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- карлiологiя

дкryальнiсть теми дпсертацiйноi роботи. Артерiальна гiпертензiя (Аг)
залишаетъся однiею з найбiльш в€Dкливих медико-соцiалъних проблем.
поширенiстъ дг неухилъно зростае внаслiдок старiння населення i, за
шрогнозами,

до 2025 рокУ бУд.

у

визначатисъ

третини населення планети.

Системне пiдвищеншI артерiального тиску (Ат) е найпоширенiшою причиною
збiльшення маси мiокарда лiвого шшуночка iз пiдвищенням вiдносноi товщини
cTiHoK,

що призводить до концентричноI або ексцентричноi

концентричного ремоделювання
функцiон€lJIъною

лiвого шлуночка (JtrП). Найбiльш частою

ознакою, orqpiM гiпертрофii та ремоделювання ЛШ, € порушенн,I

тиску наповнення JIШ

i

пiдвищення жорсткостi,

еластичними властивостямц тканини мiокарда
фiброзУ та,

як наслiдок, дiастолiчноi

i

з

якi пов'язанi зi
JIш. IIJ змiни

i

структурно-

розвИткоМ серцево-судинних

У хворих на Аг. Тому на сьогоднi актуапьним е

факторiв, Що впливають на реалiзацiю

зниженими

розвитком iнтерстицiа-шъного

дисфункцiТ

функцiоНЕ}пьногО станУ серцЯ асоцiйованi
ускJIадненъ

гiпертрофiТ та

встановлення

прогресуваIrня ураження мlокарда у

хворих АГ.

дг

суrrроводжуеться тенденцiею до розвитку paнHix змiн в артерiях, Що

вiдповiдае концепцii раннього старiння судин. Ригiднiсть артерiй, зниженIuI
еластичностi cTiHok артерiй, збiльшення загапьного периферичного опору,
збiлъшення швидкостi розповсюдження гryльсовот хвилi, що призводять до
пiдвищення центрzlльного систолiчного i пульсового артерiального тиску,

вважаються одними З головних мехш{iзмiв синдlому раннього старiння судин.

Отриманi докази, що вплив антигiпертензивнlD( црепаратiв на центральний, а не
брахiальний Дт, лежить в ocHoBi рiзних ефектiв терапii щодо попередження
урarкення органiв-мiшеней i серцево-судинЕI,D( наслiдкiв-

незважаючи

на

ретельне

вивчеIlня

систолiчного

центр€tпьного

артерiального тиску i характеристик аортальноi гryльсовоi хвилi у вза€мозв'язку

зi

змiнами периферичного артерiалъног9 тиску, на сьогоднi залишаетъся не до кiнця
вивчениМ питаннЯ про

ix

вплив

в

сукупностi

з

ремодеJIюванням артерiй на

оцiнка
розвиток дiастолiчноi дисфункцii JIш. Продовжуе з€tлишатися актуапьним
вtIливУ показниКiв артерiалъноТ жорсткостi i характеристик аорт€rпьноi пупъсовоI

хвилi на формуванЕя дiастолiчноi дисфункцii JIш

у

пацiентiв рiзних вiкових

категорiй
тIr,!. дослiдженнях
пrrспiпжеЕтIrях значна
?нячна_ чв
У с)цасниХ
увага

ферменту i

полiморфiзму ангiотензинперетворюючого

ангiотензину-II 1-го тигry

асоцiацiю

з

розвиткоМ

В якостi

АГ

придlJIяеть( ся

ВиВченню IlD

Аl lбб С гена к рецеIIторам

серцево-судинного фактору ризику. йоrо

було пiдтверджено В деяких погryляцiях.

В

Рядi

дослiджень показано, що рААС вiдiграе важливу роль в формуваннi структурнофункцiонЕulьних змiн серця, а генетичнi полiморфiзми в генах реннiн-ангiотензиналъдостероновоТ системи можуть модуJIювати ризик та тя)ккiсть захворювання.

Враховуючи HayKoBi докази щодо генетичного конц)олю АТ та асоцiйованих з
ним патологiчних процесiв у мiокардi, прогнозування перебiry та ефективностi
лiкування

дГ з

урахуВанняМ генетичних особливостей е актуzшьним завданIUIм

cl"racHoi' кардiологii.

