ВИСНОВОК
ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Навальківської Надії Ярославівни за темою «Діагностика та прогнозування
сенсоневральних порушень слуху у хворих на цукровий діабет ІІ типу»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
Затвердження теми дисертації. Тему дисертації було обговорено і рекомендовано до виконання на засіданні Проблемної комісії «Оториноларингологія» (протокол № 1 від 31.01.19 року) і затверджено Вченою радою Державної
установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної
академії медичних наук України» (протокол №3 від 14.01.19 р.). Вченою радою
Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Національної академії медичних наук України» (протокол №3 від 14.01.19 р.)
були затверджені індивідуальний план наукової роботи та навчальний план.
Комітет з біоетики та деонтології розглянув роботу Навальківської Н.Я. і
встановив: представлена робота відповідає принципам Гельсінської декларації,
прийнятої Генеральною асамблеєю всесвітньої медичної асоціації (1964-2000
рр.), Конвенції ради Європи про права людини та біомедицину (1997 р.), відповідним положенням ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств,
міжнародного кодексу медичної етики (1983) та законам України, що засвідчено Комітетом з біоетики та деонтології Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук
України» (протокол № 1/19 від 08.01.19 р. та № 16/21 від 07.10.21)
Актуальність теми. Проблема діагностики і лікування сенсоневральної
приглухуватості (СНП) залишається актуальною в отоларингології, зважаючи
на її розповсюдженість на недостатню ефективність лікувальнопрофілактичних заходів. Порушення слухової функції утруднюють спілкування
і соціальну адаптованість пацієнтів, значною мірою впливають на якість їх

життя. Цукровий діабет (ЦД) є однією з найгостріших медико-соціальних проблем, які відносяться до пріоритетних завдань національних систем охорони
здоров’я багатьох країн світу. Захворювання призводить до численних ускладнень і нерідко супроводжується порушеннями слухової функції. Все вищенаведене й обумовлює актуальність обраної теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація виконувалась в рамках науково-дослідної теми Державної
установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної
академії медичних наук України» № держреєстрації 0118U000194.
Наукова новизна. В роботі поглиблено наукові знання щодо сенсоневральних порушень слухової функції при ЦД ІІ типу, показано імовірну роль зниження рівня вітаміну Д та підвищення рівня периферичного мієлінового білку
(ПМБ) у сироватці крові пацієнтів у розвитку таких порушень слуху.
Показано, що при ЦД ІІ типу відбувається прямий вплив на невральні структури, в тому числі слухового аналізатора, який призводить до розвитку демієлінізуючих процесів, про що свідчить виявлене у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ
типу та сенсоневральною приглухуватістю достовірне (P<0,01) підвищення вмісту ПМБ у сироватці крові, більш виражене при ускладненому перебігу ЦД.
Виявлене у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу з СНП зниження рівня
вітаміну Д, вираженість якого відбиває його нестачу і навіть дефіцит, особливо
на фоні ускладнень ЦД, свідчить про вплив цього вітаміну на перебіг ЦД та розвиток сенсоневральних порушень слуху
Теоретичне та практичне значення. Визначені найбільш інформативні
критерії щодо покращення якості діагностики СНП при ЦД ІІ типу та її прогнозування.
Визначено можливі фактори ризику розвитку сенсоневральних порушень у
хворих на ЦД ІІ типу, до яких належать: наявність ускладненого перебігу, підвищений рівень глікованого гемоглобіну 7,5 %, наявність епізодів різкої зміни
рівня глюкози крові, підвищення рівня ПМБ у сироватці крові, нестача або дефіцит вітаміну Д.
Об’єктивно підтверджено за допомогою дослідження методом реєстрації
слухових викликаних потенціалів, що у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу
та сенсоневральною приглухуватістю мають місце порушення функціонування
центральних – стовбуромозкових, коркових і підкоркових – відділів слухового
аналізатора навіть при незначному зниженні слухової функції за даними
суб’єктивної аудіометрії.
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Виявлені кореляційні зв’язки між станом слухового аналізатора, вмістом
ПМБ та вітаміну Д у сироватці крові свідчать про можливу роль демієлінізуючих процесів та дефіциту вітаміну Д у розвитку сенсоневральних порушень
слуху при ЦД ІІ типу.
