
ВІДГУК 

офіційного опонента, провідного наукового співробітника відділу 

комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ 

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

медичних наук, доцента Шалімової Анни Сергіївни на дисертаційну роботу 

Базики Олександра Дмитровича «Оптимізація прогнозування розвитку 

найбільш поширених захворювань системи кровообігу в структурі 

коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 

аварії на підставі 30-річного медичного спостереження», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 

– внутрішні хвороби 

 

Актуальність проблеми  

Актуальність роботи, перш за все, обумовлена тим, що проблема 

«неінфекційних» епідемій на сьогоднішній день у світі та в Україні, зокрема,   

стоїть дуже гостро. Незважаючи на значні успіхи у вивченні патогенетичних 

особливостей розвитку і прогресування коморбідної патології, покращенню 

підходів до її діагностики та лікування, рівень захворюваності і поширеності 

гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, ожиріння та цукрового діабету 

2 типу залишається стало високим. При цьому серцево-судинні ускладнення в 

структурі коморбідної патології значною мірою впливають на тривалість і 

якість життя пацієнтів. Саме тому розробка нових і удосконалення відомих 

схем діагностики та лікування, а також прогнозування розвитку найбільш 

поширених серцево-судинних захворювань, є одним з пріоритетних напрямків 

наукових досліджень сучасної медицини.  

Незважаючи на достатню вивченість факторів ризику розвитку серцево-

судинних захворювань, погляди щодо віднесення іонізуючого випромінювання 

до факторів ризику саме серцево-судинної патології є досить суперечливими. 

Це значною мірою обумовлено тим, що більшість клінічних досліджень, в яких 

оцінювався вплив опромінення на формування серцево-судинної патології у 



ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, виконувалися в різний час після 

аварії, мала неоднакову тривалість та включала неоднорідну за віком і 

супутньою патологією вибірку пацієнтів, що обмежувало аналіз ролі 

радіаційного фактору у формуванні серцево-судинної патології. 

 Саме тому дослідження найбільш поширених захворювань системи 

кровообігу в структурі коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків 

Чорнобильської аварії на підставі довготривалого медичного спостереження, 

оцінка впливу радіаційного чинника на формування зазначених патологій і 

прогнозування розвитку найбільш поширених серцево-судинних захворювань у 

даній когорті пацієнтів потребує детального вивчення. 

У зв’язку з цим, робота Базики О.Д., метою якої стало оптимізація 

прогнозування розвитку найбільш поширених хвороб системи кровообігу в 

структурі коморбідної патології, впливу на них радіаційних і нерадіаційних 

факторів ризику та розробка критеріїв розвитку цих хвороб на підставі 

тривалого динамічного дослідження структурно-функціонального стану лівого 

шлуночка у осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, є 

актуальною і науково обґрунтованою. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, тема 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт відділу 

терапії радіаційних наслідків Інституту клінічної радіології Державної установи 

«Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»: 

«Визначення особливостей розвитку та перебігу ішемічної хвороби серця в 

учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії залежно від генетичної 

схильності та дії радіаційних і нерадіаційних факторів ризику» (№ 

держреєстрації 0113U002318, 2013-2015 рр.) і «Визначення гендерних 

особливостей перебігу найбільш поширених хвороб системи кровообігу в 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з урахуванням 

структурно-функціональних змін міокарда, поліморфізму rs966221 гена PDE4D 

та дії радіаційного фактору» (№ держреєстрації 0116U003576, 2016-2018 рр.). 



Здобувачем проведений аналіз наукової літератури за проблемою і виконаний 

патентно-інформаційний пошук. Здобувач брав участь у ретроспективному 

аналізі історій хвороб у ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії і медичної 

документації хворих з контрольної групи, проведенні ехокардіографічних 

досліджень у хворих чоловічої статі, інтерпретації отриманих результатів, 

написанні наукових праць та впровадженні результатів у заклади практичної 

охорони здоров'я. 