таким чином, перспективним на сьогоднi запишаеться

традицiйних

i

вивчення

спецiальних хронобiологiчних характеристик добового профiлю

артерiалъного тиску, пружно-еластиЕIних властивостей судиннот стiнки i
визначення полiморфiзму генiв ренiн-ангiотензиновоi системи, ik вплив на
структурно-фlrнкцiоналъних змiни серця

i

судин у хворих на

АГ

середнього та

похилогО Birqy. ВирiшеннЮ цьогО науково-практичногО завдання кардlолог11
присвячена ди
дисертацiйна робота Косовоi г.А., що е актуальною i своечасною.
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ЗвОязок роботи з науковимп програмами, планами, темамИ, гРаНТаМИ.
кафедри
,ЩисертаЦiйна робота е фрагментом планових науково-дослiдних робiт
внутрiшНьоi медИцинИ 3 дЗ <.ЩлiпроПетровсьКа медичНа академiя МоЗ Украiни>:
<<клiнiко-генетичнi аспекти перебiry

та лiкування артерiалъноi гiпертензii у

хвориХ З високиМ ризикоМ серцево-судинниХ ускладненъ) (державний
ресстраЦiйниЙ номеР 0,111U001369), <<ПружнО-еластичНi властИвостi судинноТ
стiнки у хворих на артерiалъну гiпертензiю та хронiчну серцеву недостатнiсть>>
(державний реестрацiйний номер 0114U00226з). У pztlvlкzlx зазначеноТ теми
автором цроведено пiдбiр, комIшексне обстеження, лiкування та динамiчне
спостереження за пацiентами з гiпертонiчною хворобою.

Наукова новизна результатiв дослИження. У роботi г.А. Косовоi
пацiентiв з
розгJUIнуто ряд аспектiв, що м€lють наукову новизну. Вперше у
артерiальною гiпертензiю похилого BiIry проведено комппексну оцlнку
традицiйних та спецiалrънlD( пок€Lзникiв добового профiшо
методологiю дiагностики

дГ

за даними

д{АТ у пацiентiв

Ат.

Удосконапено

з АГ похилого BiKy,

виlIвлення й аналiзу особливостей хронобiологiчноТ поведiнки АТ.

визначено найбiлъш вагомi характеристики, якi впливають на розвиток
патологiчних змiн структурно-функцiоналъного стану серця i сулин у хворих на

дГ

В залежноСтi вiД BiKy. ВстановЛено, щО у хворих похилого BiKy пiдвищенЕя
нiчний перiод асоцiйованi зi
тривалiсть його пiдвищення

рiвня

в

ддт,

збiлъшенням рбзмiру'лiвого передсердя, iндексу маси мiокарда JIш (IMM щп).
вперше показано, Що у пацiентiв з Аг похилого Biky на погiршення дiастолiчноi

функцii JIш (дФ

JIш)

впливае зрост€lннrl

тривалостi пiдвищенIUI дiастолiчного

ДТ, недостатнiй ступiнь нiчного зниженIuI АТ i пiдвищення варiабелъностi АТ,
тодi як у пацiентiв середнього Biky встановлено достовiрний вплив варiабельностi
ддТ вдень на прогресуваIrня дд Jпп. Виявлено негативний вплив порушень
хронобiологiчноТ структури

АТ на ступiнь порушення

.ЩФ

JIШ у пацiентiв з АГ

похилого i середнього BiKy.

Вгiерше вивчено динамiчнi властивостi короткострокових коливань

ддТ

та встанОвленО iх асоцiацiю iЗ збiльшенням

IММJIш, погфшенням

сАт i

ЩФ JIШ у
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хворих похилого та середнього BiKy. Розширенi HayKoBi данi цро взаемозв'язок

змiН пружно-еластичниХ властивОстей артерiальноI стiнки i

проIресування

дiастолiчноi дисфункцii JIШ.

