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ОФIЦIЙНОГО ОПОНЕНТА

проректора з HayкoBoi роботи Щержавного закладу

"Запорiзька медична академiя пiслядипломноi освiти МОЗ Украiни" доктора
медичних наук, професора Фуштей IBaHa Михайловича

на дисертацiйну робоry КосовоТ Ганни Анатолiiвни <<Структурно-

функцiональний стан серця i сулин у хворих на артерiальну гiпертензiю в

середньому i похилому вiцЬ> подану на здобуття наукового ступеня кандидата
медичних наук зi спецiальностi 14.01.11 - карлiологiя

Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи.

В cTpyKTypi захворюваностi населення розвинених краiн cBiTy артерiальна

гiпертензiя (АГ) посiдае одне з перших мiсць. Сl^rасний аналiз показус, що у

загальнiй популяцiТ поширенiсть АГ складае вiд 20 до 45%. В Украiнi становище

цiеi проблеми мае загрозливий характер: за даними епiдемiологiчних дослiджень

ЗЗО/о насе.пення страждае на АГ. .Щоведено, що iT тяжкi наслiдки, в першу чергу,

iнсульти та iнфаркти, стають причинами iнвалiдностi та cмepTi значноi кiлькостi

украiЪцiв. Основною причиною розвитку ускладнень АГ, що безпосередньо

зумовлюе летаJIьнiсть та iнвалiднiсть хворих е ураження органiв-мiшеней, З яких

серце найбiльш чутливий орган. Ще обумовило змiну акцентiв у лiкуваннi АГ з

тiльки антигiпертензивноТ терапii - до органопротективноТ, такоТ, що зменшуе

ймовiрнiсть найпоширенiших серцево-судинних подiй.

Важливим завданнrIм останнього десятилiття - е пошук унiверсальних i

доступних методiв дiагностики та MapKepiB ураження органiв обумовлених

гiпертензiею. .Щiастолiчна дисфункцiя лiвого шлуночка вважаеться провiдним

механiзмом розвитку СН при АГ, а гiпертрофiя лiвого шлуночку розглядаеться як

один з основних механiзмiв порушення дiастолiчноi функцiТ серця i визначае

прогноз захворюваннjI. Гiпертрофiя мiокарда при АГ виступае фiзiологiчноЮ

адаптацiею лiвого шлуночка до трив€lлого навантаження тиском. Однак в той Же

час ii наявнiсть пiдвишryе частоту розвитку серцево-судинних ускладнень у 2-4

разита е потужним предиктором cмepTi як в осiб з АГ, так i в заг€ulънiй популяцiТ.



Неухильно зростае визнаннrI оцiнки функцiТ центр€tльних артерiй як бiльШ

значущого критерiю судинного здоров'я. Проте BiKoBi аспекти змiн прУЖно -

еластичних властивостей артерiальноi стiнки з€шишаються предметом наУкОВиХ

дослiджень i дискусiй. Пiдвищення центрального аортurльного тискУ з BiKoM

пов'язане з супутнiм збiльшенням жорсткостi аорти i пiдвищенням швидКОСТi

розповсюдження пульсовоi хвилi, що призводитъ до зменшеннrI аорТ€LЛьнО-

плечовоТ амплiфiкацii. Накопиченi данi дослiджень на сьогоднiшнiй день свiДчать

гIро те, що piBeHb центр€Lлъного аорт€Lльного тиску е iнтегральним показником i

вiдображае стан всього судинного русла i бiльш точно описус навантаЖення На

лiвий шлуночок. Не визивае cyMHiBiB важливiсть поглиблення розумiння взаемоДii

BiKy, артерiальноТ жорсткостi i АТ мiж собою та з прогресуванням АГ.

OcTaHHiM часом розширення знань про розвиток ураженнrI серця при АГ,

дозволили визначити, що генетична основа вiдiграе суттеву ролЬ в формУванНi

патологiчних змiн структурно-функцiонального стану серця у окремих пацiентrв.

ВикористаннrI методiв молекулярноi генетики у кардiологii здобувае все бiльше

значення. З цiеТ точки зору вивченнr{ генетичних полiморфiзмiв генiв peHiH-

ангiотензин-альдостероновоi системи у хворих на АГ та iх

ремоделюваннjrм ceplц е актуuLлъним завданнlIм cyracHoТ кардiологiт.

