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Актуальність теми У структурі загальної смертності на частку серцево- 

судинних захворювань в Україні припадає 62,5-63,4%, а 75-80% випадків 

смерті від цих захворювань пов’язані з атеросклеротичним ураженням 

кровоносних судин, а саме - з артеріальною гіпертензією, інфарктом 

міокарда, церебральним інсультом.

Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним з найбільш розповсюджених 

захворювань системи кровообігу та предиктором таких ускладнень, як 

інфаркт міокарда, інсульт, ниркова недостатність і може бути причиною 

раптової смерті. Згідно офіційної статистики, в Україні зареєстровано понад 

12 мільйонів пацієнтів з АГ, що становить понад 31% дорослого населення, 

тобто АГ виявляють майже у кожної третьої дорослої людини. За даними 

вітчизняних епідеміологічних досліджень, у кожного п’ятого українця 

реєструють тяжкий ступінь АГ, у 46,7% вона поєднана з супутньою 

ішемічною хворобою серця (ІХС), у 17,6% -  із цереброваскулярною 

патологією. Тобто, артеріальна гіпертензія становить важливу не лише 

сугубо медичну, але і соціальну, економічну і, навіть, політичну проблему.

Складність проблеми значною мірою поглиблюється тим, що у 

переважній більшості артеріальна гіпертензія поєднується з іншими 

захворюваннями, модифікуючи їх перебіг, а супутні захворювання, у свою 

чергу, несприятливо позначаються на перебігу артеріальної гіпертензії,



збільшщуючи відсоток ускладненнь, інвалідизацію і передчасну смерть 

пацієнтів.

Одними з таких захворювань є цукровий діабет (ЦД) та патологія 

щитоподібної залози.

Цукровий діабет є незалежним чинником ризику серцево-судинних 

захворювань, наявність якого збільшує ймовірність розвитку ІХС в 2-4 рази. 

Результати робіт, проведених в останні роки, показали високу частоту 

поєднання ЦД 2 типу та патології щитовидної залози (ЩЗ), при цьому 

поєднання ЦД 2 типу та первинного гіпотиреозу відзначається в 5-22,5% 

випадків. Найбільш частою причиною набутого гіпотиреозу вважають 

аутоімунний тиреоїдит. Встановлено, що як ЦД, так і гіпотиреоз асоційовані 

з надмірною масою тіла, дисліпідемією, розвитком гіпертрофії міокарда 

лівого шлуночка (ЛШ), порушеннями ритму серця, що вказує на 

патогенетичну спільність цих станів. Порушення метаболізму при поєднанні 

ЦД 2 типу та гіпотиреозу призводять до стану взаємного обтяження, що 

сприяє збільшенню ризику серцево-судинних подій.

У даний час АГ І ЦД розглядають як взаємо-пов’язані хвороби, кожна з 

яких водночас є додатковим чинником ризику розвитку атеросклерозу та 

серцево-судинних захворювань. Внаслідок їх поєднання посилюється 

дисфункція ендотелію, виникають мікро- і макросудинні ускладнення, 

значно підвищується AT, розвиваються гіпертрофія міокарда, ішемія та 

серцева недостатність.

У свою чергу, за даними численних досліджень у 65-90% хворих на ЦД 

відзначають АГ, тобто у 2-3 рази частіше, ніж у загальній популяції. 

Результати дослідження UKPDS (UK Prospective Diabetes Study Group, 1998) 

свідчать, що ефективне зниження підвищеного артеріального тиску 

призводить до 51 % зниження ризику макросудинних ускладнень у хворих на 

ЦД, контроль за гіперліпідемією — до 36% зниження смертності у них 

внаслідок ішемічної хвороби серця, а ретельна корекція- рівня глікемії — до 

16% зниження частоти розвитку інфаркту міокарда. Тобто регулювання AT



за своєю ефективністю щодо покращання прогнозу перебігу ІХС у хворих на 

ТТД займає пріоритетне місце серед інших профілактичних втручань.