 

Наукова новизна роботи  

Автором на підставі застосування загально-клінічних, біохімічних, 

інструментальних та аналітико-статистичних методів отримані нові дані, які 

базуються на вперше проведеному 30-річному медичному спостереженні за 

станом здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Удосконалені 

знання з питань впливу радіаційного фактору на розвиток гіпертонічної 

хвороби та ішемічної хвороби серця в поєднанні з ожирінням і цукровим 

діабетом 2 типу. Встановлений вплив радіаційного фактора на більш ранній 

розвиток гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, ожиріння та 

цукрового діабету 2 типу, в порівнянні з неопроміненими особами. Показано, 

що у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розвиток гіпертонічної 

хвороби та ішемічної хвороби серця достовірно випереджав клінічний дебют 

цукрового діабету. Автором доведено, що до чинників ризику розвитку 

гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця також відноситься радіаційне 

опромінення, яке є самостійним та найбільш значущим, в сукупності, фактором 

ризику розвитку серцево-судинної патології. Встановлено, що впродовж 30 

років після опромінення збільшення маси міокарда та зміни типу геометрії 

лівого шлуночка серця були обумовлені, насамперед, потовщенням задньої 

стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перетинки без суттєвої дилатації 

порожнини лівого шлуночка. Визначений характер змін геометрії і структур 

лівого шлуночка у ліквідаторів Чорнобильської аварії. На підставі факту участі 

пацієнтів в ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, їхнього віку на момент 



розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця, факторів ризику та 

ехокардіографічних параметрів автором були розраховані моделі прогнозування, в 

яких враховувались сумарні дії показників для розподілу пацієнтів на осіб, які 

мають високий ризик захворіти на гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу 

серця. Використання цих моделей дає можливість оптимізації прогнозування 

ризику розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця у осіб, які 

зазнали впливу іонізуючого випромінювання. 

  

Практичне значення результатів дослідження  

За результатами дослідження автором доведена доцільність проведення 

профілактики серцево-судинних захворювань та цукрового діабету в ранньому 

періоді після опромінення. 

Отримані результати дають можливість лікарям закладів практичної 

охорони здоров’я розглядати участь в аварійних роботах в умовах радіаційного 

впливу як фактор серцево-судинного ризику, а застосування розроблених 

моделей – спрогнозувати ризик розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної 

хвороби серця. 

На підставі встановленого нижчого впливу радіаційного фактору на ризик 

розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця осіб у віці старше 

50 років (порівняно з більш молодим віком) автором обґрунтовано залучення до 

аварійних робіт фахівців старше 50 років при виникненні радіаційних 

інцидентів. 

Розроблені автором математичні моделі дозволяють прогнозувати ризик 

розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця для осіб, які 

зазнали радіаційного впливу.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені в Київському центрі 

трансплантації кісткового мозку, відділенні радіаційної кардіології клініки 

ННЦРМ та відділенні клінічної фармакології і фармакотерапії ДУ 

«Національний науковий центр Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» 

НАМН України. 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації, їх достовірність  

Для вирішення поставлених завдань автором було використано сучасні, 

інформативні, адекватні методи дослідження, зокрема, загально-клінічні зі 

збором радіаційного анамнезу, біохімічні, інструментальні та аналітико-

статистичні. Заслуговує уваги застосування різноманітних методів 

статистичного аналізу, у тому числі і таких специфічних методів, як аналіз 

виживаності за Капланом-Мейєром і аналіз пропорційних ризиків. 

