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офіційного оппонента, завідувача кафедри внутрішньої медицини та 

інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет», доктора медичних наук, 

професора Федіва Олександра Івановича на дисертаційну роботу Дяків- 

Корейби Наталії Ігорівни «Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 

2 типу: поширеність, особливості перебігу, моторика жовчевого міхура, 

стан біоценозу кишки», поданої у спеціалізовану вчену раду Д 35.600.05 при 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.01.02 - внутрішні хвороби

І. Актуальність обраної теми дисертації.

Жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ) є вельми важливою медичною і 

соціальною проблемою в індустріально розвинених країнах. Біля 7-10% 

населення світу мають або симптоматичну, або безсимптомну ЖКХ, чинниками 

ризику якої є вік, гіпертригліцеролемія, генетична схильність, медикаменти 

(клофібрат, цефтріаксон), гіпокінезія жовчного міхура після ваготомії, 

парентеральне харчування. При збереженні сучасних темпів росту 

захворюваності до 2050 р. ЖКХ може охопити 20% населення всієї планети.

Водночас, за даними Всесвітньої федерації цукрового діабету (ІОБ), 

станом на 2015 рік нараховується 415 мільйонів хворих на цукровий діабет 

(ЦД), переважно 2-го тилу, що складає близько 87-91 %. (Брюхова О. В., 

Маньковський Б. М., 2018). Хворі па ЦД мають більш високий ризик розвитку 

каменів жовчного міхура та хронічного некаменевого холециститу (Харченко 

В.В., Анохіна Г.А., 2018; Ьіи С.М. еі аі., 2012; СЬеп Ь., 2015; \Уап§ V/., 2014). 

Поширеність жовчнокам'яної хвороби при цукровому діабеті складає 36,2% 

(Сиітагаез 8. еі аі., 2016). Швидке прогресування холелітіазу у пацієнтів з ЦД 

може бути пов'язано з хронічними та важкими інфекціями жовчного міхура, 

вегетативною нейропатією, порушеннями обміну речовин, пов’язаними з
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надмірною масою тіла, ожирінням, резистентністю до інсуліну, дисліпідемісю 

та харчовими звичками (Фадеенко Г.Д., 2015). Сприйнятливість до інфекцій у 

хворих на ІЩ призводить до смертельних ускладнень, оскільки високий рівень 

глюкози в сироватці крові, гіперінсулінемія, дегідратація, неправильне 

харчування та ураження судин в сукупності спричиняють порушення 

фагоцитозу, хемотаксису та внутрішньоклітинної бактерицидності.

Складним та різноплановим є зв'язок між рівнем холестерину, 

ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїдів високої щільності 

(ЛПВЩ) у крові та утворенням холестеринових жовчних каменів, основними 

причинами якого є перенасичення жовчі холестерином, підсилення нуклеації 

кришталиків холестерину, порушення спорожнення жовчного міхура га 

зниження моторики кишечнику (Буеверов А.О., 2019; А§ип1оус А.М., 2013; 

21іап£ 2.Н., 2014). При цьому підвищення тонусу симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи призводить до застою жовчі, сприяє 

формуванню запального процесу і подальшому розвитку дистрофічних змін 

стінки міхура з неухильним зниженням його скорочувальної здатності аж до 

атонії, на тлі якої ризик формування конкрементів істотно зростає.

Іншим важливим чинником, який може призводити до розвитку 

порушень моторики жовчовивідних шляхів і збільшення літогенних 

властивостей жовчі, с порушення мікрофлори товстої кишки, що виявляється 

як у пацієнтів із дискінезіями жовчовивідних шляхів, так і у хворих на ЖКХ. 

Водночас не до кінця встановлені метаболічні зміни у хворих на ЦЦ і ЖКХ та 

не досліджено вплив мікрофлори кишкового каналу на перебіг коморбідної 

патології (Евсютина Ю.В., Ивашкин В. Т., 2017).

Отже, враховуючи зазначене вище, можна вважати, що тема дисертації 

Дяків-Корейби Н.І. «Жовчекам'яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: 

поширеність, особливості перебігу, моторика жовчевого міхура, стан біоценозу 

кишки» заслуговує на увагу, є актуальною та мас науково-теоретичне й 

практичне значення.