Враховуючи вищевикладене, дисертаційне дослідження, метою якого 

визначено оптимізацію ранньої діагностики, прогнозування перебігу, ризику 

розвитку ускладнень та лікувальної тактики у пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу й субклінічним 

гіпотиреозом на підставі комплексного визначення клініко-патогенетичних 

механізмів, ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу, системного 

запалення та процесів судинного старіння є актуальним та важливим як з 

теоретичної, так і з практичної точок зору.

Зв'язок дисертаційного дослідження з державними та 

галузевими науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри клінічної 

фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного 

медичного університету МОЗ України «Оптимізувати діагностику 

артеріальної гіпертензії та виявлення субклінічного ураження органів- 

мішеней в осіб молодого віку» (державний реєстраційний номер 

011211002385) (2013-2016 рр), та «Оптимізація діагностики та лікування 

коморбідної патології (гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу) на 

підставі оцінки кардіогемодинаміки, метаболізму і фармакогенетичного 

аналізу» (державний реєстраційний номер 0118Ш00923) (2016-2019 рр.). 

Здобувачкою здійснено аналіз наукової літератури за проблемою, виконано 

патентно-інформаційний пошук. Дисертантка брала участь у проведенні 

відбору тематичних хворих, інтерпретації отриманих результатів, написанні 

наукових праць, упровадженні результатів дослідження в заклади практичної 

охорони здоров'я.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.
Дисертаційна робота характеризується логічним і послідовним 

викладенням матеріалу, використанням сучасних методів статистичного



аналізу, детальним обговоренням отриманих даних з одночасним 

порівняльним аналізом літературних джерел, наявністю достатньої кількості 

посилань на джерела інформації, що були використані.

Дизайн дослідження обрано вдало, аргументовано, у ньому чітко і 

конкретно визначено коло поставлених завдань. Обсяг груп у дослідженні 

відповідає вимогам статистичних критеріїв, які застосовувалися для 

перевірки значущості результатів. Дослідні групи пацієнтів ретельно 

відібрано, хворі обстежені за допомогою сучасних лабораторних та 

інструментальних методів дослідження, що є повністю адекватним для 

отримання необхідних результатів дослідження та їх правильного 

тлумачення. Одержані результати є об’єктивними та статистично 

вірогідними.

У цілому, робота є комплексним дослідженням, у якому на підставі 

комплексного вивчення клініко-патогенетичних механізмів, ендотеліальної 

дисфункції, системного запалення і процесів судинного старіння розроблена 

концепція по оптимізації ранньої діагностики, прогнозуванню перебігу, 

ризикам розвитку ускладнень, що, у свою чергу, забезпечило створення 

багатофакторної моделі прогнозування розвитку несприятливих серцево- 

судинних подій, а також розробки алгоритму ранньої діагностики і 

лікувально-профілактичної тактики для попередження розвитку серцево- 

судинних ускладнень у хворих з коморбідним перебігом гіпертонічної 

хвороби, цукрового діабету 2 типу у залежності від функціонального стану 

щитоподібної залози та аргументувати доцільність включення левотироксину 

у загальноприйняті схеми і стандарти терапії пацієнтів з коморбідним 

перебігом гіпертонічної хвороби, цукрового діабету та субклінічного 

гіпотиреозу.

Саме завдяки ретельному аналізу клінічних даних і результатів 

додаткових методів дослідження, використанню сучасних 

високоінформативних методів варіаційної статистики авторкою дослідження



сформульовані наукові положення та обґрунтовані висновки, які 

відповідають поставленим у роботі меті та задачам.

Ключові положення та результати дисертаційної роботи були широко 

представлені на вітчизняних та закордонних медичних конгресах і 

конференрціях, проведено впровадження одержаних результатів у практику 

закладів охорони здоров’я України, що свідчить про високий рівень 

обґрунтованості положень і висновків роботи.

Оцінка структури, змісту та форми дисертації
Зміст докторської дисертації викладено .на 405 сторінках 

машинописного тексту. Вона складається зі вступу, огляду літератури, 

розділу «Матеріали та методи», семи розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку 

літератури, який налічує 421 літературне джерело. Робота проілюстрована 18 

рисунками та 82 таблицями.

