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Актуальність теми дисертації. Дисертаційна робота Козового Р.В. 

присвячена одній з актуальних проблем сучасної внутрішньої медицини, а саме 

розробці концепції формування коморбідності артеріальної гіпертензії (АГ) та 

остеоартрозу (ОА) у довгожителів за допомогою комплексного вивчення 

еколого-географічних, соціальних факторів, показників стану здоров’я, 

генетичної схильності, біохімічної системи неспецифічного захисту з метою 

оптимізації діагностики та лікування зазначеної поєднаної патології.

Аналіз наукової літератури свідчить, що в останні роки спостерігається 

тенденція до збільшення тривалості життя населення, що, в свою чергу, 

призводить до зростання частоти залежної від віку патології, особливо хвороб 

системи кровообігу та порушень опорно-рухового апарату. АГ у людей 

літнього та старечого віку є найбільш значимим чинником ризику розвитку 

кардіо та церебровасаулярних ускладнень і передчасної смертності. Старіння 

також призводить до зниження функціональної активності хондроцитів та 

кальцифікації хряща, що спричиняє виникнення ОА, особливо на тлі генетично 

зумовлених порушень синтезу колагену II типу, ожиріння, нестабільності 

суглобів та травм.

Доведено, що з віком зростає частота хромосомних аберацій, втрачаються 

теломерні повтори, збільшується кількість мутацій в глікофориповому локусі,



розривів ДНК. Розвиток вільнорадикальної теорії старіння дозволив виявити 

роль активних метаболітів кисню в пошкодженні ДНК, у накопиченні 

продуктів окиснювальної модифікації білків за одночасного порушення 

системи антиоксидантного захисту.

Отже, вивчення первинних механізмів старіння організму й популяції 

сприятиме розробці предиктивних заходів, спрямованих на збереження 

здоров’я, шляхом прогнозування схильності до розвитку захворювань серцево- 

судинної системи та опорно-рухового апарату та їх ранньої діагностики. А 

розуміння фундаментальних механізмів виникнення коморбідної патології гіри 

старінні є важливим для реалізації повного потенціалу здоров’я.

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 

0 1 12U003690), „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 0 1 13U000768).

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Вивчення 

клінічних особливостей поєднаного перебігу АГ і ОА, взаємозв’язків між 

етіологічними чинниками, імуноцитогенетичними, молекулярними, 

епігенетичними, морфоденситометричними маркерами та ланками біохімічної 

системи неспецифічного захисту дозволило автору вперше обґрунтувати 

концепцію формування спадкової схильності до зазначеної коморбідності в 

довгожителів. Встановлено, що початок маніфестації АГ та ОА у довгожителів 

Прикарпаття починається переважно у віці 75-89 років. Важливими є 

здійснення здобувачем стратифікації ризику ускладнень у довгожителів з 

артеріальною гіпертензією, а також підтвердження ним полігенного



з
мультифакторного типу успадкування АГ, ОА та довголіття. Доведено роль 

змін цитогенетичних показників частоти і спектру хромосомних аберацій та 

асоціацій акроцентричних хромосом у розвитку коморбідиої патології у 

довгожителів. Дисертантом проаналізовано частоти генотипів і алелей 

поліморфних варіантів генів ферментів детоксикації ксенобіотиків GSTM1 та 

GSTT1 одночасно з дослідженням окиснювальної модифікації білків та 

активності ферментів глутатіонової системи у довгожителів, хворих на АГ, ОА 

та в здорових осіб без спадкової схильності до довголіття. На підставі 

встановлених взаємозв’язків з урахуванням спадкової схильності автором 

розроблений алгоритм діагностики ризику розвитку артеріальної гіпертензії і 

остеоартрозу в довгожителів.

Теоретичне значення результатів дослідження. Проведений аналіз 

динаміки стану кардіоваскулярного здоров’я населення Івано-Франківської 

області за останні 17 років, 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 хромосомні аберації 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 і впровадження результатів дослідження. 