вагомим фрагментом роботи е довготривале спостереження за включеними
у дослiдження пацiентами, результати якого доповнили HayKoBi данi щодо
виживаностi хворих на Аг похилого i середнього BiKy в залежностi вiд
полiморфiзrrпу

I/D гена дпФ.

,Щоповненi

данi про особливостi структурно-

гена АIIФ i гена Ат1
функцiончtльного стану серця в запежностi вiд попiморфiзму
/
__
до ангiотензину II у пацiентiв з АГ похилого середнього BiKy.

i

рецепторiв

дФ JIШ iз показниками д4АТ в залежностi вiд IlD
полiморфiзму гена АпФ i А1 |66с полiморфiзму гена Ат1 рецепторiв до
ангiотензину II та проанапiзовано виживанiсть хворих iз рiзнlаrл генотипом.

Встановлено асоцiацii

Оцiнено динамiкУ змiн структурно-функцiонального станУ серця у хворих на АГ
похилого та середнього Biky в заjlежЕостi вiд ефективностi антигiпертензивноi
терапii.

практпчне значення результатiв дослцження

поJIягае

в обцрунтуваннi

доцiльностi оцiнкИ спецiальниХ хронобiологiчнrоr показникiв при проведеннi
д{дТ у шацiснтiв з АГ середнъого i похилого BiKy з метою удосконалення
дlагностично1 тактики обстеження хворих на дг.

,щисертантом доведено

нёобхiднiсть проведення визначення синхронностi циркадних ритмiв

сдт i шт,

гiпертензii, як в
розрахунку iндексу piBHoMipHocTi Ат, iндексу переважанЕrI
fiляIпттбтt, хронобiологiчноi
похилому так 1 в середньому вiцi дJIя виrIвлення порушеНь -лл-rr6iпrrraт'iтr'
стуктури АТ.

установленi дисертантом асоцiацii порушення

дФ JIш зi

покzвникiв коронарнот перфузii за характеристиками аорт€шьноi

(SдI

i DдI)

можуть буr" використанi у xBoplD( на

АГ

змiнами

гryльсовоi хвилi

похилого BiKy з метою

JIШ.
удосконапенIUI дiагностики дiастолiчноi дисфункцii

двтором було вперше цродемонстровано зв'язок мiж iндексом переважання
гiпертензii :вдень i прискоренням швидкостi розповсюдження tryльсовот хвилi

(шргDо та скороченням часу поверненЕя зворотноi

гryлъсовоТ

хвилi (RT) у

хворих на

дГ

середнього BiKy, що обумовлюе Ееобхiднiсть визначеннrI iндексу

переважання гiпертензii у пацiентiв середньою BiKy з пiдвищенням рiвня IIIРГDq

з подаЛъшиМ використ€tнЕям

хронотерапевтиtIного пiдходу

в

призначеннi

антигiпертензивноi терапii.
.Щоведено необхiднiсть визначення полiморфiзму

генiв

СИСТеМИ

РАС

У

ik високою прогностичною цiннiстю. За результатами
ефективностi
дослiдженrrя зашропоновано при проведенi контрошо
антигiпертензивноi терапii у хворих на АГ середнього i похилого BiKy оцiнювати
досягнення не тiльки кiлькiсного контролю у виглядi цiльових piBHiB АТ за Bci

хворих на

АГ у

зв'язку з

перiоди доби, але
варiабельностi

дт,

i

якiсного
велиIIини

контролю

i

нормалiзацii циркадного ришу,

швидкостi р€}нкового пiдйому

та

iндексу

переважання гiпертензii.

Практична значущiсть дисертацii пiдтверджуеться широким вIIровадженням

ii результатiв у роботу закладiв охорони здоров'я Украiни.
1иного
виконанн1 дисертац1
г.А. при виконаннi
Косовою t.A.
дисертацlиного
отриманi Косовою
Резулътати, отриманi

у роботi терапевтичних i карлiологiчних
практицi сiмейних лiкарiв, терапевтiв, кардiологiв, а такоЖ У

дослiджеЕIuI, можутъ бути використанi

вiддiлень,

у

процесi на кафедрах терапевтиIIного профiшо

навч€uIьному

у вищих

медичних

навччшьних закладах.

