
ВІДГУК

офіційного опонента, завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 з 
професійними хворобами Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна академія», доктора 
медичних наук, професора Катеренчука Івана Петровича про дисертаційну 
роботу Козового Руслана Васильовича на тему: «Артеріальна гіпертензія 
та остеоартроз у довгожителів Прикарпаття: вплив спадкових, еколого- 
географічних, соціальних факторів на тривалість життя і стан здоров’я», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 
спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби

Актуальність теми дослідження. За даними світових медичних 

організацій серцево-судинні захворювання утримують лідируючі позиції серед 

населення планети і є основною причиною інвалідизації та смерті. З віком у 

людини зростає частота виникнення гострої та хронічної патології загалом та 

серцево-судинної, зокрема. Старіння асоціюється зі втратою сил, фізичною і 

психологічною деградацією, численними захворюваннями, тощо. Оскільки 

очікувана при народженні тривалість життя в усьому світі збільшується, 

новими завданнями досліджень у цій галузі стає забезпечення того, щоб 

додаткові роки життя були активними, здоровими і продуктивними. ВООЗ 

вказує, що 50 % здоров’я залежить від умов та способу життя, в той час, як 

вони є корегованими. Як наслідок, розуміння фундаментальних механізмів 

старіння та факторів довголіття має першочергову значущість для реалізації 

повного потенціалу здоров’я і дає змогу розробити сучасні та адекватні засоби 

профілактики.

Тому, виходячи із зазначеного, обрана тема дослідження є актуальною 

для сучасної медицини і передбачає створення сучасної концепції формування 

довголіття за допомогою комплексного вивчення еколого-географічних, 

соціальних факторів, показників стану здоров’я, генетичної схильності, 

біохімічної системи неспецифічного захисту.

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

Дисертаційна робота є фрагментом трьох комплексних науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», які отримали



цільове фінансування МОЗ України: „Розробка методів відновного лікування та 

реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику” (№ держреєстрації 

0112U003690), „Генофонд населення Прикарпаття: вплив еколого-

географічних, соціально-економічних факторів на його структуру та 

формування здоров’я населення” (№ держреєстрації 0108U0008811), 

„Цитогенетичні механізми формування здоров’я населення та розробка заходів 

для його покращення” (№ держреєстрації 0113U000768). Автор дослідження 

був співвиконавцем зазначених комплексних науково-дослідних робіт.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх вірогідність. Дослідження 

проведене на достатній кількості клінічного матеріалу -  проведене комплексне 

обстеження 486 довгожителів Прикарпаття. Відповідно до мети і завдань 

дисертаційного дослідження окремо ранжувались довгожителі, у яких 

діагностували артеріальну гіпертензію та остеоартроз (146 чол.), артеріальну 

гіпертензію (117 чол.), остеоартроз (93 чол.) та довгожителі у яких не було 

артеріальної гіпретензії та остеоартрозу (130 чол.). Окремою групою 

порівняння були 297 чол. віком від 36 до 60 років, що проживали на тих же 

територіях, що і довгожителі, та за клініко-генеалогічними даними у їхніх 

родоводах не було довгожителів.

Отримано цілком достатній обсяг досліджень для проведення аналізу 

результатів та його узагальнення. Виділені групи обстежених хворих є 

співставимими.

При виконанні даної дисертаційної роботи використано сучасні 

високоінформативні методи діагностики.

Аналіз і статистична обробка отриманих даних проведені за допомогою 

сучасних непараметричних та параметричних методів варіаційної статистики.

У хворих з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом верифікація 

діагнозу проводилась відповідно до нормативних документів МОЗ України, 

рекомендацій Асоціації кардіологів України, Європейського товариства 

кардіологів, Американської колегії ревматологів, уніфікованих клінічних 

протоколів медичної допомоги.



Робота виконана з дотриманням вимог біоетики -  GCP, Конвенції ради 

Європи про права людини та біомедицину, Гельсінської декларації та 

відповідних наказів МОЗ України.

На підставі проведених досліджень автором сформульовано 10 висновків 

і 6 практичних рекомендацій. Усі вони грунтуються на матеріалі власних 

досліджень дисертанта, є достатньо аргументованими та доведеними.

Таким чином, використані високоінформативні, сучасні методи 

дослідження та статистичної обробки матеріалу, адекватні поставленим у 

роботі завданням. Встановлені висновки та закономірності побудовані на 

достатньому клінічному матеріалі, чітко сформульовані та є суттєвими.

Матеріали дисертаційної роботи викладено чітко, послідовно, логічно, 

структуровано, вони добре сприймаються.