Назва дисертації відповідає її змісту. Мета і завдання в цілому 

конкретні, аргументовані. За структурою дисертаційна робота повністю 

відповідає чинним вимогам ДАК МОН України. Всі розділи за своєю суттю, 

науково-методичним підходом, об’ємом і методами статистичного аналізу, 

інтерпретацією отриманих даних, висновками та практичними

рекомендаціями відображують важливу та повноцінно викладену 

дисертаційну роботу.

Дисертація побудована по загальноприйнятому плану. У вступі роботи 

розкривається актуальність теми з визначенням мети, завдань і методів 

дослідження, вказується зв'язок роботи з науково-дослідними роботами; 

наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, особистий 

внесок здобувана та дані щодо апробації результатів дисертації, кількість 

публікацій.

В огляді літератури наведено ретельний аналіз наукових праць, 

опублікованих у наукових виданнях України та робіт зарубіжних авторів, що 

висвітлюють окремі аспекти даної проблеми. Зокрема авторка дослідження



визначає особливості артеріальної гіпертензії та цукрового діабету у 

пацієнтів різного віку та роль субклінічного гіпотиреозу як додаткового 

фактора прогресування гіпертонічної хвороби, поєднаної з цукровим 

діабетом 2 типу. Дисертантка визначає спільні та взаємозалежні 

патогенетичні ланки коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та субклінічних гіпотиреозом 

(підрозділ 1.3).

В окремих підрозділах проведено аналітичний огляд сучасних 

літературних джерел стосовно запропонованих в останні роки теорій 

передчасного старіння та особливостей лікування і профілактики комор

бідного перебігу гіпертонічної хвороби з позицій сучасних міжнародних та 

національних стандартів та власних даних дослідницьких груп, а також 

окремих дослідників.

Проведений аналіз даних літератури свідчить, що дисертантка ретельно 

опрацювала сучасну літературу, яка стосується предмету дисертаційного 

дослідження. Аналіз літературних джерел, аргументація авторки 

дослідження досить повно та критично розкривають сучасний рівень знань 

щодо особливостей та можливостей прогнозування клінічних подій у 

пацієнтів з гіпертонічною хворобою, поєднаною з цукровим діабетом 2 типу 

та субклінічним гіпотиреозом. З іншого боку, дисертантка виокремлює низку 

невирішених завдань, які стали у подальшому предметом її дисертаційного 

дослідження та засвідчили високий рівень ерудиції автора роботи.

У другому розділі «Матеріал та методи дослідження» представлено 

характеристику об’єктів дослідження, використаних дисертанткою 

методичних підходів і конкретних методик. Розділ дисертаційної роботи дає 

детальну характеристику обстежених клінічних груп хворих і висвітлює 

лабораторні, інструментальні та статистичні методи досліджень, що були 

використані в роботі.



Авторка роботи використала сучасні високоінформативні методи 

дослідження, що робить висновки роботи достовірними та науково 

обґрунтованими.

Третій розділ дисертаційного дослідження присвячено вивченню 

особливостей клініко-метаболічних проявів гіпертонічної хвороби у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу при наявності субклінічного 

гіпотиреозу або нормальної функції щитоподібної залози..

Автор дослідження проводить вивчення особливостей ліпідного та 

вуглеводного обміну з урахуванням вікових та тендерних особливостей та 

проводить оцінку біологічного віку та темпів старіння у вищезазначеної 

категорії пацієнтів.

У четвертому розділі авторка дослідження визначає особливості 

оксидативного стресу, рівня 8-гідрокси-2диоксигуанозину у хворих на 

гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з нормальною 

функцією щитоподібної залози та субклінічним гіпотиреозом та особливості 

вплив у оксидативного стресу на біологічний вік та процеси старіння у 

зазначеної категорії пацієнтів. На підставі проведених досліджень 

дисертантка розробляє і впроваджує спосіб визначення прогресування 

оксидативного стресу у пацієнтів хворих на гіпертонічну хворобу у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з нормальною функцією щитоподібної 

залози та субклінічним гіпотиреозом.