Сryпiнь обrрунтованостi науковпх положень, висновкiв i рекомендацiй,
сформульованих у дисертацii]. ,щисертацiйна робота Косовоi Г.А. виконана на
високомУ науковомУ

та су{асномУ

наукових положень, висновкiв

i

методологiчному piBHi. ОбЦрунтованiстъ

практичних рекомендацiй заснованi на

достатньому об'емi вклпоченоi вибiрки пацiентiв, достовiрностi первинних даних,
застосуванню с)цасних методiв статистичноi обробки.
,Щля реаЛiзацii поставленlD(

мети

i

завдань дослiдженшI дисертантом було

11роведено обстеження 150 пацiентiв середнього

та похилого Biky хворих на

гiпертоНiчнУ хворобУ II та III стадiТ. .Щизайн роботи чiткий, кiлькiсть пацiентiв

у

е

достатньою дJIя отримання об'ективних даних.
клiнiчнi, iнструментальнi та лабораторнi методи, використанi в ходi виконання
зz}лrlених

дослiдження
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дисертацiйноТ роботи, вiдповiдають поставленiй MeTi i задачам дослiдження.
Статистична обробка оц)иманих результатiв проведена на високому piBHi iз

застосуванЕям с)часних статистичних методик. Отриманi результати детаJIьно
проаналiзованi

та

обговоренi

в

TekcTi дисертацiйноi роботи. Висновки та

практичНi рекомеНдацiТ фунтуIоТься на отриманих результатахта в повнiй Mipi

Тх

вiдображають. HaykoBi положення представленоi дисертацiйпоi роботи

е

достовiрними та обЦрунтованими.

Ьтором використанi cyracHi методи статистичноi обробки за допомогою
програмного забезпечення STATISTICA б.1 (StatSoftInc., серiйнiй Ns
дGдR90 gЕ415822Fд).

.Щля

оцiнки динамiчних характеристик варiабельностi АТ

використовували iнформшдiйну технологiю обробки данI4х д{Ат
<<}rTeuroМodelDBPM>, на ocHoBi оцiнок функцiй iнтенсивностi при спiльному
.!'

використаннi ланцюгiв Маркова i нефомережево{ технологtt кластерlзацu.

ПУблiкацii та опрплюднення отриманих результатiв дпсертаЦiйноi
праць, з
роботи. За темою дисертацiйного дослiдження огryблiковано 19 наукових
HlD( 8 статей У фаховшr наукових виданнrtх УrсраiЪи' (6 В журнЕlпzlх, Що

iндексуЮтъся у мiжнароднLD( наукометрIдIЕих базах, 1 робота

11 робiт у наукових збiрниках, матерiалах

-

без спiвавторiв),

HayKoBIаr( конференцiй,

ко"гресiв, у тому числi 2 -у мiжнародних виданнях.
OcHoBHi ,положення дисертацiйного дослiдження Косовоi

з'iЪдiв i

г.А.

були

на наукових форуrаr, рiзного рiвня, зокрема наступних: на
европейському конгресi з профiлактики серцево - судинних з€lхворюв€lнь Еurо
Prevent (м.Jhобляна, СловенiЯ, 2018 р.), на хvII Нацiона.пьному конгресi
офипrолненi

кардiологiв УкраiЪи (м. Киiв, 20Iб р.), науково

-

црактичнiЙ конфереНцii

З

мiжнароДноюl}пIастю KBiKoBi та хронобiологiчнi аспекти медицини та фармацiТ>
4-5 жовтня (м. Чернiвцi, 2018 р.), VII науково-практичнiй конференцii УкраiЪськоi
1з серцевоТ недостатностi (м. КиТв, 20|7 р.), 26-му
асоцlаш1

ф€жrвцш

европейському конгресi з гiпертензii i серцево-судиноТ профiлактики (м. Париж,
2016 р.).