з
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри терапії №1 і медичної діагностики факультету післядипломної 

освіти спільно з кафедрами ендокринології та радіології й радіаційної медицини 

медичного факультету Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького «Патологія дихальної, серцево-судинної та травної 

систем у хворих з цукровим діабетом і ожирінням: особливості патогенезу, 

діагностики та лікування» (шифр №: II 1.09.0001.16. державна реєстрація № 

01161Ю04505).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

базуються на достатньому власному клінічному матеріалі - 126 обстежених 

хворих з поєднанням ЖКХ і ЦД 2 типу, серед яких чоловіків було 38 (30,2%), 

жінок - 88 (69,80%). Середній вік пацієнтів становив 61,9±0,9 років. Водночас 

був проведений ретроспективний аналіз 5044 автопсій померлих з різних 

причин, що за життя хворіли на ЦД.

Для досягнення мети дисертаційної роботи і вирішення конкретних 

завдань дисертанткою використані сучасні клінічні, лабораторні, біохімічні, 

інструментальні та статистичні методи дослідження.

На підставі проведених досліджень автором сформульовано 

5 висновків та 2 практичні рекомендації, які грунтуються на матеріалі власних 

досліджень дисертантки, є достатньо аргументованими і доведеними.

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій дисертанта 

обґрунтована вдало вибраним комплексом методологічних підходів і методів до 

вирішення поставленої мети та завдань, тому не викликає сумнівів і заперечень. 

Встановлені закономірності та висновки побудовані на достатньому клінічному 

матеріалі і переконливо сформульовані за суттю.
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Наукова новизна результатів дослідження, повнота їх викладу в 

опублікованих працях.

Дисертанткою розширені уявлення щодо клінічно-патогенетичних 

особливостей перебігу ЖКХ у пацієнтів з ЦД 2 типу із урахуванням даних УЗД 

органів черевної порожнини, рівня холецистокініну, стану мікрофлори 

кишкового каналу та метаболічних змін. Встановлено, що кількість померлих, 

що страждали на ЦД за 2004-2008 роки становила 5,8% - 12.1%. При цьому 

виявлено поєднання ЦД та ЖКХ у 0,36% — 1.5% померлих без чіткої динаміки 

по роках, але з достовірним переважанням жінок.

Уточнено наукові дані щодо достовірного переважання осіб жіночої статі 

та неспецифічності клінічної картини ЖКХ з мінімальною вираженістю 

клінічних симптомів та відсутністю характерних лабораторних ознак у 

пацієнтів з ЦД 2 типу. Виявлено достовірно вищі показники базальної і 

стимульованої концентрації холецистокініну у хворих з поєднанням ЦД та 

біліарної патології. Доведено, що серед хворих на ЦД 2 типу, поєднаному із 

ЖКХ, у 87,2% випадків виявляються порушення мікробіоценозу товстої кишки 

(дисбактеріоз різного ступеня). Одночасно серед хворих з вираженими 

порушеннями мікрофлори товстої кишки встановлено підвищений рівень 

білірубіну та активності аланінамінотрансферази, відносне переважання 

ліпопротеїнів низької щільності та підвищення рівня тригліцеролів.

За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць: 8 статей (5 

одноосібних), з них 7 у фахових виданнях України ( І -  оглядова) та 1 -  у 

періодичному закордонному виданні, яке включене до міжнародної 

наукометричної бази Зсориз; 5 тез (3 одноосібних) у матеріалах науково- 

практичних конференцій. В опублікованих працях повністю відображені 

отримані результати дослідження.

Практичне значення і впровадження результатів дослідження.

Доведено, що для ранньої діагностики біліарної патології у хворих на ЦД 

2 типу необхідно проводити ультразвукове обстеження натще та після прийому 

прокінетиків, яке дає змогу визначити порушення моторики жовчного міхура,
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наявність біліарного сладжу та/або конкрементів. Для діагностики та 

моніторингу біліарної патології у хворих на ЦД 2 типу слід проводити 

визначення концентрації холецистокініну в плазмі крові. Пацієнтам із ЖКХ у 

поєднанні з ЦД 2 типу слід рекомендувати комплексний підхід до лікування, 

яке враховує одночасно порушення моторики жовчного міхура, сладж або 

конкременти та значні зміни мікрофлори кишкового каналу.