Наукова новизна дослідження і отриманих результатів. Автором 

уперше обґрунтовано концепцію формування спадкової схильності до 

артеріальної гіпертензії та остеоартрозу в довгожителів на основі комплексного 

вивчення взаємозв’язків між клінічними особливостями захворювань, 

етіологічними чинниками, маркерами спадкової обтяженості, 

імуноцитогенетичними, епігенетичними, біохімічними дослідженнями 

ферментів глутатіонової системи в поєднанні з окисними модифікаціями білків 

та сучасними молекулярно-генетичними даними поліморфізму генів GSTM1, 

GSTT1. Здобувачем вперше виявлено особливості перебігу артеріальної 

гіпертензії і остеоартрозу в довгожителів Прикарпаття та встановлено, що 

початок маніфестації захворювань у них починається переважно у віці 75-89 

років. На основі наявності факторів ризику і супутньої патології здійснено 

стратифікацію ризику ускладнень у довгожителів хворих на артеріальну 

гіпертензію та доведено, що 22,2 % осіб мали помірний ризик, 76,6 % належали 

до групи людей із високим і 1,1 % -  дуже високим ризиком ускладнень. 

Здобувачем досліджено особливості спадкової схильності до довголіття, 

артеріальної гіпертензії в 486 довгожителів Прикарпаття за даними клініко- 

генеалогічного аналізу, що дало змогу вивести емпіричні показники. 

Підтверджено полігенний мультифакторний тип успадкування артеріальної



гіпертензії, остеоартрозу та довголіття. Доведено взаємозв’язок між змінами 

цитогенетичних показників спадкового апарату і коморбідними станами в 

довгожителів. Дисертантом проведено порівняльний аналіз частоти генотипів і 

алелей поліморфних варіантів генів ферментів детоксикації ксенобіотиків 

GSTM1 та GSTT1 у довгожителів, хворих на артеріальну гіпертензію, 

остеоартроз та в здорових осіб без спадкової схильності до довголіття. Також, 

одночасно з вивченням поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків 

досліджено активність ферментів глутатіонової системи, концентрацію 

елементів перекисного окиснення білків Автором розроблений алгоритм 

діагностики ризику розвитку артеріальної гіпертензії і остеоартрозу на основі 

взаємозв’язків між клінічними, клітинними, цитогенетичними і біохімічними 

факторами з урахуванням спадкової схильності.

Теоретичне значення результатів дослідження. На підставі 

проведеного аналізу динаміки стану кардіоваскулярного здоров’я населення 

Івано-Франківської області за останні 17 років та особливостей демографічної 

ситуації, значення соціально-психологічних факторів, способу життя та 

спадкової схильності у формуванні артеріальної гіпертензії, остеоартрозу та 

тривалості життя виявлено, що нестабільні хромосомні аберації призводять до 

загибелі клітин, а стабільні супроводжують онтогенез, а також можуть 

впливати на життєво важливі функції клітин. Подібна генетична нестабільність 

соматичних клітин передумовлює глибокий вплив на генну експресію, що 

призводить до генетичних та епігенетичних змін та в подальшому до 

дегенерації і атрофії клітин, тканин. Останнє є причиною багатьох хвороб та 

старіння організму в цілому.

Практичне значення одержаних результатів. Автором розроблений 

алгоритм діагностики ризику виникнення АГ і ОА на основі виявлених 

взаємозв’язків між клінічними особливостями захворювань у довгожителів, 

етіологічними чинниками, маркерами спадкової обтяженості, 

імуноцитогенетичними, епігенетичними, біохімічними дослідженнями 

ферментів глутатіонової системи в поєднанні з окисними модифікаціями білків 

та сучасними молекулярно-генетичними даними поліморфізму генів GSTM1,



GSTT1. Упроваджено в практику спосіб розрахунку «ризику» до довголіття, 

який базується на встановленні впливу екзо- та ендогенних чинників, відсотку 

спадкової схильності, стану спадкового апарату та детоксикаційної системи, 

ксенобіотиків.

Результати дослідження впроваджено у роботу ДУ «Національний 

інститут терапії імені Л.Т.Малої», ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. 

Чеботарьова» НАМН України, Харківського спеціалізованого медико- 

генетичного центру, комунального закладу JIOP ЛОДКЛ «Охмадит», що 

підтверджено відповідними актами впровадження, а також результати роботи 

використовуються у навчальному процесі на профільних кафедрах ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського», 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Буковинського 

державного медичного університету, Вінницього національного медичного 

університету імені М.І.Пирогова, Інституту природничих наук 

Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника.

Апробація результатів дисертації, повнота викладення основних 

положень, висновків і рекомендацій. Результати дослідження достатньо 

презентовані на наукових конгресах та конференціях, регіональних науково- 

практичних конференціях.