7

Оцiнка змiсry дисертацii та ii завершеностi. Рецензована дисертацiйна
робота мае традицiйну структуру i складаеться з анотацiй, всцrflу, огJIяду
лiтератури, роздirry <клiнiчна характеристика обстежених осiб та ocHoBHi методи
дослiдження)>, п'яти роздiлiв оригiнальних дослiджень, роздilry аналiзу та
отриманИх резульТатiв, висновкiв, практиЕIних рекомендацiй, списку
використаних джерел i додаткiв. ,Щисертацiя викJIадена на 2|7 cTopiHKax

узаг€rльНеннЯ

друкованого тексту, скJIадаеться з вступу, огляду лiтератури, матерiалiв i методiв

дослiдження, п'яти роздiлiв власних дослiджень, аналiзу та узагальненнrI
результатiв, висновкiв, практиtIних рекомендацiй, списку використаних джерел

(34 кирИлицеЮ та 20З латиноЮ), додатКiв.

В

TeKcTi мiститьсЯ

24 таблицi,

29

рисункiв.

ocHoBHi частинi дисертацiйноi роботи представленi в анотацii, яка
викладена украiЪською та англiйсъкою мов€лIчIи та мiститъ список гryблiкацiй
здобувача.

В

анотацii стисло викладенi ocHoBHi результати дослiдження, а також

аспекти науковоi новизни i практичного значення.

] У вступi обцрунтовано

вибiр теми дисертацiйноi роботи, викJIаденi зв'язок

дослiджеЕня З на)rковиМи програмаlrли

i

темами, сформульованi мета

i

завдання

дослiдження, визначенi його об'ект, предмет i методи реалiзацiт поставлених мети

i

i

завдань, наукова новизна

практична значущiсть отриманих результатiв,

особистиЙ внесоК здобувача, наведенi данi щодо оприJIюднення результатiв
.1
дослlдженнrl на наукових форумах та

профiлактичних установ

i

ix

впровадженЕя

у робоry

вищш< медичних навч€tJIьних

лiкуваrrьно-

закладiв Украiни,

окреслено с.труктуру дисертацii. Список гryблiкацiй здобувача за темою дисертацii
широко апробована на вiтчизняних та
мiстить: 19 найменрань,

робота

мiжнарЪдних конференцiях.

перший роздiл дисертацiйноi роботи присвячений розгляду сучасного стutну
проблеми Дг, епiдемiологiчна сиryацiя в Украiъi та cBiTi; роль Аг в розвитку
серцево-судинних ускладнень

лiкування

дг у

у хворих похилого BiKy; питання дiагностики

хворих похилого BiKy; роль добового монiторування

АТ

та
в

дiагностИцi ДГ у пацiеНтiв похИлогО BiKy та особливостi добового профirпо АТ,

8

якi xapak1epнi для пацiентiв похилого вiщу; стан вивчення пружно-еластичних
у хвориХ похипогО BiKy; полiморфiзм генiв peHiHангiотенЗин-ztльдОстероновоi системИ В аспектi форrvrування дiастолiчноi

властивОстеЙ судинноТ стiнкИ

дисфункцiТ лiвого цшуночка при артерiальнiй гiпертензii.

у

другому роздiлi дисертацiйноi роботи детально наВеДеНО КЛiНiЧНа
характеристика 150 пацiентiв з АГ II i Ш стадii, дизайн дослiдження,
представлено ocHoBHi методи дослiдження. ,щеталiзованi методи статистичнот
обробки зiбраних даних.

у

третьому роздiлi цредставлено резулътати вивчення особливостей

структурно-функцiоналъного cTaITy серця у пацiснтiв з АГ в запежностi вiд BiKy i
наявностi порушеноi дiастолiчноТ функцii JIш. Встановлено, що црупи хворих на

дГ в

середньому

i

похилому вiцi були зiставнi за низкою покЕ}зникiв ЕХоКГ.

Порiвнюваrri групи були зiставнi також за н€Utвнiстю i ступенем гiпертрофii JIШ.

Встановлено достовiрне переважання пацiентiв з порушенням .щФ JIШ в црупi
хворих похилого BiKy.

