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офіційного оппонента, доктора медичних наук, старш ого наукового 

співробітника відділення епідеміології природженої та спадкової патології 

ДУ «Інститут спадкової патології НАМ Н України» Кіцери Н аталії Іванівни 

на дисертаційну роботу Козового Руслана Васильовича  

«Артеріальна гіпертензія і 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» до спеціалізованої 

Вченої ради Д  20.601.01 при ДВНЗ “Івано-Ф ранківський національний 

медичний університет” М ОЗ України

Актуальність теми. Довгожителі -  це люди, які пережили межу у 90 

років і складають в Україні, як і в Європі, понад 1% населення (0,88 % -  

жінки, 0,29% -  чоловіки). В той же час середня тривалість життя українців 

перевищила 70-річний поріг тільки у 2013 році: у жінок вона досягла 75 

років, у чоловіків -  близько 65 років. Відомо, що наука визначає тривалість 

життя п'ятьма факторами: правильним харчуванням, відсутністю стресу, 

турботливим оточенням, високим рівнем фізичної активності та позитивним 

настроєм.

Сьогодні геронтологи та сімейні лікарі беруть за основу регулярні 

обстеження стану здоров’я населення та усунення проблем з початку їх 

виникнення. Адже фахівці з країн із розвиненою економікою давно 

підрахували, що профілактика захворювань обходиться значно дешевше, ніж 

високопоставлена, проте дороговартісна медицина. Тому у структурі 

тривалості життя щороку збільшується кількість чоловічого населення.

В Україні проводяться дослідження з генетики серцево-судинної 

патології та дистрофічного захворювання суглобів, але результати 

генетичного аналізу цих захворювань у довгожителів представлені лише в 

окремих роботах. Саме тому дисертаційна робота Козового Руслана



Васильовича присвячена надзвичайно важливій проблемі у генетиці людини 

-  визначенню спадкової схильності до розвитку артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття, їх генетичних характеристик та 

вдосконаленню системи діагностики вказаних нозологій.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій та зв'язок роботи з іншими науковими програмами. У 

дисертаційній роботи Козового Р. В. подано серйозне обґрунтування 

представлених наукових положень на підставі результатів генетичного 

аналізу, проведеного на популяційному, сімейному, індивідуальному, 

молекулярному рівнях. На основі аналізу основних демографічних змін, 

географічних та екологічних чинників і показників стану здоров’я популяції 

населення Івано-Ф ранківської області, уперше здійснено розподіл 

довгожителів Прикарпаття. Доведено взаємозв’язок між змінами 

цитогенетичних показників частоти і спектру хромосомних аберацій, 

асоціацій акроцентричних хромосом і коморбідними станами у довгожителів. 

Так, у довгожителів Прикарпаття показники глутатіон-редуктази 

переважають у 3,17 рази проти таких у групі порівняння.

Результати генеалогічного аналізу дозволили сформувати групи 

пацієнтів для тестування ймовірних генів-кандидатів та розрахунку 

відношення шансів щодо ризику розвитку артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу для подальшого здійснення діагностичних і профілактичних 

заходів та формування груп ризику серед родичів.

Дисертаційна робота Козового Р. В. має послідовний та логічний 

дизайн дослідження. Для реалізації мети дисертантом вирішувалися чітко 

сформульовані завдання, яким відповідають отримані результати, 

підсумовані у висновках. Дисертантом детально опрацьована література з 

теми дослідження, особисто підібрано та використано сучасні методи для 

проведення генетичного аналізу, зібрано великий об’єм первинного 

експериментального матеріалу, критично проаналізовано отримані 

результати та представлено дані про впровадження їх у практичну діяльність.



Дисертаційна робота відповідає плану наукових досліджень ДВНЗ 

«Івано-Ф ранківський національний медичний університет», які отримали 

цільове фінансування М ОЗ України: „Розробка методів відновного лікування 

та реабілітації хворих високого серцево-судинного ризику” (№ держ- 

реєстрації 0 1 12U003690), „Генофонд населення Прикарпаття: вплив еколого- 

географічних, соціально-економічних факторів на його структуру та 

формування здоров’я населення” (№ держреєстрації 0108U 0008811), 

„Цитогенетичні механізми формування здоров’я населення та розробка 

заходів для його покращ ення” (№ держреєстрації 0 1 13U000768).

