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1. Актуальність теми. 

Цереброваскулярна патологія є однією з найважливіших проблем 

клінічної неврології внаслідок значної поширеності, високого ризику 

розвитку небезпечних для життя ускладнень, труднощів діагностики на 

ранніх етапах хвороби і недостатньо ефективного лікування. Найбільш 

поширеними і важкими за своїми наслідками серед судинних уражень мозку 

вважаються хронічна ішемія головного мозку і інсульт. У патогенезі 

прогресування хронічної ішемії головного мозку ключову роль відіграє 

періодичне або постійне зниження мікроциркуляції та триваюча тканинна 

гіпоксія. Численні літературні дані свідчать про те, що тромбоцити 

впливають на перебіг патологічних і репаративних процесів в нервовій 

тканині за умов хронічної ішемії головного мозку. Однак, у літературі не 

повністю представлена інформація щодо провідних патогенетичних 

чинників, які детермінують прогресування хронічної ішемії мозку; 

залишаються не з'ясованими механізми зміни функціонального стану 

тромбоцитів за умов хронічного та гострого порушення мозкового 

кровообігу; потребують вивчення механізми відновлення функції 

тромбоцитів на фоні стандартного медикаментозного лікування. Визначення 

цих питань є основою в розробці стратегії цілеспрямованої профілактики і 

корекції порушень мікроциркуляції мозку у хворих із дисциркуляторною 

енцефалопатією та ішемічним інсультом. Тому вивчення механізмів 
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дисфункції тромбоцитів у пацієнтів при прогресуванні хронічної ішемії 

мозку є актуальним і перспективним дослідженням сучасної патофізіології і 

неврології. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, а також вірогідність 

отриманих результатів. 

Робота є фрагментом НДР «Українського науково-дослідного інституту 

медицини транспорту» МОЗ України (Одеса) «Розробити систему медико-

психологічної експертизи та медико-психологічної реабілітації при 

надзвичайних ситуаціях та аваріях на транспорті» (№0115U001319, термін 

виконання 2015-2017 рр.) у вигляді частини: «Визначити фактори ризику та 

провідні патогенетичні чинники, що детермінують прогноз порушення 

мозкового кровоплину, на основі клініко-інструментального обстеження та 

лабораторних даних», яка виконана особисто здобувачем. 

Вірогідність отриманих у дисертаційній роботі результатів і висновків 

обумовлена достатнім обсягом досліджень й кількістю обстежених хворих, 

застосуванням комплексу сучасних стандартизованих клініко-лабораторних 

методів та моделювання функціональної активності тромбоцитів in vitro 

адекватних меті та задачам дослідження, відтворюваністю отриманих 

результатів. Вірогідність отриманих результатів підтверджено завдяки 

статистичній обробці матеріалу за допомогою варіаційного, кореляційного, 

однофакторного дисперсійного аналізу. 

Вступ написаний відповідно до сучасних вимог і віддзеркалює стан 

проблеми дисфункції тромбоцитів у пацієнтів з хронічним і гострим 

порушенням мозкового кровообігу на даному етапі розвитку неврології, 

визначає актуальність теми, зв'язок дисертаційної роботи з науковою 

програмою Українського НДІ медицини транспорту, включає мету і задачі 

дослідження, об'єкт, предмет і методи дослідження, наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, особистий внесок автора, 

апробацію результатів і кількісні дані про обсяг і структуру публікацій за 
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темою дисертації. 

Огляд літератури складається з 4-х підрозділів, у яких на основі 

аналізу джерел літератури наведені факти щодо епідеміології та факторів 

ризику прогресування хронічної ішемії мозку; етіології, патогенезу, 

діагностики і лікування дисциркуляторної енцефалопатії і ішемічного 

інсульту; ролі тромбоцитів у патогенезі порушення мозкового кровообігу. 

В роботі проаналізовані дані клініко-інструментального обстеження 

115 хворих з хронічним і гострим порушенням мозкового кровообігу. 

Клініко-лабораторні показники вивчалися на момент госпіталізації і 

наприкінці лікування. Дисертантом проведено комплексну оцінку механізмів 

патогенезу хронічного і гострого порушення мозкового кровообігу завдяки 

використанню клініко-неврологічного обстеження, комп'ютерної томографії, 

ультразвукової доплерографії, аналізу функціонального стану тромбоцитів. 

Використані автором методи дослідження сучасні й адекватні поставленим 

меті та задачам. 