Покращення якостi дiагностики артерiальноi гiпертензii

середньому та похилому вiцi на ocHoBi вивчення традицiйних i

хронобiологiчних характеристик добового профiлю артерiального тиску, пружно-

полiморфiзму генiв peHiH-

ефективностi антигiпертензивнот терапii. Вирiшенню цього науково-практичного

завдання кардiологii присвячена

актч€IJIьною i своечасною.

дисертацiйна робота Косовоi Г.А. що е

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

Щисертацiйна робота е фрагментом планових науково-дослiдних рОбiТ кафеДРИ

внутрiшньоТ медицини З ,ЩЗ <!нiпропетровсъка медична академiя моЗ УкраiЪп>:

асоцiацiю з

у хворих в

спецiальних

методичних пiдходiв до оцiнки

<<Клiнiко-генетичнi аспекти перебiry та лiкування артерiальноТ гiпеРтеНЗiТ У



хворих з високим ризиком серцево-судинних ускладнень) (державниЙ

реестрацiйний номер 0111U0O1З69), <<Пружно-еласти!Iнi властивостi судинноi

стiнки у хворих на артерiальну гiпертензiю та хронiчну серцеву недостатнiсть>>

(державний реестрацiйний номер 0114U00226З) та кафедри пропедевтики

внутрiшньоi медицини ДЗ <Днiпропетровська медична академiя МОЗ УкраiнИ>

<Гендернi та BiKoBi особливостi дiагностики, лiкування, первинноi та вторинноТ

профiлактики серцево-судинних захворювань) (державний реестрацiйний ноМер -
0112UOOS275). У рамках з€}значеноТ теми автором проведено пiдбiр, комплексне

обстеження, лiкування та динамiчне спостереженнrI за пацiентами з гiпертонiчною

хворобою.

Наукова новизна результатiв дослiдження.

Отриманi результати дисертацiйноi роботи Г.А. Косовоi вiдзначаються

науковою новизною та можливiстю Тх практичного використання. ,Щисертант в

своiй роботi визначила найбiльш вагомi характеристики, яки асоцiюються З

формуваннrIм патологiчних змiн структурно-функцiонального стану серця i сУлин

у хворих на АГ в запежностi вiд BiKy.

Двтором представленi данi про особливостi структурно-функцiонального

стану серця в з€шежностi вiд полiморфiзму гена АПФ i гена АТ1 рецепторiв до

ангiотензину II у пацiснтiв з АГ похилого i середнього BiKy. Визначено асоцiацiТ

ДФ ЛШ iз показниками ДМАТ в з€}JIежностi вiд I/D полiморфiзму гена АПФ i

А1166С полiморфiзму гена АТ1 рецепторiв до ангiотензину II.

В роботi вивчено вплив змiни хронобiологiчноi структури АТ на ступiнь

порушення ДФ ЛШ у пацiентiв з АГ похилого i середнього BiKy.

Здобувачем пок€Lзано, що у пацiентiв з АГ похилого BiKy на погiршення

дiастолiчноТ функцiТ ЛШ впливало тiлъки зростаннrI тривалостi пiдвиrцення ДАТ,

недостатнiй ступiнъ нiчного зниження АТ i пiдвиlцення варiабельностi АТ, а у

пацiснтiв середнього BiKy встановлено достовiрний негативний високоТ сили

вплив варiабельностi ДАТ вдень на прогресування ДД ЛШ.



Вперше проведено аналiз динамiчних властивостей короткострокових

коливань САТ i ДАТ i вивчено Тх асоцiацiю iз збiльшенням IММЛШ,

погiршенням ЩФ ЛШ у хворих похилого та середнього BiKy.

властивостей артерiалъноТ стiнки i прогресування дiастолiчноТ дисфункцiI ЛШ.

Практичне значення результатiв дослiдження.

Автором доведена доцiльнiсть визначеннrI полiморфiзму генiв системи РАС

у хворих на АГ, що обумовлено високою прогностичною цiннiстю. Генотип II

асоцiйований iз ризиком порушення ДФ ЛШ та зменшенням виживаностi, а DD-

генотипi - з розвитком гiпертрофii лiвого шJýlночку

На пiдставi продемонстрованого автором зв'язку мiж iндексом переважаннrI

гiпертензiТ вдень i прискоренням швидкостi розповсюдження пулъсовоТ хвилi та

скороченням часу поверненнrI зворотноi ггульсовоi хвилi у хворих на АГ

середнього BiKy, обгрунтовано необхiднiсть визначеннlI iндексу переважання

гiпертензiТ у пацiентiв середнього BiKy з пiдвищенIuIм величини швидкостi

розповсюдження пульсовоi хвилi з под€Lпъшим використанням

хронотерапевтичного пiдходу в призначеннi антигiпертензивноТ терапii.