Отримані результати впроваджені в практичну роботу 

гастроентерологічного відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна 

лікарня», в практичну роботу терапевтичних відділеннь КНГІ «Клінічна 

лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова», в практику КІІП ЛОР 

госпіталю інвалідів війн і репресованих ім. Ю. Липи та КНП «Миколаївська 

центральна районна лікарня». Матеріали дисертації використовуються у 

навчальному процесі кафедри терапії №1 і медичної діагностики факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичною університету 

імені Данила Галицького, кафедри внутрішньої медицини та інфекційних 

хворіб ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет».

Відповідність дисертації та автореферату' встановленим вимогам.

Дисертація написана літературною українською мовою, викладена на 144 

сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел і додатків. Перелік використаної літератури 

містить 184 джерела (з них 105 - латиницею та 79 - кирилицею). Дисертація 

ілюстрована ЗО таблицями та 7 рисунками.

Назва дисертації відповідає її змісту. Мета і завдання в цілому конкретні, 

аргументовані. Вважаю, що всі розділи за своєю суттю, науково-методичним 

підходом, об’ємом і методами статистичного аналізу, інтерпретацією 

отриманих даних, висновками і практичними рекомендаціями відображають 

важливу і повноцінно виражену наукову дисертаційну роботу.
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У вступі обгрунтована актуальність дослідження, сформульовані його 

мета і завдання, описані предмет, об’єкт та методи дослідження. Висвітлені 

наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, особистий 

внесок здобувача під час роботи, дані про апробацію її основних положень та 

публікацію її результатів, впровадження їх у теорію та практику.

В огляді літератури висвітлені сучасні погляди на поширеність, чинники 

ризику, особливості моторики жовчевого міхура та стану мікробіоценозу 

товстої кишки при зазначеній поєднаній патології. При цьому наводяться різні 

погляди на суть цієї складної патології, висвітлюються невирішені питання її 

патогенезу, діагностики та лікування. Під час написання цього розділу 

використовувалася сучасна вітчизняна та іноземна література. Огляд 

літератури викладено послідовно, відповідно до проблеми, що вивчалася.

Другий розділ роботи присвячений клінічній характеристиці хворих і 

методам їх обстеження. Групи пацієнтів ретельно сформовані з урахуванням 

віку, статі і є адекватними. Крім загальноклінічних методів обстеження хворих, 

в дисертації наведені сучасні та інформативні біохімічні, інструментальні та 

статистичні методи дослідження, що дозволяють вичерпно виконати завдання, 

поставлені в дисертації.

Третій розділ роботи присвячений вивченню поширеності ЖКХ у хворих 

на ЦД 2 типу на підставі проведення ретроспективного аналізу 5044 автопсій 

померлих від ЦД в міському патанатомічному б’юро м. Львова. При ньому 

з ’ясовано, що у померлих поєднання ЖКХ та ЦД виявлено в 0,36%-1,5% без 

особливої відмінності між роками.

У четвертому розділі викладені результати дослідження особливостей 

клінічної картини ЖКХ у хворих на ЦД 2 типу. Встановлено, що клінічна 

симптоматика у пацієнтів з ЖКХ та ЦД 2 типу є неспецифічною з 

переважанням скарг на закрепи, дратівливість і печію в порівнянні з хворими 

на ЖКХ без ЦД, у яких помітним було збільшення скарг на нудоту, блювання, 

частоти печінкової кольки. У хворих з коморбідною патологією відсутніми 

були також характерні лабораторні ознаки. Патологічні зміни жовчевого міхура



7

у хворих на ЦД 2 типу можна було встановити тільки за допомогою 

ультразвукового обстеження органів черевної порожнини. При цьому переважна 

більшість (78,4%) пацієнтів мала різні порушення спорожнення жовчевого 

міхура. Зазначені зміни супроводжувалися збільшенням показників базальної та 

стимульованої концентрації холецистокініну.

П’ятий розділ присвячений дослідженню стану мікрофлори травного 

каналу за поєднання ЖКХ та ЦД 2 типу. Зазначається, що прояви дисбіозу 

товстої кишки виявлено в 87,2% пацієнтів з даною коморбідністю.