Дані власних досліджень представлені в 3-5-му розділах дисертації. У 

третьому розділі наведені результати клініко-інструментального обстеження 

пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією І-ІІ стадії. Дисертант 

встановила зв'язок розвитку хронічної ішемії мозку з дією факторів ризику, 

та виявленою коморбідною патологією. Цікавими уявляються результати 

аналізу медикаментозної терапії, яка забезпечувала позитивні зміни 

пізнавальних функцій та антиагрегантний ефект. Важливою є інформація 

стосовно кластерів (об'єднання) функціонально активних рецепторів у 

хворих на початок розвитку дисциркуляторної енцефалопатії, та можливістю 

зміни активності рецепторів в процесі медикаментозного лікування. 

Дисертантом вперше доведено, що індивідуальна реакція організму є 

фактором ризику збереження проагрегантного статусу тромбоцитів при 

проведенні стандартного медикаментозного лікування у пацієнтів з ХІМ. 

У четвертому розділі власних результатів дисертант, співставила 

результати клініко-інструментального обстеження пацієнтів з 
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дисциркуляторною енцефалопатією І-ІІ та ІІІ-ї стадії та встановила 

діагностично значущі неврологічні симптоми та нейровізуалізаційні ознаки 

ураження головного мозку, оцінила ступень порушення швидкості 

реґіонарного кровообігу та асиметрію кровоплину в екстракраніальних 

судинах шиї і голови при прогресуванні хронічної ішемії мозку. Аналіз 

нейропротекторів і лікарських засобів, які впливають на серцево-судинну 

систему, обґрунтовує можливість надійного антиагрегантного ефекту, проте 

індивідуальна реакція організму залишається фактором ризику підвищення 

проагрегантного статусу тромбоцитів у разі підвищення концентрації 

адреналіну і ФАТ в крові. Даний феномен пов'язаний з різною 

функціональною активністю пуринових рецепторів (P2Y12 і Р2Уі), а2-

адренорецептора і ФАТ-рецептора. Класифікація основних фенотипів 

тромбоцитів дозволила наблизитися до розуміння ролі індивідуальної 

реактивності організму пацієнтів при прогресуванні хронічної ішемії мозку 

від дисциркуляторної енцефалопатії І-ІІ стадії до дисциркуляторної 

енцефалопатії ІІІ-стадії. Важливим уявляється факт залежності сумації 

ефектів адреналіну і ФАТ від стану пуринових рецепторів. Проведене 

дослідження, дозволило встановити фенотипи тромбоцитів у хворих з ДЕП 

ІІІ-ї стадії, завдяки яким зберігається ризик підвищення функціональної 

активності тромбоцитів після завершення стаціонарного лікування. 

У п'ятому розділі проведений аналіз спектру лікарських засобів для 

лікування хворих з ішемічним інсультом підтвердив, що прогресування 

хронічної ішемії відбувається на тлі збільшення частоти і тяжкості серцево-

судинної патології. Можливість непередбачуваного модулюючого впливу 

препаратів на тромбоцити дійсно обумовлює необхідність контролю за їх 

функціональним станом. Проведений дисертантом аналіз реактивності 

тромбоцитів у хворих з інсультами виявив низку важливих фактів: по-перше, 

на фоні призначення ацетилсаліцилової кислоту в дозі 150 мг/добу у частини 

пацієнтів виявлялася нормореактивність до АДФ, адреналіну і фактора 

активації тромбоцитів, що може провокувати порушення мікроциркуляції 
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мозку. По-друге, 3 фенотипи тромбоцитів у хворих із ішемічним інсультом 

повторювалися у хворих з ДЕП III-ї стадії, причому найбільш часто 

зустрічався фенотип-1, який характеризується гіпореактивністю тромбоцитів 

щодо трьох вивчених агоністів - АДФ, адреналіну і ФАТ. В третіх, 

моделювання реакції з різними агоністами in vitro, дозволяє з'ясувати 

провідні патогенетичні фактори, що провокують підвищення реактивності 

тромбоцитів, та прогнозувати функціональний статус тромбоцитів як на 

початок, так і наприкінці стаціонарного лікування. Встановлено, що при 

наявності нормо- та гіперреактивності всіх трьох рецепторів відтворюється 

взаємодія адреналіну і ФАТ, що сприяє підвищенню функціонального 

статусу тромбоцитів. 