У п’ятому розділі дисертаційного дослідження подано результати 

вивчення стану судинного ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з нормальною функцією щитоподібної 

залози та субклінічним гіпотиреозом. Авторка роботи встановлює значення 

васкулоендотеліального фактора росту та десквамуючих ендотеліальних 

клітин, а також значення рівнів СРП та ФНП-а як маркерів хронічного 

системного запалення та їх влив на функцію ендотелію у хворих на 

гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з нормальною 

функцією щитоподібної залози та субклінічним гіпотиреозом.



Шостий розділ містить оцінку динаміки довжини теломер як маркера 

ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну 

хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з нормальною функцією 

щитоподібної залози та субклінічним гіпотиреозом.

На підставі проведених досліджень автор дослідження розробляє 

оригінальні моделі індивідуалізованого прогнозування розвитку серцево- 

судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу поєднанні з 

цукровим діабетом 2 типу з нормальною функцією щитоподібної залози та у 

пацієнтів з субклінічним гіпотиреозом, що відображено у розділі 7.

У розділі 8 проведена оцінка динаміки гормонально-метаболічних та 

антропометричних показників у пацієнтів з гіпертонічною хворобою у 

поєднанні з цукровим діабетом 2 типу в залежності від субклінічного 

гіпотиреозу під впливом запропонованої терапії.

Автор дослідження, зокрема, проводить вивчення особливостей 

статинотерапії та додаткового призначення замісної терапії левотироксином 

на показники метаболічних процесів, оксидативного стресу, ендотеліальної 

дисфункції, довжину теломер у хворих на гіпертонічну хворобу поєднанні з 

цукровим діабетом 2 типу з нормальною функцією щитоподібної залози.

У дев’ятому розділі роботи її автор обґрунтовує алгоритм визначення 

осіб з наявністю додаткових діагностичних критеріїв ризику серцево- 

судинних ускладнень на основі аналізу біологічного віку, функціонального 

стану ендотелію, оксидативного стресу та довжини теломер з урахуванням 

клініко-лабораторних особливостей серед пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з нормальною функцією 

щитоподібної залози та субклінічним гіпотиреозом.

У розділі «Аналіз та обговорення результатів дослідження» 

дисертантка узагальнює результати власних спостережень і співвідносить їх з 

літературними даними, аргументує сформульовані висновки.

Наведені висновки та практичні рекомендації повністю відповідають 

отриманим результатам, меті та завданням роботи. Результати дослідження



викладено послідовно, відповідно до порядку виконання поставлених 

завдань, вони мають переконливе теоретичне та практичне значення. 

Науково-практична цінність роботи не викликає сумнівів. Дисертаційна 

робота ілюстрована достатньою кількістю рисунків і таблиць, що відповідає 

сучасним вимогам.

Список літератури оформлений згідно з сучасними бібліографічними 

вимогами.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертанткою вперше:

- запропоновано метод оцінювання вираженості й прогресування 

оксидативного стресу в пацієнтів з поєднаним перебігом гіпертонічної 

хвороби, цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу шляхом 

комплексного аналізу низки лабораторних показників, рівнів систолічного 

артеріального тиску й інформації щодо вживання статинів;

- установлено діагностичну та прогностичну цінність довжини теломер 

як біомаркера серцево-судинного ризику в пацієнтів різних вікових груп з 

ГХ, ЦД2Т без порушення функції ЩЗ та за наявності субклінічного 

гіпотиреозу;

- встановлено наявність зв'язку кардіометаболічних порушень, 

погіршення функціонального стану ендотелію, посилення процесів 

хронічного системного запалення й судинного старіння зі ступенем 

мінімальної тиреоїдної недостатності;

- у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу 

переважно при відсутності порушення функціонального стану щитовидної 

залози доведено наявність довшої довжини теломер крові та клітин 

букального епітелію у випадку нормалізації визначених модифікованих 

чинників кардіоваскулярного ризику;

- обґрунтовано доцільність залучення левотироксину до комплексного 

лікування пацієнтів з коморбідним перебігом гіпертонічної хвороби щодо 

зниження ризику розвитку серцево-судинних ускладнень за рахунок



покращення гормонально-метаболічних, антропометричних факторів та 

процесів судинного старіння.
- запропоновано науково обґрунтовану багатофакторну модель 

прогнозування розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на ГХ у 

поєднанні із ЦД2 типу.