Автором розроблений алгоритм діагностики ризику виникнення АГ і ОА в 

довгожителів, впроваджений у практику спосіб розрахунку «ризику» до 

довголіття з урахуванням впливу екзогенних та ендогенних чинників, відсотку 

спадкової схильності, стану спадкового апарату та детоксикації ксенобіотиків. 

Водночас з метою вдосконалення прогнозування виникнення АГ і ОА із 

своєчасним виявленням осіб групи ризику щодо ранньої маніфестації



зазначеної коморбідності запропоновано комплекс клінічно-генеалогічних 

досліджень із визначенням типу успадкування, асоціацій з антиенами груп 

крові АВО та резус.

Доступний для широкого кола клініцистів комплекс методів з 

молекулярно-генетичним визначенням алелів генів детоксикації ксенобіотиків 

дозволить своєчасно діагностувати АГ у поєднанні з ОА і застосувати необхідні 

заходи профілактики задля забезпечення здорового і активного довголіттяю

Крім того, обгрунтовано доцільність дослідження маркерів 

оксидативного стресу, функціонального стану хроматину, морфоденсито- 

метричних маркерів різних соматичних клітин у довгожителів для оцінки 

епігенетичних модифікацій спадкового апарату та ступеня впливу екзо- і 

ендогенних чинників на його активність.

Результати дослідження впроваджені в практику роботи ДУ 

«Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої» НАМН України, ДУ 

«Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України, Харківського 

спеціалізованого медико-генетичного центру, КЗ ЛОР ЛОДКЛ «Охмадит». 

Матеріали роботи використовуються в навчальному процесі у ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» 

МОЗ України, у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», 

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», у ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет», у Вінницькому 

національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова, в Інституті 

природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В. 

Стефаника.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність. Наукові 

положення, висновки, практичні рекомендації сформульовані автором, є 

обгрунтованими та вірогідними. Дисертаційна робота виконана на сучасному 

науково-методичному рівні та базується на достатній кількості одиниць 

спостереження. Завдяки запровадженню сучасних методів дослідження та



коректному використанню методів статистичного опрацювання матеріалу (за 

допомогою t-критерію Стьюдента, непараметричного U-критерію Манна-Уїтні, 

%2-критерію та ф-критерію кутове перетворення Фініера) отримано достовірні 

результати і ряд нових наукових фактів, що дозволило автору обґрунтувати 

положення висновків та практичних рекомендацій щодо використання 

отриманих результатів дослідження.

Відповідність дисертації та автореферату за встановленими  

вимогами. Дисертація оформлена згідно з існуючими вимогами, що 

висуваються до докторських дисертацій, побудована за класичним стилем. 

Текст викладений українською мовою 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 1 1 підрозділах чітко викладено застосовані методи та методики 

і проілюстровано діаграмою, математичними формулами та таблицями. Усі 

застосовані методи є сучасними, здатними забезпечити реалізацію поставлених
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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; клінічні особливості перебігу артеріальної 

гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття; спадкову схильність 

до артеріальної гіпертензії, остеоартрозу та довголіття за даними клініко- 

генеалогічного аналізу; подано порівняльну характеристику імуноцитогене- 

тичного статусу, цитогенетичних показників інтерфазних ядер соматичних 

клітин у популяції довгожителів (хворих на артеріальну гіпертензію, 

остеоартроз та здорових); встановлено значення поліморфізму генів 

детоксикації ксенобіотиків та функціональної активності ферментів 

глутатіонової системи, окиснювальної модифікації білків у формуванні 

спадкової схильності до досліджуваних хвороб та тривалості життя; виявлено 

математичну залежність між якісними та кількісними показниками у 

обстежених довгожителів шляхом кореляційного аналізу.

Продемонстровано дані, які підтверджені інформативними, доступними 

для сприйняття і розуміння мікрофотографіями, електронограмами, діаграмами 

та гістограмами, таблицями.

Розділ «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 в сприятиме збереженню здоров’я пацієнта та 

сприятиме активному довголіттю.