Козовим Р.В. опубліковано 37 наукових праць, зокрема 18 статей у 

фахових наукових виданнях, у тому числі 8 іноземних публікацій, 8 тез 

доповідей у матеріалах міжнародних та національних конгресів та 

конференцій. Опубліковані роботи повністю відображають зміст проведеного 

дослідження, зроблені висновки та практичні рекомендації логічні та коректні.

За темою дисертаційної роботи отримано 2 патенти на винахід.

Автореферат відображає всі основні положення дисертації. Зауважень 

стосовно автореферату та його змісту немає.

Оцінка структури, змісту та форми дисертації. Дисертаційна робота 

написана українською мовою викладена на 403 сторінках, з яких 298 основного 

тексту, ілюстрована 69 таблицями, 54 рисунками. Складається з анотації, всту

пу, огляду наукової літератури, опису матеріалів та методів дослідження, п’яти



розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних наукових джерел, 

який містить 422 посилань, з них 320 кирилицею і 102 латиною, додатків.

У вступі автор аргументовано висвітлює актуальність обраної теми, 

необхідність проведення даного дослідження, його зв'язок з науковими 

програмами і планами. Вказане практичне значення отриманих даних, 

особистий внесок здобувана, апробація результатів дослідження та їх 

впровадження.

Огляд літератури написаний з глибоким аналізом наведених джерел 

наукової інформації та присвячений сучасним поглядам на етіологію, патогенез 

артеріальної гіпертензії, остеоартрозу, а також особливості формування 

тривалості життя та довголіття. Даний розділ складається з 5 підрозділів. Огляд 

написано в дискусійному плані, виділені основні положення з вузлових питань 

дисертації, підкреслено невирішені завдання з даної проблеми.

Другий розділ стосується характеристики матеріалів та методів 

дослідження. У 11 підрозділах чітко викладено застосовані методи та методики 

і проілюстровано діаграмою, математичними формулами та таблицями. Усі 

застосовані методи є сучасними, здатними забезпечити реалізацію поставлених 

завдань, описані достатньо повно, з посиланням на дослідників, які їх 

використовували.

У п’яти розділах подано результати власних досліджень: оцінено 

динаміку стану кардіоваскулярного здоров’я населення Івано-Франківської 

області за останні 17 років та особливості демографічної ситуації, значення 

соціально-психологічних факторів, способу життя та спадкової схильності у 

формуванні тривалості життя; клінічним особливостям перебігу артеріальної 

гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття, подано порівняльну 

характеристику цитогенетичних, цитологічних показників у популяції 

довгожителів хворих на артеріальну гіпертензію, остеоартроз та здорових; 

встановлено значення поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків та 

функціональної активності ферментів глутатіонової системи, окисної 

модифікації білків у формуванні спадкової схильності до досліджуваних



хвороб та тривалості життя; виявлено математичну залежність між якісними та 

кількісними показниками у обстежених довгожителів.

Продемонстровано дані, які підтверджені інформативними, доступними 

для сприйняття і розуміння мікрофотографіями, електронограмами, діаграмами 

та гістограмами, таблицями.

«Аналіз та узагальнення результатів дослідження» викладено на 40 

сторінках. Автор порівнює власні результати з такими інших дослідників, 

проводить полеміку, що свідчить про обізнаність з даної проблематики. У ході 

дискусії на сторінках розділу здобувач аргументовано переконує у доцільності 

проведеної роботи, новизні отриманих даних та необхідності їх практичного 

застосування надалі. Застосування комплексу методів дало змогу автору 

розробити та запропонувати алгоритм розрахунку ризику розвитку артеріальної 

гіпертензії та остеоартрозу з урахуванням спадкової схильності в цих осіб, за 

яким, лікар, провівши поетапне обстеження пацієнта ще до клінічних проявів 

захворювань, має змогу аргументовано обрати рекомендації щодо 

превентивних заходів, що сприятиме збереженню здоров’я пацієнта та 

сприятиме активному довголіттю.

Дисертант чітко визначає найбільш суттєві результати проведеного 

дослідження, порівнює їх з результатами інших досліджень та визначає 

пріоритетні напрямки подальших можливих досліджень.

Дисертація написана грамотно, державною мовою. Ілюстрації і таблиці 

доречні і вдало доповнюють текст, покращуючи його сприйняття.

