хворобою Крона з урахуванням статі, 

зокрема, 7 чинників для чоловіків та 5 для жінок, з яких 5 спільних. 

 Вперше встановлено, що у жінок з хворобою Крона, які є носіями 

мутації 1007fs гена NOD2 визначається важкий прогресуючий перебіг, що 

потребує ранніх хірургічних втручань. Встановлено зв’язок мутацій (P268S і 

G908W) гена NOD2 і варіанту Tag1 гена VDR з перебігом гранулематозного 

коліту, асоційованого з синдромом Германського-Пудлака 4-го підтипу. 



 Обгрунтовано використання розробленого способу переміщення хімусу 

по роздільній ентеростомі. 

  

Теоретичне значення результатів дослідження. 

 На основі проведених наукових досліджень обгрунтовано 

прогнозування перебігу та маніфестацію хвороби Крона. 

 Науково доведено, що у жінок із хворобою Крона, які є носіями мутації 

1007fs гена NOD2 середній вік встановлення діагнозу істотно менший 

порівняно з жінками, у яких цієї мутації не було виявлено. 

 Доповнено наукові літературні дані стосовно епідеміології неоплазій 

при хворобі Крона. 

 Науково обгрунтовано формування груп ризику розвитку злоякісних 

пухлин при хворобі Крона. 

 

 Практичне значення отриманих результатів. 

 Результати молекулярно-генетичних досліджень у пацієнтів із 

хворобою Крона з виявленими мутаціями гена NOD2 дозволяють 

прогнозувати ранню маніфестацію хвороби Крона. 

 Результати наукових досліджень показали, що у 16,7% пацієнтів із 

хворобою Крона, у яких розвинувся колоректальний рак, мали мутацію 

R702W гена NOD2 в гетерозиготному стані. 

 Визначення поліморфного варіанту Tag1 гена VDR дозволяє виявити у 

пацієнтів із хворобою Крона ранню схильність до остеопорозу та ускладнень 

з боку кишківника. 

 Застосування розпрацьованого способу переміщення хімусу дозволяє 

мінімізувати втрати тонкокишкового вмісту та покращити якість життя 

пацієнтів. 

 Оцінка спадкової обтяженості пацієнтів із хворобою Крона, наявності 

лівобічної локалізації запального процесу і псевдополіпів, перенесених 



операційних втручань дозволяє виявити групи ризику розвитку 

колоректального раку. 

 

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

 Обгрунтованість, достовірність положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи грунтується на результатах обстеження 275 пацієнтів із 

хворобою Крона є використанням сучасних методів дослідження (клінічних, 

лабораторних, інструментальних, генеалогічних, молекулярно-генетичних), 

що є достатнім для отримання достовірних результатів, формування 

висновків та рекомендацій. 

 Проведений статистичний аналіз груп пацієнтів за основними 

показниками засвідчує ідентичність груп та можливість їх достовірного 

порівняння. 

 Дисертаційна робота викладена на 188 сторінках машинописного 

тексту. Складається зі вступу, огляду літератури, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, який 

містить 170 джерел (29 – кирилицею, 141 – латиницею). Робота ілюстрована 

48 таблицями та 21 рисунками. 

 Наукові положення, висновки і рекомендації випливають із фактичного 

матеріалу, є обгрунтованими, узагальненими, які логічно завершують роботу, 

достовірні та мають теоретичне і практичне значення. 

 У першому розділі «Огляд літератури» автор описує сучасні результати 

епідеміологічних досліджень хронічних запальних захворювань кишечника, 

зокрема, при хворобі Крона. Розповсюдженість хвороби Крона відрізняється 

в залежності від етнічної приналежності населення, географічної зони, 

кліматичних умов, рівня життя та інших чинників. Результати 

епідеміологічних досліджень у різних популяціях підтверджують участь 

генетичних чинників у походженні цього захворювання. В загальному, 



частота випадків хвороби Крона для  Північної Європи становить 6,3 на 

100000 населення, а в країнах Південної Європи 3,6 на 100000 населення. 

Розповсюдженість хвороби Крона в Україні становить 30-50 на 100000 

населення з тенденцією до зростання. Можливими причинами такого 

зростання є несприятлива екологічна ситуація через неконтрольоване 

використання пестицидів, нітратів, гербіцидів та інших токсичних речовин у 

сільськогосподарському виробництві. Розвиток колоректального раку при 

хворобі Крона є вищим у порівнянні із загальною популяцією. Автором 

підкреслено, що механізм розвитку колоректального раку на тлі хвороби 

Крона залишаються не вивченими. Результати імунологічних досліджень та 

молекулярно-генетичних підтверджують, що однією з основних ланок 

канцерогенезу при хворобі Крона є мутації у регуляторних генах та 

порушення на хромосомному рівні. 