Наукова новизна роботи. Автором представлені особливості перебігу 

артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у 486 довгож ителів П рикарпаття, 

віком від 90 до 102 роки (середній вік 94,8±4,5 років) 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 осіб із високим і 1,1 % -  із дуже високим ризиком 

ускладнень.

Дисертантом виявлено спонтанний рівень хромосомних порушень 

(нестабільних хромосомних аберацій, частоти асоціацій акроцентричних 

хромосом та частоти мікроядер) у лімфоцитах периферійної крові 

довгожителів різних екологічних районів Прикарпаття.

Встановлено взаємозв’язок між алелями генів детоксикації 

ксенобіотиків GSTT1 та GSTM1, активністю ферментів глутатіонової системи 

глутатіонпероксидази (GPO), глутатіонредуктази (GRD) та 

глутатіонтрансферази (GST), окисними модифікаціями білків (ОМБ) 

нейтрального (ОМ Б356нм та ОМ Б370нм) та основного характеру (ОМ Б43о,.,м і 

ОМ Б53онм), показниками морфофункціонального стану хромосомного апарату 

та довголіттям.



На основі отриманих результатів автором розроблено та впроваджено у 

практику охорони здоров’я комплекс клініко-генеалогічних досліджень із 

визначенням типу успадкування, асоціацій з антигенами груп крові систем 

АВО та резус, який сприяє вдосконаленню прогнозування виникнення 

артеріальної гіпертензії та остеоартрозу та спрямований на своєчасне 

виявлення осіб групи ризику щодо ранньої маніфестації цих захворювань. 

Дисертант є співавтором двох патентів: Козовий Р. В., Ковальчук JI. Є., 

Козовий Н. С. «Спосіб визначення відсотку спадкової схильності до 

формування тривалості життя за клініко-генеалогічним аналізом», патент № 

68495 на корисну модель № UA 68495 u видано 26.03.2012 року; Козовий Р. 

В., Ковальчук Л. Є., Багриновський P. І., Багрій М. М. «Спосіб визначення 

спадкової схильності до довголіття за активністю функціонального стану 

геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові» патент № 84880 на 

корисну модель №  UA 84880 u видано 11.11.2013 року.

Оцінка структури, змісту та заверш еності дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота викладена на 308 сторінках основного тексту, 

проілюстрована 69 таблицями та 54 рисунками. Список використаних джерел 

налічує 422 найменування, з яких 102 -  іноземних. Виклад матеріалу логічно 

пов’язаний з поставленою метою та завданнями, висновки, в цілому, 

відповідають поставленим завданням. У дисертації представлені усі 

необхідні розділи: вступ, огляд літератури, матеріали і методи дослідження, 

результати власних досліджень, узагальнення, висновки, практичні 

рекомендації. Власні результати викладені у п ’ятьох розділах. У розділах 

«Аналіз та узагальнення результатів» та «Висновки» підсумовуються 

отримані результати.

Відповідність автореферату змісту дисертації. Автореферат повністю 

відповідає змісту дисертаційної роботи.

П овнота огляду та аналізу літератури у напрямі дослідження. В 

огляді літератури Козовий Р.В. всебічно та критично аналізує сучасну 

літературу, присвячену питанням сучасного стану досліджень щодо



поширеності артеріальної гіпертензії та остеоартрозу в світі та Україні, 

впливу факторів довкілля на ризик виникнення мультифакторних хвороб, 

сучасних підходів до діагностики, клінічного поліморфізму та генетичної 

гетерогенності вказаних нозологій, які зустрічаються у довгожителів 

Прикарпаття.

Автор детально обговорює проблему генетичних передумов вказаних 

нозологій, алельного поліморфізму генів GSTM1, GSTT1, аналізує рівень 

продуктів окиснювальних модифікацій білків у плазмі довгожителів 

чотирьох досліджуваних груп, описує та співставляє цитогенетичні зміни 

хромосомного апарату в осіб різного віку.