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. Оформлено згідно з вимогами до відповідного розділу дисертаційної 

роботи.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.

Основні теоретичні положення, висновки та практичні рекомендації, 

викладені в дисертації, знайшли відображення у достатній кількості публікацій 

у наукових фахових виданнях з медичних наук, а також у тезах наукових 

повідомлень на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, 

структура яких відповідає меті і завданням дослідження. За темою дисертації 

опубліковано 37 наукових праць, у тому числі -  18 статтей у фахових наукових 

виданнях України (7 -  одноосібних), 8 -  статей у закордонних виданнях (3 з 

яких -  одноосібні, а 2 увійшли до бази Scopus), 2 -  патенти та 8 -  у збірниках, 

матеріалах, тезах міжнародних конференцій і симпозіумів.

Недоліки дисертації щодо змісту та оформлення. Принципових 

зауважень до тексту та результатів дисертаційної роботи, а також автореферату 

немає. Доцільно було б скоротити огляд літератури, який викладений на 64 

сторінках. Мають місце деякі повтори тих положень, які вже аналізувалися в 

огляді літератури. Ряд розділів дещо перевантажені цифровим матеріалом. 

Трапляються стилістично невдалі вислови та громіздкі речення, але зазначені 

зауваження не знижують загальної цінності роботи.

В плані дискусії пропоную дисертанту відповісти на наступні питання:



1. Чому, на Вашу думку, в раціоні довгожителів Прикарпаття переважала 

їжа рослинного походження, а в популяції таких осіб на Кавказі, за 

літературними даними, м ’ясного? Яка тут особливість?

2. Наскільки матеріально доступні ті методи обстеження, які Ви 

пропонуєте в практичних рекомендаціях залучити до арсеналу сімейних лікарів 

для діагностики спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та 

остеоартрозу?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційної роботи 

у практиці. Матеріали докторської дисертації Р.В. Козового «Артеріальна 

гіпертензія та остеоартроз у довгожителів Прикарпаття: вплив спадкових, 

еколого-географічних, соціальних факторів на тривалість життя і стан 

здоров’я» можуть бути впроваджені в терапевтичних, ревматологічних та 

кардіологічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів другого та 

третього рівнів, а також у практичну діяльність лікарів-терапевтів, лікарів 

загальної практики - сімейної медицини на амбулаторно-поліклінічному етапі 

надання медичної допомоги. Отримані автором новітні дані можуть також 

бути застосовані в педагогічному процесі при читанні лекцій і в проведенні 

практичних занять студентам вищих медичних навчальних закладів III-IV 

рівня акредитації.

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам «Порядку  

присудження наукових ступенів». 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» (науковий консультант - доктор медичних 

наук, професор І.П. Вакалюка), виконана в ДВНЗ “ Івано-Франківський 

національний медичний університет” МОЗ України, є завершеним самостійним 

науковим дослідженням автора, в якому на підставі проведення комплексу 

сучасних клінічних, лабораторно-інструментальних та статистичних методів 

дослідження представлено теоретичне узагальнення та принципово нове 

практичне вирішення актуальної проблеми сучасної внутрішньої медицини



щодо нового напрямку діагностики та прогнозування артеріальної гіпертензії, 

остеоартрозу та довголіття на основі встановлених особливостей взаємодії 

комплексу екзо- та ендогенних факторів.

Основні результати дисертаційної роботи мають суттєве науково- 

практичне значення, повністю відображені в опублікованих статтях, а кількість 

публікацій відповідає вимогам, що висуваються до докторських дисертацій.

За актуальністю теми, методичним рівнем та обсягом проведених 

досліджень, науковою новизною та практичною цінністю одержаних 

результатів дисертація відповідає вимогам пункту 10 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№567 від 24.07.2013 p., а її' автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 -  внутрішні хвороби.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри внутрішньої медицини 

та інфекційних хвороб Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» МОЗ Уіспяїни.

доктор медичних наук, професор О. І. Федів