 Огляд літератури підсумовується низкою питань, які потребують 

подальшого вивчення. 

 У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження» описана 

характеристика 275 пацієнтів із хворобою Крона за даними ретроспективного 

аналізу медичної документації Львівської обласної клінічної лікарні та 

Львівського обласного клінічного діагностичного центру за період з 1998 по 

2011 роки та за даними проспективного дослідження за період з 2012 по 2017 

роки. Сформовано групу із 116 пацієнтів із хворобою Крона, серед яких у 18 

були виявлені злоякісні новоутворення та групу із 121 пацієнтів з 

колоректальним раком без обтяженого анамнезу. У 80 пацієнтів із хворобою 

Крона, серед яких у 18 виникли злоякісні новоутворення та у 111 відносно 

здорових осіб було проведено генеалогічні дослідження. Сформовані групи 

за кількістю пацієнтів віком, статтю є тотожними. Проведено описання 

лабораторних, інструментальних та молекулярно-генетичних досліджень. 

 Розділ 3 присвячений характеристиці новоутворень, що розвинулися 

при хворобі Крона. 



 Серед обстеженої групи пацієнтів із хворобою Крона у 6,5% осіб 

виявлені злоякісні новоутворення серед яких у 5,8% пацієнтів діагностовано 

колоректальний рак. У 94,8% випадків колоректальний рак на тлі хвороби 

Крона виявлено у лівих відділах. Найбільш часта локалізація сигмоподібна 

кишка (31,6%). Встановлена середня тривалість хвороби Крона на тлі якої 

розвинувся колоректальний рак і складала 11,4±3,4 років. Псевдополіпи 

спостерігали у 37,5% пацієнтів із хворобою Крона, у яких розвинувся 

колоректальний рак. 

 Результати молекулярно-генетичних досліджень крові пацієнтів 

показали, що шанси виникнення хвороби Крона зростають при мутаціях гена 

NOD2 у гетерозиготному стані. Виявлено, що у пацієнтів, у яких розвинувся 

колоректальний рак, рак шлунка чи простати не були носіями мутації 1007fs 

гена NOD2.  

 У пацієнтів із хворобою Крона, встановлено 5 значущих чинників 

ризику розвитку колоректального раку, а саме, обтяжений сімейний анамнез 

на колоректальний рак, середній вік чоловіків 49±4,4, жінок 61,8±5,1 років, 

наявність псевдополіпів, лівобічне ураження товстої кишки, захворювання 

нирок. 

 65,8% пацієнтів із хворобою Крона потребували операційних втручань 

на кишечнику. Найчастішими операціями були правобічна геміколектомія і 

тотальна колектомія. Найчастішою операцією у пацієнтів із колоректальним 

раком, що розвинувся при хворобі Крона, була лівобічна геміколектомія. 

 У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» викладена 

коротка інформація про результати наукового дослідження з аналізом та 

узагальненням. 

 Висновки та рекомендації випливають із фактичного матеріалу є 

обгрунтованими, узагальненими, які логічно завершують роботу, достовірні 

та мають вагоме теоретичне та практичне значення. 

 



 Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

авторефераті. 

 За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових 

праць, з них 6 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, в 

тому числі 2 публікації в журналах, індексованих Scopus, 8 тез доповідей на 

конференціях (з них 5 за кордоном) та 1 патент України на корисну модель. 

 Викладені матеріали та наукові положення в авторефераті є 

ідентичними дисертації. 

 

 Недоліки дисертації та автореферату щодо змісту і оформлення. 

 У роботі зустрічаються деякі орфографічні та стилістичні помилки, які 

є не суттєвими і не впливають на загальну позитивну оцінку дисертації. 

 В ході рецензування дисертаційної роботи виникли наступні питання: 

1. Яке місце капсульної ендоскопії в алгоритмі діагностики хвороби 

Крона? 

2. Яка лікувальна тактика у хворих з хворобою Крона за наявності 

псевдополіпозу? 

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. 

 Результати дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені в 

практику проктологічних та загальнохірургічних відділень міських та 

обласних клінічних лікарень. Матеріали дисертаційної роботи можуть 

використовуватись в лекціях та практичних заняттях для студентів старших 

курсів вищих навчальних медичних закладів, інтернів, клінічних ординаторів 

та під час проведення тематичних курсів удосконалення лікарів. 

Використання результатів дисертаційного дослідження у практиці дозволить 

істотно підвищити ефективність лікування пацієнтів з хворобою Крона. 

 

 



 