Отримані у дисертаційній роботі результати дозволяють підвищити якість
діагностики, в тому числі ранньої, сенсоневральної приглухуватості на фоні цукрового діабету ІІ типу.
Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та
рекомендацій, що містяться в дисертації.
Основні положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної
роботи обґрунтовані проведеними дослідженнями, базуються на адекватному
методологічному підході і повністю витікають з фактичного матеріалу, мети і
поставлених завдань. Робота виконана на високому науково-методичному рівні.
Достовірність результатів не викликає сумнівів і ґрунтується на достатньому об’ємі проведених досліджень, застосовуванні сучасних адекватних методів дослідження та методів варіаційної статистики для аналізу отриманих даних.
Висновки дисертації та практичні рекомендації є логічним завершенням
проведених досліджень і повністю ґрунтуються на отриманих результатах. Вони конкретні, змістовні, аргументовані, мають суттєву новизну і ґрунтуються на
аналізі отриманих результатів.
В дисертаційній роботі Навальківської Н.Я. не виявлено порушень академічної доброчесності в розумінні Закону «Про освіту».
Дисертацію викладено українською мовою на 127 сторінках друкованого
тексту, який складається зі вступу, 6 розділів, в т.ч. огляду даних літератури та
5 розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій і списку
використаних літературних джерел, що містить 268 робіт, із яких 115 кирилицею та 153 латиницею. Робота містить 25 таблиць та 31 рисунок.
Повнота викладення матеріалів дисертації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових праць, у тому числі 5 статей в спеціалізованих фахових виданнях, серед яких 1 публікація у виданні, що індексується
наукометричною базою Scopus. Наукові публікації за кількістю і якістю відповідають вимогам п.11 «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою КМ України №167 від 06.03.19 р. Результати проведених досліджень повністю відображені у опублікованих наукових
працях.
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Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисер-

1. Шидловська ТА, Шидловська ТВ, Навальківська НЯ. Стан стовбуромозкового відділу слухового аналізатора у хворих на цукровий діабет ІІ типу з
порушеннями слухової функції. Фізіол. журн. 2021;67(6):68-73. (Scopus). (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку
отриманих даних, підбір літературних джерел, аналіз результатів, оформлено
статтю до друку).
2. Шидловська ТА, Костіцька ІО, Навальківська НЯ. Порушення слухової функції у хворих на цукровий діабет. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018;(4):70-77. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні
обстеження, статистичну обробку даних, аналіз отриманих результатів, підбір літературних джерел, оформлено статтю до друку).
3. Шидловська ТА, Навальківська НЯ. Отоакустична емісія на частоті
продуктів спотворення у хворих на цукровий діабет ІІ типу з порушеннями
слухової функції. Оториноларингологія. 2019;2(4-5):47-52. doi 10.37219/25288253-2019-4-47. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження,
статистичну обробку даних, аналіз отриманих результатів, підбір літературних джерел, оформлено статтю до друку).
4. Шидловська ТА, Овсянік КВ, Навальківська НЯ. Стан біоелектричної активності головного мозку у хворих на цукровий діабет ІІ типу з порушеннями слухової функції. Оториноларингологія. 2021;4(2):37-44. doi
10.37219/2528-8253-2021-2-37. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні
обстеження, статистичну обробку даних, аналіз отриманих результатів, підбір літературних джерел, оформлено статтю до друку).
5. Шидловська ТА, Шидловська ТВ, Навальківська НЯ. Рівень периферичного мієлінового білку та вітаміну Д у сироватці крові хворих на цукровий діабет ІІ типу з порушеннями слуху. Оториноларингологія. 2021;4(5):4754. doi 10.37219/2528-8253-2021-5-47. (Дисертантом проведено відбір хворих,
клінічні обстеження, статистичну обробку даних, аналіз отриманих результатів, підбір літературних джерел, оформлено статтю до друку).