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» завдяки 

зіставленню власного фактичного матеріалу з даними літератури дисертант 

визначив що прогресування хронічної ішемії мозку залежить від 

функціонального стану тромбоцитів. Проведений в роботі аналіз результатів 

клініко-інструментального та лабораторного дослідження хворих підтвердив 

даний постулат та розширив його у певній мірі. Обговорення спектру 

фармакологічних препаратів, що використовуються у хворих з 

дисциркуляторною енцефалопатією і ішемічним інсультом, підводить до 

висновку необхідності прогнозування розвитку побічних ефектів 

рекомендованої фармакотерапії. В інтерпретації механізмів реактивності 

тромбоцитів обговорені ефекти гуморальних, аутокринних та паракринних 

чинників. Співставлення власних результатів з літературними даними, щодо 

стану тромбоцитів наприкінці лікування хворих з цереброваскулярною 

патологією, свідчить про необхідність аналізу індивідуальної реактивності 

організму, яка може проявлятися різною функціональною активністю 

пуринових рецепторів, а2-адренорецептора і ФАТ-рецептора. Такий підхід 

дозволив дисертанту класифікувати основні фенотипи тромбоцитів і 

наблизитися до розуміння патогенетичних механізмів їх дисфункції при 

прогресуванні хронічної ішемії мозку. Наголошується, що подальша 
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стратегія боротьби з дисфункцією тромбоцитів, багато в чому буде 

базуватися на визначенні провідних сигнальних механізмів відновлення 

функції тромбоцитів на фоні лікування хворих, з визначенням спектру 

рецепторів, що можуть бути потенціальною мішенню у терапії хворих з 

дисциркуляторною енфефалопатією і ішемічним інсультом. 

Шість висновків дисертації цілком відповідають задачам дослідження, 

віддзеркалюють отримані результати, є логічним відображенням рішення 

обраної дисертантом наукової проблеми, є новими й отримані автором 

вперше. 

3. Новизна дослідження й отриманих результатів. 

Дисертантом проведено співставлення клініко-інструментальних даних 

обстеження пацієнтів і характеристик функціонального стану тромбоцитів in 

vitro, що дозволяє розширити можливості діагностики прогресування 

хронічної ішемії мозку. Вперше у пацієнтів з дисциркуляторною 

енцефалопатією і ішемічним інсультом встановлено, що стандартна 

медикаментозна терапія змінює реакцію тромбоцитів на агоністи. Цей 

феномен обумовлений індивідуальною реактивністю організму та різним 

впливом використаних лікарських засобів на внутрішньоклітинні сигнальні 

системи тромбоцитів, які асоційовані з пуриновими рецепторами, а2-

адренорецепторами і ФАТ-рецепторами. Вперше визначено, що при 

збереженні гіпер- і нормореактивності тромбоцитів у відношенні агоністів, 

наприкінці стаціонарного лікування у пацієнтів зберігається ризик 

тромбогенеза і порушень мікроциркуляції мозку. Вперше у пацієнтів з 

хронічно. ішемією мозку і ішемічним інсультом верифіковані фенотипи 

тромбоцитів, які характеризуються певним кластером взаємодіючих 

рецепторів здатних зв'язувати АДФ, адреналін і ФАТ, що може створювати 

умови для відновлення функціональної активності тромбоцитів. 

4. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Результати дисертаційної роботи відображають патогенетичні ланки 
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порушення функції тромбоцитів при прогресуванні хронічної ішемії мозку та 

виникненні інсульту. Описані в роботі особливості функціонування основних 

рецепторів тромбоцитів, асоційованих з внутрішньоклітинними сигнальними 

шляхами є теоретичною основою для розробки способів оцінки 

функціонального стану тромбоцитів, ефективності антиагрегантної терапії та 

прогнозування ускладнень порушення мозкового кровообігу. Аналіз 

індивідуальної реакції тромбоцитів може бути використаний для 

прогнозування ефективності антиагрегантної терапії та можливості 

відновлення функціонального стану тромбоцитів після завершення 

медикаментозного лікування, а з'ясування фенотипу тромбоцитів та взаємодії 

їх рецепторів при дії різних агоністів дозволяє вдосконалити тактику 

фармакологічної корекції спрямованої на профілактику тромбогенеза. 

5. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

роботах. 

Матеріали дисертації були представлені на 6 науково-практичних 

конференціях і конгресах України. Зміст опублікованих робіт цілком 

віддзеркалює основні результати проведених дисертантом досліджень, їх 

актуальність, теоретичне і прикладне значення. За результатами роботи 

опубліковано і4 наукових робіт, серед яких і0 статей, з них 6 статей у 

наукових фахових виданнях України (2 - моноавторські), 4 - у закордонних 

наукових періодичних виданнях медичного напрямку, 4 публікацій у 

матеріалах наукових конференцій; отримано 1 патент України. 