В розділі „Аналіз та узагальнення результатів дослідження” дисертантка 

лаконічно підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, 

пояснюючи найбільш важливі факти і положення, а також висловлює пропозиції 

щодо подальшого вивчення проблеми.

Робота завершується висновками і практичними рекомендаціями, які 

відображають основні наукові положення та отримані результати досліджень. 

Висновки логічні, сформульовані чітко, викладені в доступній формі, 

відповідають меті роботи та поставленим завданням. Практичні рекомендації 

сформульовані конкретно, ґрунтуються на основних положеннях дисертації і 

можуть бути рекомендовані для впровадження у лікувально-профілактичних 

закладах України.

Дисертація оформлена відповідно до вимог ДАК України. Матеріал 

викладений логічно, чітко. Таблиці відображають цифровий матеріал та 

доповнюють дані, викладені в тексті. Зміст автореферату відповідає основним 

положенням дисертації.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційної роботи.

Матеріали даної роботи, практичні рекомендації та висновки можуть бути 

використані в практичній діяльності гастроентерологічних, терапевтичних, 

ендокринологічних відділень обласних, районних, міських лікарень, а також у 

навчальному процесі у вищих навчальних медичних закладах.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення. 

Принципових зауважень до тексту та результатів роботи, а також до
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автореферату немає. Відзначаючи в цілому належне виконання і оформлення 

дисертації, звертаю увагу на окремі недоліки:

1. Доцільним було б зазначити ступінь наукової новизни роботи, який 

вказує на відмінність одержаних результатів від відомих у літературі і 

позначається словом «вперше» у випадку відображення новизни у 

світовому масштабі, а в інших випадках можна використовувати такі 

словосполучення: «розширені наукові поняття», «уточнені наукові 

дані», «вдосконалено», «доповнено наукові дані» і т.ін.

2. Не було необхідності в детальному описанні методики дослідження 

вмісту холецистокініну в крові

3. Доцільним було б наведення першого висновку, який грунтується на 

аналізі літератури і відображає актуальність проблеми, можливе 

практичне і наукове значення запланованого дослідження.

4. П ’ятий висновок носить не стверджувальний, а рекомендаційний 

характер.

5. У практичних рекомендаціях наводяться напрямки лікування хворих з 

коморбідністю ЖКХ та ЦД 2 типу, хоча удосконалення лікування 

зазначеної патології не було завданням даного дослідження.

Ці зауваження не носять принципового характеру і не зменшують 

наукову новизну та практичне значення дисертації.

Окрім цього, в процесі ознайомлення з роботою виникло декілька 

запитань, які потребують пояснення:

1. Якими є причини гендерних відмінностей поширеності ЖКХ у хворих 

на ЦД 2 типу?

2. Чи були випадки гіперкінетичної дисфункції жовчевого міхура за 

поєднання ЖКХ та ЦД 2 типу і чим, на Вашу думку, вони зумовлені?

3. Чим зумовлене збільшення вмісту холецистокініну за поєднання ЖКХ 

з ЦД 2 типу?

4. Яким, на Вашу думку, є зв ’язок ЖКХ з мікробіоценозом товстої 

кишки?
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Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів». Дисертаційна робота Дяків-Корейби 

Наталії Ігорівни на тему «Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 

типу: поширеність, особливості перебігу, моторика жовчевого міхура, стан 

біоценозу кишки», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук зі спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби, є завершеною 

науковою працею, виконаною під керівництвом проф. Вдовиченка В.І., в якій 

отримано нові науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

конкретну наукову задачу в галузі внутрішньої медицини, а саме з ’ясування 

особливостей перебіїу ЖКХ у хворих на ІДД 2 типу з урахуванням даних 

ультрасонографії органів черевної порожнини, компонентів ліпідного спектру 

крові, активності печінкових амінотрансфераз, вмісту холецистокініну і 

результатів мікробіологічного дослідження вмісту товстої кишки. За 

актуальністю теми, об’ємом досліджень і науково-методичним підходом, 

науковою новизною результатів і практичною значущістю, висновками і

практичними рекомендаціями дисертація відповідає вимогам п. 9. 11, 12 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567 (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМ №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та 

№567 від 27.07.2016 р.), щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби.