Показана доцiлънiстъ оцiнки спецiальних хронобiологiчних показникiв при

проведеннi ДМАТ у пацiентiв з АГ середнъого i гlохилого BiKy з метою

удоскон€Lлення дiагностичноi тактики обстеженнrI хворих на АГ. !исертантом

доведено необхiднiстъ проведеннrI визначення сиЕхронностi циркадних ритмiв

САТ i ДАТ, розрахунку iндексу piBHoMipHocTi АТ, iндексу переважання

гiпертензii, як в похилому так i в середньому вiцi дJIя виявленнrI порушень

хронобiологiчноi cryKTypi АТ.

Встановлений взаемозв'язок порушення ДФ ЛШ зi змiнами показникiв

коронарноТ перфузii за характеристиками аорт€Lльноi пульсовоi хвилi (SAI i DAI)

зумовлюе можливiсть ik подальшого використаннjI у хворих на АГ в похилому

вiцi з метою удосконалення дiагностики дiастолiчноi дисфункцii JIШ.



Ступiнь обгрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiЙ,

сформульованих у дисертацii.

Обrрунтованiсть та достовiрнiсть положень, висновкiв, практичних

рекомендацiй дисертацii базуетъся на результатах дет€Lпьного аналiзу достатньоi

кiлькостi обстежених хворих з використаннrIм суIасних i iнформативних методiв

дослiдженrrя. Здобувачем проведено обстеження 150 пацiентiв середнЬоГо та

похилого BiKy хворих на гiпертонiчну хворобу II та III стадii. Bci пацiснТи в

заJIежностi вiд BiKy були розподiленi на 2 групи: похилого та середнього BiKlr.

кiлькiсть пацiентiв з€lл)п{ених у дослiдження е достатньою для отримання

об'ективних даних. Клiнiчнi, iнструментальнi та лабораторнi методи, використанi

в ходi виконання дисертацiйноТ роботи, вiдгlовiдають поставленiй MeTi i задачам

дослiдження. Статистична обробка отриманих результатiв проведена на високОму

piBHi iз застосуванням сrIасних статистичних методик. Отриманi результати

детально проаналiзованi та обговоренi в TeKcTi дисертацiйноi роботи. Проведена

деталъна iнтерпретацiя результатiв iз заJIученням до обговорення достатньоТ

кiлькостi суrасноТ лiтератури. Висновки та практичнi рекомендацiТ фунтуються

на отриманих результатах та в повнiй Mipi iх вiдображують. HayKoBi положення

представленоТ дисертацiйноi роботи е достовiрними та обЦрунтованими. Рiвенъ та

обсяг виконаних дослiджень вiдповiдають MeTi i задачам роботи.

Оцiнка змiсту дисертацii та iT завершеностi.

Щисертацtя та автореферат iдентичнi.за основним змiстом. Обсяг дисертацii

складастъся з 2|7 cTopiHoK друкованого тексту, вступу, огляду лiтератУри,

матерiалiв i методiв дослiдженнrl, п'яти роздiлiв власних дослiджень, аналiЗУ Та

узагальнення результатiв, висновкiв, практичних рекомендацiй, СПИСкУ

використаних джерел (З4 кирилицею та 20З латиною), додаткiв. В TeKcTi

мiститъся 24 таблицi,29 рисункiв.

Дналiз змiсту, структури та обсяry дисертацii 14 автореферату,

обгрунтованостi сформульованих висновкiв i практичних рекомендацiй дозволЯе

констатувати, що дисертацiйна робота й автореферат КосовоТ Г.А. пОвНiСтЮ



вiдповiдають вимогам дiючого Порядку присудження наукового сТУпеня

кандидата наук та спецiальностi 14.01.11 - кардiологiя.

OcHoBHi частинi дисертацiйноi роботи представленi в анотацiТ, яка

викладена украТнською та англiйською мовами, а також список публiкацiй

здобувача. В анотацiТ стисло викладенi ocHoBHi результати дослiдження, а також

аспекти науковоi новизни i практичного значеннrI. Список публiкацiй здобУвача

за темою дисертацii мiститъ 19 найменувань, у т.ч. 3 роботи англiйсъкою мовою, 1

робота французською мовою.

Дктуальнiсть проблеми чiтко сформульована у вступi, показана наукоВа

новизна i практичне значення отриманих резулътатiв.