Наукові результати, висновки і практичні рекомендації дисертаційної 

роботи Базики О.Д. підкріплені достатнім об'ємом клінічних, інструментальних 

і лабораторних методів дослідження. У програму дослідження увійшли 144 

ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії на ЧАЕС 1986 р. та 105 осіб 

контрольної групи. Слід відзначити, що автором проведено ретроспективний і 

поточний аналіз історій хвороб пацієнтів: ретроспективний аналіз проміжку 

часу з 1986 по 2012 рр. (оцінка клінічного перебігу найпоширеніших хвороб 

системи кровообігу і результатів ехокардіографічного дослідження із історій 

хвороб) і поточний аналіз з 2012 по 2016 рр. для порівняння їх з власними 

даними дисертанта. 

Проведене дослідження повністю відповідає поставленій меті та 

завданням, а висновки і практичні рекомендації є логічним завершенням 

отриманих результатів.  

Вищезазначене дає підстави вважати, що робота виконана на високому 

науково-методичному рівні, а її положення у достатньому ступені обґрунтовані 

і достовірні. 

Отримані результати особливо важливі для лікарів закладів практичної 

охорони здоров’я, оскільки дають можливість враховувати участь  радіаційного 

впливу як фактору серцево-судинного ризику, а розроблені автором моделі 

дозволяють спрогнозувати ризик розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної 

хвороби серця. 

 



Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих роботах і 

авторефераті  

За темою дисертації автором опубліковано 14 наукових праць: 7 статей у 

фахових виданнях, рекомендованих МОН України (з них 6 статей у наукових 

виданнях, що входять до міжнародної науково-метричної бази Scopus), 6 тез у 

матеріалах вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій та 

конгресів, 1 глава в монографії.  

Усі наукові положення, висновки та практичні рекомендації знайшли своє 

відображення в опублікованих роботах. 

Автореферат написано відповідно до чинних вимог, а його зміст повністю 

відображає основні положення дисертації.  

 

Оцінка змісту і оформлення роботи 

Дисертаційна робота побудована за класичною схемою і складається з 

вступу, огляду літератури, трьох розділів власних спостережень, обговорення 

результатів, висновків і практичних рекомендацій, списку використаної 

літератури (248 джерел, з яких 166 – кирилицею і 82 – латиницею) і трьох 

додатків. Дисертацію ілюстровано 20 таблицями та 40 рисунками.  

Вступ до роботи детально висвітлює сучасний стан проблеми у світі та 

аргументує доцільність проведення дослідження. Мета і завдання роботи чітко 

сформульовані.  

У першому розділі, який є оглядом літератури, логічно та послідовно 

викладені дані наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених щодо 

особливостей розвитку захворювань серцево-судинної системи та коморбідної 

патології у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання. Автором 

представлені дані про поширеність захворювань системи кровообігу в осіб, які 

зазнали радіаційного впливу, описано вплив іонізуючого випромінювання на 

серцево-судинну систему, зазначені фактори ризику серцево-судинних 

захворювань та їх зв'язок з іонізуючим випромінюванням, а також 



проаналізовані літературні дані щодо впливу коморбідної патології на серцево-

судинну систему. 

У другому розділі, який присвячений клінічній характеристиці хворих та 

методам дослідження, чітко представлені дизайн і програма дослідження. 

Детально висвітлені методи, що застосовувалися при виконанні дисертаційної 

роботи. Використані статистичні методи адекватні поставленим завданням.  

У третьому розділі дисертації досліджені особливості розвитку хвороб 

системи кровообігу і супутнього цукрового діабету та ожиріння в учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС протягом 30-річного періоду. Автором була 

проаналізована частота виникнення нових випадків гіпертонічної хвороби та 

ішемічної хвороби серця на всіх етапах спостереження, а також накопичена 

частота цих нозологій залежно від віку та часу, що пройшов після аварії на 

ЧАЕС. Результати даного розділу показали, що гіпертонічна хвороба, ішемічна 

хвороба серця та цукровий діабет 2 типу в когорті учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС виникали в більш молодому віці, в порівнянні з 

неопроміненими особами. При цьому автором було доведено, що розвиток 

гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця достовірно випереджав 

клінічний дебют цукрового діабету 2 типу. 