6. Ідентичність змісту автореферату й основних положень 

дисертації. 

Дисертація С.А. Мамедалієвої і автореферат оформлені відповідно до 

основних вимог ДАК МОН України. Зміст автореферату ідентичний 

основному тексту дисертаційної роботи та віддзеркалює основні положення 

дисертації, оформлений згідно до державних стандартів України. Загальний 

обсяг автореферату складає 18 сторінок, основної частини - 14 сторінок (0,9 

авторського аркушу). 
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7. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці. 

Результати роботи можуть бути використані в клініках для розробки 

алгоритму діагностичного обстеження хворих при прогресуванні хронічної 

ішемії мозку з метою верифікації стадій дисциркуляторної енцефалопатії, 

вибору оптимальних схем фармакологічної корекції та аналізу ефективності 

проведеної антиагрегантної терапії. Загалом, моделювання функціонального 

стану тромбоцитів in vitro доцільно використовувати для оцінки 

ефективності антиагрегантної терапії і прогнозування розвитку хронічної 

ішемії головного мозку. 

8. Зауваження і побажання до дисертації й автореферату щодо 

їхнього змісту й оформлення. 

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, слід зазначити ряд 

зауважень та побажань: 

1. У тексті дисертації зустрічають невдалі фрази та помилки, 

скорочення та абревіатури не завжди відповідають один одному. 

2. При формулюванні мети необхідно було зазначити за рахунок чого 

або яким шляхом буде вирішена наукова проблема, що була поставлена. 

3. При формулюванні наукової новизни треба було дати 

патофізіологічну трактовку типам реактивності згідно до виявлених трьох 

загальних фенотипів тромбоцитів (гіпо-, нормо- та гіперреактивність). 

4. Не наведено чіткого розподілу пацієнтів на групи дослідження 

згідно до наявності енцефалопатії різного ступеню (має бути три групи) або 

ішемічного інсульту (четверта група). 

5. При оцінці факторів ризику прогресування хронічної ішемії 

головного мозку доцільно було б провести розрахунок їх питомої ваги, 

зв'язку з захворюванням та ризиком його розвитку за відношенням шансів 

(OR). 

6. Доцільно було б додати у розділі «Аналіз та узагальнення 

результатів дослідження» узагальнюючу схему патогенетичних механізмів 
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тромбоцитарних порушень, впливу на реактивність тромбоцитів лікувальних 

засобів та обґрунтування відповідних направлень корекції. 

При рецензуванні дисертації виникли наступні запитання дискусійного 

характеру: 

1. Які можливості відновлення активності тромбоцитів на фоні 

фармакологічної корекції під впливом агоністів (АДФ, адреналіну, ФАТ) у 

пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією I—III стадій і ішемічним 

інсультом були Вами виявлені? 

2. Як саме кластерізація функціонального стану пуринових, адрено- та 

ФАТ-рецепторів визначала фактори ризику прогресування хронічної ішемії 

мозку? 

3. Яким чином з'ясування фенотипів тромбоцитів та можливості 

взаємодії рецепторів при дії АДФ, адреналіну і ФАТ дозволяє вдосконалити 

профілактику тромбогенеза? 

Наведені зауваження не носять принципового характеру та не 

знижують наукової цінності дисертаційної роботи. 

9. Завершеність дисертації в цілому і її відповідність 

встановленим вимогам. 

Дисертація Мамедалієвої Севиндж Алі Кизи «Патогенетичні механізми 

дисфункції порушень тромбоцитів за умов прогресування хронічної ішемії 

головного мозку», виконана в ДП «Український науково-дослідний інститут 

медицини транспорту МОЗ України» (м. Одеса), є завершеною науковою 

працею, що містить нове рішення важливої наукової задачі - визначення 

механізмів і ролі дисфункції тромбоцитів за умов прогресування хронічної 

ішемії головного мозку і має важливе значення для поглиблення теоретичних 

уявлень щодо патофізіології тромбогенеза за умов цереброваскулярної 

патології. 

10. Висновок. 

Виходячи з актуальності, теоретичного і практичного значення, 

наукової новизни, обґрунтованості отриманих результатів, відповідності 
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змісту і висновків поставленій меті і задачам дисертаційна робота 

Мамедалієвої Севиндж Алі Кизи «Патогенетичні механізми дисфункції 

порушень тромбоцитів за умов прогресування хронічної ішемії головного 

мозку», цілком відповідає вимогам 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 p., і автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. 