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
6. Шидловська ТА, Костіцька ІО, Навальківська НЯ. Зниження слухової функції у хворих на цукровий діабет. Журн. вушних, носових і горлових
хвороб. 2018;(5-c):114-5. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку даних, аналіз отриманих результатів, підбір
літературних джерел, оформлено статтю до друку).
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7. Шидловська ТА, Костіцька ІО, Навальківська НЯ. Стан слухової функції у хворих на цукровий діабет ІІ типу. Оториноларингологія. 2019;2(2с):88-9. (Дисертантом проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку даних, аналіз отриманих результатів, підбір літературних
джерел, оформлено статтю до друку).
8. Шидловська ТА, Навальківська НЯ. Стан рецепторного відділу слухового аналізатора за даними отоакустичної емісії у хворих на цукровий діабет ІІ типу з порушеннями слухової функції. Матеріали ХІІІ З’їзду отоларингологів України; 2021 Вер 20-22; Одеса. Київ; 2021, с.154-5. (Дисертантом
проведено відбір хворих, клінічні обстеження, статистичну обробку даних,
аналіз отриманих результатів, підбір літературних джерел, оформлено
статтю до друку).
Основні положення дисертації представлені на щорічних традиційних весняних конференціях Українського наукового медичного товариства лікарівотоларингологів (2019), щорічних традиційних осінніх конференціях Українського наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів (2018), ХІІІ
З’їзді отоларингологів України (2021).
Особистий внесок здобувача.
Авторкою роботи самостійно виконано аналіз даних літератури, відбір
хворих, клінічний огляд, обстеження. Визначено напрямки і завдання досліджень, проведено клінічні, інструментальні та лабораторні обстеження та аналіз їх результатів. Авторка особисто провела статистичний аналіз отриманих
результатів дослідження, самостійно написала всі розділи дисертації, сформулювала висновки і практичні рекомендації.
Дисертанткою повністю виконано індивідуальний план наукової роботи та
індивідуальний навчальний план. Здобувачка продемонструвала високий рівень
набуття компетентностей, теоретичних знань, умінь, навичок, оволоділа методологією наукової та педагогічної діяльності, що дало їй можливість одержати
нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати проведених досліджень та розв’язати конкретне наукове завдання підвищення якості діагностики і прогнозування сенсоневральної приглухуватості при цукровому діабеті ІІ
типу у галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
Впровадження результатів роботи в практику.
Результати проведених досліджень впроваджено в роботу лабораторії голосу та слуху Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України» (Київ), ендокринологічного відділення КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обла5

сної ради», сурдологічного кабінету КНП «Обласна клінічна лікарня ІваноФранківської обласної ради».
Спеціальність, якій відповідає дисертація. Зміст дисертації цілком відповідає спеціальності 222 Медицина, за якою вона подається до захисту.
Відповідність дисертації вимогам МОН України. Дисертаційна робота
Навальківської Надії Ярославівни за темою «Діагностика та прогнозування сенсоневральних порушень слуху у хворих на цукровий діабет ІІ типу» є самостійною, завершеною науково-дослідною роботою, містить нові науково обґрунтовані результати досліджень, які стосуються підвищення якості діагностики сенсоневральної приглухуватості при цукровому діабеті ІІ типу. Дисертаційну роботу виконано на високому науко-методичному рівні, вона містить нові дані
щодо стану різних відділів слухового аналізатора та рівня периферичного мієлінового білку і вітаміну Д у сироватці крові пацієнтів з ЦД ІІ типу, що в сукупності вирішує науково-практичне завдання підвищення якості діагностики та
прогнозування сенсоневральної приглухуватості при цукровому діабеті, що має
суттєве значення для отоларингології. Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, обґрунтовані, мають наукову новизну і практичне значення.
За загальним обсягом проведених досліджень, методологічним рівнем, науковою новизною, практичним та теоретичним значенням, можливостями подальшого впровадження результатів наукової роботи в медичну практику, дисертація Навальківської Н.Я. за темою «Діагностика та прогнозування сенсоневральних порушень слуху у хворих на цукровий діабет ІІ типу» повністю відповідає вимогам МОН України до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (п.10 «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії»,
затвердженого Постановою КМ України №167 від 06.03.19 р) за спеціальністю
222 Медицина.
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