У

аналrз
Lинии аналiз
четвертому роздiлi роботи дисертантом проведено традицtйний
показниКiв Щ\4ДТ i оцiнкУ спецiапьних хронобiологiчних характеристик добового

дТ У обстеженlD( хворих. Автором встановлено, що у хворих на АГ
похйлого BiKy piBeHb i тривалiстъ пiдвищення сАТ вночi, показники
(навантаження> за сдТ вночi булИ достовiрнО вищими нiж у пацiентiв
профiлю

n
пляrпlтатттld
лтruvплuтrл
середньогО BiKy. ВизначенО бiльШ високУ частоту порушеннrt синхронност1
циркадних ритмiв сАт i дАт у хворих на Аг похилого BiKy. Показано, що у

хворих похилого BiKy частота патологiчних несию(ронних хронотипlв циркадного
нон-дiппер тип САТ i дiппер тип ,ЩАТ, найт-пiкер тип

риму

-

тип

мТ

також була вiрогiдно вищою

в

порiвняннi

з II

сАТ i

нон-дiппер

групою. описано

традицiйнi та спецiальнi хронобiологiчнi характеристики АТ, що здiйснюють
найбiлъший вплив на структурно-функцiональний стан серця у хворих в групах
дослiдження i зокрема на порушенЕя дiастолiчноi функчiТ JIШ.
п'ятий роздiл дисертацii присвячений аналiзу взаемозв'язку пружно-

еластичних властивостей артерiалъноТ стiнки

iз

характеристиками добового

профiлю артерiального тиску та змiнами структурно-функцiонального стану серця

в

з€lJIежностi

вiд BiKy. Двтором дослiдження встановлено i докладно описано

особливостi центраjIьного

Ат, швидкостi

розповсюдження пульсовоi хвилi,

пок.Lзникiв коронарнот перфузii за характеристиками аортzrльноi гryльсовот хвилi у

хворих на

дг

в середньому i похилому вiцi. Визначено взаемозв'язок прискорення

IIIргD( у хворих на ДГ похилого BiKy iз збiльшенЕям ступеню ГJIШ, аСОЦiаЦiЮ

пор)rшення

дФ jIш зi

змiнами показникiв коронарноi перфузii

характеристиками аортЕлльноi гryльсовоi хвилi

-

за

SдI i DдI.

шостий роздiл дисертацii присвячений анаlriзу вIIливу

характеристик

добового профiлю артерiальною тиску на ремодеJIюванIuI i розвиток дiастолiчноi
дисфункцiТ JIШ У хворих на АГ В похилому i середньому вiцi зЕlлежно
t
полiморфiзму генiв
.

рддс. Автором
пА

Ал

А-_-_лл_,

встановлено достовlрно виЩу частоry

генотипУ DD У хвориХ середньОго BiKY в порiвняннi з хворими похилого Bilcy.

мiж погiршенням дФ JIш i
добового гlрофiлю дт у хворих в за.пежностi вiд I/D

Визначено особливостi взасмозв'язку
характеристиками

полiморфiзму гена дIIФ та

дl lббс

полiморфiзму гена RIдII.

в

сьомому роздiлi дисертантом цроведено анапiз динаrrлiки характеристик
добового профiлю дТ за даними д4АТ i показникiв струкryрно-функчiонального

довгострокового спостереженЕя (медiана 49,8 мiсяцi). Показано достовiрно
оlльшУ трив€rлlсть життя без серцево-судиннIа>( ускJIаднень у хворих на АГ
середпъЬго BiKy

у

порiвняннi

з хворими

похилого BiKy. Автором вивчено

i встановлено, що у xBopID( на АГ iз II-генотипом АIIФ
медiана виживаностi була достовiрно менша порiвняно з хворими з ID-геноти[ом
вижиЬаЁiСть хворих на

дг

та DD-генотипом.

Роздiли,

якi

стосуються власнlD( спостережень, змiстовнi,

добре

iлюстрованi таблицями та рисунками. Висновки дисертацrr логtчно витlкають з
були
результатiв дослiдження та повнiстlо вiдповiдають положенням, що
сформульованi в MeTi та

задаЧа><.

Фактичний матерiал добре систематизовано.