Огляд лiтературинаписаний вiдповiдно мети i задачам, обраним в роботi, де

мiститься всебiчний самостiйний аналiз дослiджень з достатньою глибиною

пошуку робiт, що присвяченi проблемам артерiальноi гiпертензiТ та метаболiчного

синдрому. На пiдставi ретельного аналiзу суIасних лiтературних джерел,

враховуючи досягненнrI вiтчизняноI кардiологiчноi школи, автор формУлюе

теоретичне обЦрунтування мети та задач дослiдження.

У II роздiлi детально описанi клiнiчний контингент дослiдженнrl, принцип

розподiлу хворих на груrrи, iнструментальнi методики, якi були викорисТанi У

роботi. На високому piBHi наданi статистичнi методи обчислення результатiв

дослiдження.

Третiй роздiл присвячено представленню результатiв вивчення

особливостей структурно-функцiонального стану серця у пацiентiв з АГ В

зzшежностi вiд BiKy i наявностi порушеноТ дiастолiчноТ функцiТ ЛШ. Щисертантом

показано, що пацiенти обстежених груп достовiрно вiдрiзнялись за пок€вникаМи

дiастолiчноТ функцii ЛШ. У групi хворих похилого BiKy порушеннrI ДФ ЛШ

рееструваJIось вiрогiдно частiше. Продемонстровано, що спiввiдношеннll ElA

було значно менше у хворих похилого BiKy, а значеннrI пiку А у пацiентiв

похилого BiKy було достовiрно вище нiж у хворих середнього BiKy.

Проведено аналiз традицiйних показникiв ДМАТ спецiальних

хронобiологiчних характеристик добового профiлю АТ у обстежениХ хВОРих,



результати якого представленi дисертантом у IV роздiлi роботи. АвторОм

встановлено icToTHi вiдмiнностi по взаемозв'язку характеристик добового

профiлю АТ зi змiнами структурно-функцiонального стану серця. У гrацiснтiв з

ДГ похилого BiKy розмiр ЛП корелював з piBHeM ЩАТ вночi та IП ДАТ вдень i

вночi, IММJIШ - з IП САТ вночi, IЧ ДАТ в нiчний перiод (r : *0,53; р <0,05). У

пацiентiв середнъого BiKy збiльшення розмiру ЛП було асоцiйоване з piBHeM САД

в активний перiодi piBHeM ПАТ в нiчнi години, а збiльшення IММЛШ корелюваJIо

з piBHeM СДТ та IП САТ саме в нiчний перiод. Вiдзначено, що погiршенню ЩФ

ЛШ у хворих АГ лiтнього BiKy сприя€ тривалiсть пiдвищеннrl рiвня ДАТ i ВАР

ДДТ вночi (r: _0,53 i r: *0,65; р <0,05) в порiвняннi з особами середнього BiKy, у

яких зниження ДФ ЛШ було асоцiйоване з ВАР ДАТ вдень. За даними аналiзу

спецiальних хронобiологiчних характеристик АТ дослiдником визначено, щО У

хворих АГ лiтнього i середнього BiKy з порушенням ДФ JIШ десинхроноЗ

циркадного ритму АТ рееструеться частiше нiж у пацiентiв iз збереженою ,ЩФ

ЛШ. Патологiчний BapiaHT хронобiологiческого поведiнки АТ за IПГ у хворих АГ

лiтнього BiKy з ДД ЛШ також зустрiчастъся значно частiше на нiж у хворих iз

збереженою.ЩФ ЛШ.

У V роздiлi дисертацii дисертантом представлеЕо результати вивчення

пружно-еластичних властивостей артерiальноi стiнки у хворих на АГ похилого i

середнього BiKy. Автором встановлено, що rrорушення дФ JIШ пов'язане зi

змiнами показникiв коронарноТ перфузiТ. за характеристиками аортальной

пульсовоi хвилi - збiльшенням SAI i зменшенням DAI. Визначено, що у хворих на

дГ середнього BiKy IпГ вдень асоцiювалось з прискоренням швидкостi

розповсюдження пулъсовоi хвилi, а у хворих АГ похилого BiKy з порушенням lФ
ЛШ пiдвищення центр€lльного систолiчного АТ було пов'яЗано з пiдвиЩеннrlМ

САТ вночi i в paHKoBi години.