Четвертий розділ дисертації присвячений оцінці змін структурно-

функціонального стану лівого шлуночка в учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС та складається з трьох підрозділів. У першому підрозділі автором 

представлений ретроспективний аналіз змін структурно-функціонального стану 

міокарда за результатами ехокардіографічного дослідження, у другому 

підрозділі – оцінені зміни міокарда лівого шлуночка, клапанів та стінки аорти 

протягом 30-річного спостереження, а у третьому підрозділі – встановлені 

особливості геометрії лівого шлуночка та систолічної функції серця у третьому 

десятиріччі після аварії на ЧАЕС.  

П’ятий розділ дисертації, що присвячений оцінці радіаційних та 

нерадіаційних факторів ризику розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної 

хвороби серця, складається з трьох підрозділів. У першому підрозділі 



проаналізовані нерадіаційні фактори ризику в учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, у другому підрозділі оцінена роль радіаційного та 

нерадіаційних факторів ризику в розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної 

хвороби серця. Особливої уваги заслуговує третій підрозділ п’ятого розділу, в 

якому автором запропоновано дискримінантну модель прогнозування розвитку 

гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. Зазначена модель на підставі 

віку пацієнтів на момент розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби 

серця, даних про їх участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, 

наявності факторів ризику та ехокардіографічних параметрів дає можливість 

прогнозувати такі серцево-судинні захворювання, як гіпертонічна хвороба та 

ішемічна хвороба серця. 

Дисертація завершується розділом «Обговорення отриманих 

результатів», в якому автор власні дані співставив із сучасними літературними 

даними, що дозволило аргументувати висновки роботи. 

 Висновки і практичні рекомендації логічні, обґрунтовані, відповідають 

сучасним уявленням та повною мірою відображують основний зміст роботи. 

Список літературних джерел оформлено відповідно до бібліографічних 

вимог. 

Дисертаційна робота Базики О.Д. є завершеною науковою роботою, а її 

оформлення в цілому відповідає діючим вимогам.  

 

Недоліки дисертації та автореферату щодо змісту і оформлення 

У процесі рецензування роботи принципових зауважень не виявлено. У 

тексті дисертації та автореферату зустрічаються поодинокі орфографічні та 

стилістичні помилки. Деякий графічний матеріал має досить складну 

структуру, що ускладнює сприйняття матеріалу. Проте зазначені зауваження не 

знижують позитивної оцінки дисертації, її важливого теоретичного значення 

для науки і практичної медицини.  



Оформлення дисертації відповідає вимогам МОН України щодо 

об’єму, структури та змісту. Автореферат написаний відповідно до чинних 

вимог; зауважень щодо його змісту та оформлення немає. 

 

При рецензуванні роботи виникли наступні запитання:  

1. З чим Ви пов’язуєте те, що у Вашій роботі в учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС розвиток гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби 

серця значно випереджав (на 25,7 і 19,5 років, відповідно) клінічний 

дебют цукрового діабету?  

2. Які показники ремоделювання серця можна розцінювати як обумовлені 

серцево-судинною патологією, що сформувалася за 30-річний період 

спостереження за пацієнтами, а зміни яких показників пов’язані саме з 

радіаційним фактором?  

3. Чим Ви можете пояснити нижчий вплив радіаційного фактору на ризик 

розвитку гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця у осіб старше 

50 років?  

 

 

Висновок  

За актуальністю теми, рівнем методичного виконання, достатнім об'ємом 

дослідження, науковою новизною і практичною значущістю основних 

положень та висновків, дисертаційна робота Базики Олександра Дмитровича на 

тему: «Оптимізація прогнозування розвитку найбільш поширених захворювань 

системи кровообігу в структурі коморбідної патології в учасників ліквідації 

наслідків чорнобильської аварії на підставі 30-річного медичного 

спостереження» відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. №567 та внесеними змінами затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015р № 656, а її автор заслуговує 

 



 