робота написана чiткою на)rковою мовою, список лiтератури скJIадастъся

з

с)п{асних наукових джерел. Щiлком робота грамотно побудована, лаконiчна та
представляе завершений зрiлий науковий продукт, готовий до впровадженнrI з

очiкуваним практичним результатом.

i

гlрактичнi рекомендацii фунтуIоться на отриманих автором
результатах дисертацiйноi роботи, що базуються на опрацюваннi достовiрних
даних, сформульованi вiдповiдно до поставлених мети i завдань дослiдження.

висновки

викладенi висновки послiдовно,

у

логiчний спосiб конкретизуютъ найбiльш

значущi резулътати дослiдження, засвiдчують вирiшенIUI поставлених автором
завданЬ роботИ i забезпечуютЬ повнотУ розкритТя теми дисертацiТ. Сформульованi

гIрактичнi рекомендацii можуть буrи використанi в лiкувально-дiагностиIIному
процесi.

у

цiлому, рецензована дисертацiйна робота е самостiйною завершеною
науковою Iц),ацею' а змiст авторефератУ повнiстю вiдображае iT ocHoBHi
]

положёння.

Недолiки, зауваження i побажапня.
Робота заслугоВус на позитивНу оцiнкУ, одЕ€lК е зауваження щодо об'ему
дёяких таблицъ, що, в певнiй Mipi, пов'язано з великою кiлькiСТtО КЛiНiЧНОГО
матерiаiry. В TeKcTi дисертацii е поодиноКi стилiсТичнi помилки. .Щанi заува,lкенЕя

не е

принциПовимИ

i не

зменrrIуIоть теоретичноi

та

практичноi цiнностi

дисертацiйного дослiдження.

пiд час офiцiйного захисту дисертанту пропонуеться дискусlя з наступних
питань:

1. Чому Ви обраllи саме таку тривалiсть спостереження за хворими

дJuI

оцiнки ефективностi терапiТ?

2.

Як Ви

можете пояснити отриманi Вами резулътати щодо рiзноi
виживаностi хворих похилого та середнъого BiKy запежно вiд
полiморфiзму генiв системи РАС?

з. Iцо

передбач.Lла методика нейромережевоi кластерiзацii

вона використовувалась?

i з якою метою

LL

4.

Яка ад'ювантна терапiя цризначапася хворим, вр€жовуючи

ik середнiй та

похилий BiK i наявнiсть супугнiх захворюванъ?

слiд

за)rважити, що

цi

запитЕtння

не применпryють наукових здобуткiв

дисертанта, i поставленi лише у дискусiйному планi.

Загальний висповок щодо дисертацiйноi роботи. .Щисертацiйна робота
Косовоi г.д. <Структурно-функчiональний стан ceplи i судин у хворих на
артерiа-пьну гiпертензiю в середньоtvry i похилому вiцЬ> що подана на здобуття
наукового ступеЕrI кандидата медичних наук за спецiалъНiстЮ 14.01.11
кардiолОгiя, е акту€}JIьНим

завершеним дослiдженням, яке мiстить положенIUI, що

характеризуються науковою новизною i дозволяють вдосконапити клiнiчну
практику. У роботi представлене вирiшення акту€шъного науково-практичного
завдання карлiологii удоскоЕаленIIя дiагностики артерiальноi гiпертензii У

хворих середнъого та похилого BiKy на ocHoBi оцiнки

вIIJIиву гемодинамiчних

i

генетичНих фактОрiв на змiнИ структуРно-функЦiона.пънОго стану серця i судин та
оптимiзацiя контроJIю ефективностi антигiпертензивноi терапii за даними
довготрив€lпого спостереження.
Таким чином, дисертацiя Косовоi

Г.А. вiдповiдае вимог€lм п. 11 <Порядку

затвердженс

'в)>.
присудження наукових ступенiв>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни j\b 5б7 ьiд24 липня 2О1З року (зi змiнапrи), щодо дисертацiйниХ робiт на
здобугтя наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiалънiстю 14.01.11

-

кардiологiя, а Косова Гаrrна Анатолiiвна засJryговуе на присудження наукового
ступеня кандидата медичних наук.

Офiuiйний опоненто завiдувач кафедри
загальноi практики

-

та внутрiшнiх хвороб
Запорiзького держа
медичного унiверси
д.мед.н., професор
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