Оцінка якості використаних методів досліджень, отриманих 

результатів, їх аналізу та обговорення. Дисертантом представлено 

відомості про об ’єкт та методи дослідження, про використаний великий 

об’єм первинної інформації, медичної документації, зразків біологічного 

матеріалу пробандів. М етоди генетичного аналізу адекватно підібрані. 

Автором використано традиційний спектр методів для проведення 

дослідження: епідеміологічний, загальноклінічний, клініко-генеалогічний, 

цитогенетичний, морфоденситометричний, електронно-мікроскопічний, 

біохімічний, молекулярно-генетичний. Статистичний аналіз проведено за 

допомогою загальноприйнятих методів -  варіативної статистики та 

кореляційний метод.

Результати дослідження представлено у наочній формі, у вигляді 

таблиць, родоводів, рисунків, їх проаналізовано та співставлено з даними 

світової літератури. Отримані дані є базою для подальш ої роботи з 

досліджень механізмів довголіття та взаємодії генів, подальшого розвитку 

системи діагностики артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів. 

Висновки логічно витікають із проведених досліджень, зроблені автором 

обґрунтовано, відповідно до сучасних уявлень, цілком відображають 

основний зміст роботи і привертають увагу до основних моментів 

проведенного дослідження.



П овнота викладу основного змісту дисертації в опублікованих 

працях у наукових фахових виданнях. Основні положення дисертаційної 

роботи представлено у 37 наукових працях, з яких 18 статей у фахових 

періодичних виданнях, із них 8 -  в іноземних виданнях.

При рецензуванні дисертаційної роботи виникли деякі побажання, 

запитання та зауваження:

1. Чи не вважаєте Ви, що в розділі 2 було б краще презентувати 

об’єм власних досліджень за допомогою таблиці?

2. М ожливо краще було б зобразити дані представлені в таблиці 4.8 

стосовно частоти асоціації акроцентричних хромосом у лімфоцитах 

периферійної крові у довгожителів Прикарпаття графічно, у вигляді рисунка?

3. Хотілось би уточнити, чи враховувався термін проживання 

довгожителів на даній території? Скільки з них було переселені з інших 

земель?

4. Яка соматична патологія зустрічалася у довгожителів, окрім 

артеріальної гіпертензії та остеоартрозу?

5. Чи може бути, на Ваш погляд, пов’язана пізня маніфестація 

артеріальної гіпертензії з тривалістю життя?

6. Як часто в даній вибірці пацієнтів зустрічалися довгожителі 

серед родичів І ступеня спорідненості (рідні сибси і батьки), що жили 90 і 

більше років?

7. Чи є сучасні дані наукової літератури про зв'язок дотримання 

добових біоритмів довгожителями та збільш енням тривалості життя?

Але усі зазначені недоліки та питання, які виникли в процесі 

рецензування, не є принциповими і не впливають на позитивне враження від 

роботи та не зменшують ії теоретичного та практичного значення.

Висновок. Дисертаційна робота Козового Руслана Васильовича 

«Артеріальна гіпертензія і остеоартроз у довгожителів Прикарпаття: вплив 

спадкових, еколого-географічних, соціальних факторів на тривалість життя і 

стан здоров’я» є заверш еною науково-дослідною роботою, в якій висвітлені
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рішення важливої наукової проблеми -  на підставі досліджень на 

популяційному, родинному та індивідуальному рівнях представлено дані 

про генетичні передумови артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у 

довгожителів Прикарпаття. Дисертаційна робота за своєю актуальністю, 

новизною, теоретичним значенням та практичною цінністю, глибиною та 

обсягом проведених досліджень цілком відповідає вимогам пункту 10 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

М іністрів України №  567 від 24.07.2013 p., а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 

14.01.02 -  внутріш ні хвороби.

Офіційний опонент

доктор медичних наук

старший науковий співробітник ДУ

«Інститут спадкової патології НАМ И України»,

відділення епідеміології природженої

та спадкової патологи Н. І. Кіцера
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