Дисертаційна робота Козового Р.В. виконана в Івано-Франківському 

державному медичному університеті (науковий консультант -  доктор 

медичних наук, професор Вакалюк І.П.) є закінченою самостійною науково- 

дослідною працею, у якій на основі проведених автором досліджень розв’язана 

актуальна проблема сучасної клініки внутрішньої медицини -  на основі 

комплексного вивчення взаємозв’язків між клінічними особливостями 

коморбідної патології (артеріальної гіпертензії та остеоартрозу), етіологічними 

чинниками, клініко-генеалогічними, імуноцитогенетичними, молекулярними, 

епігенетичними показниками, морфоденситометричними маркерами та



ланками біохімічної системи неспецифічного захисту захворювань у 

довгожителів Прикарпаття розроблено алгоритм розрахунку ризику, 

рекомендації щодо профілактики розвитку артеріальної гіпертензії і 

остеоартрозу у довгожителів, визначені високоінформативні предиктори 

розвитку патології.

Теоретично та практично обгрунтовано доцільність комплексного 

обстеження довгожителів, включаючи вивчення спадкової схильності та 

механізмів адаптації.

Таким чином, дисертація Козового Р.В. містить ряд положень, 

висвітлених автором у межах розробленої ним концепції та формулювання 

висновків, які слід кваліфікувати як науково-обгрунтоване розв’язання 

актуальної наукової проблеми вдосконалення діагностики гіпертонічної 

хвороби і остеоартрозу у довгожителів, що є суттєвим внеском у медичну 

науку та практику охорони здоров’я.

Основні положення дисертації та автореферату є ідентичними.

Десять висновків підсумовують результати проведеної роботи, 

відповідають пунктам поставлених завдань. Дисертантом запропоновано 6 

практичних рекомендацій.

Список використаних джерел побудований із сучасних праць, хоча не 

залишились поза увагою кілька фундаментальних публікацій минулого 

століття.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення.

Аналіз поданої дисертаційної роботи виявив, що дисертаційне дослідження є 

своєчасним, пріоритетним та актуальним, що підтверджено достатньою 

кількістю спостережень, обгрунтованістю вибору груп спостереження та 

порівняння, сучасними методами дослідження, що дозволило отримати дані, 

вірогідність яких доведена статистичним аналізом отриманих показників, 

розв’язанням поставлених дисертантом завдань, з яких автор роботи зробив 

кінцеві висновки, що підкреслюють усі основні положення.

У процесі вивчення роботи принципових недоліків не виявлено. Є окремі 

зауваження, які не зменшують науково-практичного значення роботи.



Мають місце деякі повтори тих положень, які вже аналізувалися в “огляді 

літератури". Ряд розділів дещо перевантажені цифровим матеріалом. 

Зустрічаються стилістично невдалі вислови та громіздкі речення, але вказані 

зауваження не принципові і не знижують загальної високої оцінки роботи.

У порядку дискусії хотілося б отримати відповіді автора дослідження на 

наступні питання:

1. Чому, на Вашу думку, кількість довгожителів більша в екологічно 

неблагоприємних районах?

2. Яким чином пов’язана пізня маніфестація артеріальної гіпертензії і 

остеоартрозу з довголіттям?

3. Яким є, на думку автора роботи, прогноз щодо числа довгожителів, їх 

якості та тривалості життя на найближчі 25 і 50 років?

Висновок відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Козового Руслана Васильовича на тему: «Артеріальна 

гіпертензія та остеоартроз у довгожителів Прикарпаття: вплив спадкових, 

еколого-географічних, соціальних факторів на тривалість життя і стан 

здоров’я», що подана на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, є 

закінченою самостійною кваліфікаційною науково-дослідною роботою, у якій 

на підставі проведених дисертантом досліджень встановлені нові наукові 

факти, що мають пріоритетне наукове і практичне значення.

Робота містить нові, раніше не захищені науково обгрунтовані 

положення, які у сукупності слід розглядати як суттєвий внесок у розв’язання 

актуальної медичної проблеми -  забезпечення здоров’я і щасливого довголіття 

довгожителів Прикарпаття.

Дисертація оформлена відповідно до стандарту та відображає особистий 

внесок автора у справу оптимізації медичної допомоги при таких 

розповсюджених патологіях, якими є артеріальна гіпертензія та остеоартроз.

Висновок. Враховуючи актуальність теми, ефективне вирішення 

задачі, сучасний рівень методичного виконання, достатній обсяг досліджень з 

використанням статистичних критеріїв, що дозволило зробити об’єктивні



висновки, щодо наукової новизни, практичної значущості основних положень і 

висновків, перспектив та переваг подальшого впровадження одержаних 

результатів рецензована дисертаційна робота «Артеріальна гіпертензія та 

остеоартроз у довгожителів Прикарпаття: вплив спадкових, еколого- 

географічних, соціальних факторів на тривалість життя і стан здоров’я» 

повністю відповідає вимогам п.п. 9,10 і 12 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєнню вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 

2013 року та №656 від 19 серпня 2015 року, а її автор -  Козовий Руслан 

Васильович заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних 

наук за фахом 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 
з професійними хворобами
Вищого державного навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна академія»
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