Результати аналiзу впливу характеристик добового профiлю артерiальноГо

тиску на ремоделювання i розвиток дiастолiчноi дисфункцii Лш у хворих на Аг в

похилому i середньому вiцi залежно полiморфiзму генiв РААС висвiтленi у VI

роздiлi дисертацii. Вивчення А1166С полiморфiзму гена R1AII дозволило



встановити асоцiацii ДФ ЛШ у хворих з АС-генотигIом iз iндексом piBHoMipHocTi

ДДТ, а у пацiснтiв з СС-генотипом - зi швидкiстю i iндексом ранкового пiдЙомУ

ДДТ. Здобувачем показано суттево вищу частоту генотипу DD у хворих

середнього BiKy в порiвняннi з хворими похилого BiKy. Продемонстровано, Що У

хворих з II-генотипом гrогiршення дiастолiчноТ функцiТ ЛШ було пов'яЗано - пiкУ

Д зi збiльшенням варiабельностi САД вночi,), у пацiентiв з ID- генотипом - Е / А

зi зростанням величини ранкового пiдйому САТ, з гriдвищеноЮ варiабельнiстЮ

ДАТ вдень.

У VII роздiлi дисертант представив аналiз результати довгострокового

спостереженнrI хворих на АГ на фонi антигiпертензивноТ терапii. Показано регрес

ступеню ГЛШ та полiпшення ДФ ЛШ у хворих похилого BiKy при досягненнi

цiльового рiвня АТ за даними ДМАТ в порiвняннi з хворими без повноГо

контроля АТ.

OcHoBHi результати викладенi чiтко, логiчно та доступно до сприйняття,

вд€IJIо i наглядно проiлюстрованi. Висновки i практичнi рекомендацiТ

ар ryMeHToBaHi, фунтуються на отриманих результ ат ах.

Отже, за результатами аналiзу дисертацiйноi роботи Косовоi Г.А. можна

зробити висновок, що Bci положення, якi представленi автором, сформульованi на

ocHoBi отриманих даних i повнiстю вiдповiдають MeTi та завданням дослiдженНя.

Недолiки, зауваження i побажання.

Вважаю, що робота заслуговус на позитивIIу оцiнку. Зауваження до даноТ

роботи стосуються деяких стилiстичних i орфографiчних помилок, роздiл VII

дещо перевантажений рисунками \ таблицями, €Lле це знижуе цiннiсть наукоВогО

та практичного значення роботи.

Пiд час офiцiйного захисту дисертанту пропону€ться дискусiя з

наступних питань:

1. Чи були гендернi вiдмiнностi за покzlзниками, якi вивчаJIися в дисертацiТ i

якi саме?



2.

АпФ
л|

J.

В яких випадках ви будете рекомендувати визначення полiморфiзму генiв

i чому?

Чи у Bcix випадках були досягнутi цiльовi piBHi АТ в обох групах

дослiджуваних?

4. Яка комбiнована терапiя антигiпертензивними

€Lльтернативною у групi хворих середнього та похиJIого BiKy?

препарами була

Слiд зауважити, що цi запитання не применшують Еаукових здобуткiв

дисертанта, i поставленi лише у дискусiйному планi.

Загальний висновок щодо дисертацiйноi роботи. Щисертацiйна робота

КосовоТ Г.А. <Структурно-функцiональний стан серця i судин у хворих на

артерiальну гiпертензiю в середнъоIчIу i похилому вiцЬ що подана на здобуття

наукового ступеня кандидата медичних наук зi спецiальностi 14.01.11

кардiологiя, е завершеною науково-дослiдницькою працею, що вирiшуе актуЕtльне

завдання cyracHoT кардiологii, а саме вдоскон€Lлення дiагностики артерiалъноТ

гiпертензii у хворих в середньому та похилому вiцi на ocнoBi оцiнки впливУ

гемодинамiчних i генетичних факторiв на змiни структурно-функцiонального

стану серця i сулин та оптимiзацiя контролю ефективностi антигiпертензивноТ

терапiТ за даними довготрив€uIого спостереження.

За актуальнiстю, piBHeM дослiджень, теоретичною та практичною цiннiстю,

науковою новизною отриманих резулътатiв, дисертацiйна робота КосовоТ Г.А.

повнiстю вiдповiдае вимогам <<Порядку присудження наукових ступенiв>>,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни }lb 567 вtд 24 липня 20|З

року, щодо дисертацiйних робiт на здобуття наукового ступеня кандидата наук,

спецiальностi 14.01.11 - кардiологiя, а Косова Ганна АнатолiТвна заслуговуе на

присудженнrI наукового стуtIеня кандидата медичних наук.

Офiцiйний опонент,
проректор з HayкoBoi роботи
Щержавного закладу

"Запорiзька медична академiя
пiслядипломноi освiти МОЗ Ук
д.мед.н., професор
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