Нові дані, отримані при виконанні дисертаційного дослідження 

захищені патентом на винахід та патентом на корисну модель.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

роботи аргументована наступними критеріями і можливостями реалізації 

отриманих нових наукових результатів та їх тлумачення і аргументації:

1. Виокремлення діагностичних критеріїв прогресування й додаткових 

предикторів формування ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з 

гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом 2 типу і субклінічним 

гіпотиреозом та розробка прогнозу несприятливих кардіоваскулярних подій 

та їх профілактики.

2. Визначення ролі субклінічного гіпотиреозу, як фактора серцево- 

судинного ризику у хворих гіпертонічною хворобою, та можливості 

зниження кардіоваскулярного резику через корекцію метаболічних змін, 

обумовлених субклінічним гіпотиреозом.

3. Обгрунтування і практичне впровадження у. комплексну терапію 

додаткового призначення левотироксину.

Основні результати дослідження впроваджені в практичну роботу 

обласних та районних лікарень Тернопільської, Львіської, Чернівецької, 

Сумської, Івано-Франківської, Кіровоградської та Харківської областей, а 

також у відділенні гіпертензій ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. 

Малої НАМИ України» (м. Харків).

Географія впровадження засвідчила практично загальнодержавний 

рівень в закладах охорони здоров’я та особливий інтерес до впровадження 

одержаних наукових результатів.



Впровадження результатів дослідження у практику, лікувальних закладів 

різних областей України підтвердили ефективність запропонованих методів.

Апробація результатів дисертації, повнота викладення основних 

положень, висновків і рекомендацій

За матеріалами докторської дисертації опубліковано 43 наукових праці, 

у тому числі 22 статті (з них 9 одноосібно), з яких 2 0 - у  фахових наукових 

виданнях, рекомендованих МОН України, 5 статей в іноземних журналах, 5 

статей у журналах, включених до наукометричних баз Scopus та Web of 

Science, 1 державний патент України на винахід, 1 державний патент України 

на корисну модель, 17 тез на науково-практичних конференціях, 

міжнародних конференціях і конгресах.

Опубліковані праці відображають зміст проведеного дослідження, 

повноту викладення наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та достатній рівень їх оприлюднення.

Текст дисертації та автореферату тотожні. Автореферат відображає всі 

основні положення дисертації. Зауважень стосовно автореферату та його 

змісту немає.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи немає. Разом із загальною позитивною оцінкою виконаного 

дослідження слід відзначити деякі недоліки, які суттєво не позначаються на 

позитивній оцінці проведеного дослідження.

1. В тексті рукопису дисертації зустрічаються граматичні та 

стилістичні помилки.

2. Розділ «Матеріали і методи дослідження» написаний досить 

детально, загальноприйняті методики можна було б детально не описувати, а 

лише дати посилання на літературні джерела, де опублікована та чи інша 

методика.

3. Дисертантка приводить класифікацію ВООЗ, де за віком



поділяють громадян на осіб літнього (вік 61-70 років), старечого 75-89 років) 

віку та довгожителів (віком понад 90 років), вказуючи при цьому, що ця 

класифікація не переглядалась з 1963 року.

Одночасно, вже у розділі власних досліджень, розподіляючи пацієнтів за 

віком, автор дослідження поділяє їх на дві групи -  пацієнтів середнього віку 

(44 -60 років) і 60-75 років (похилий вік), посилаючись на класифікацію 

вікових груп ВООЗ 2016 року). Тобто імовірно класифікація переглядалась і 

остання класифікація є більш детальною і зручною у використанні.

Проте, зроблені зауваження не є принциповими, не впливають на зміст 

роботи, не знижують позитивної оцінки дисертації, її важливого 

теоретичного значення для науки та практики.

Для продовження наукової дискусії хотілося б поставити здобувачеві 

такі запитання:

1. Чи не включались у дослідження пацієнти з симптоматичною 

артеріальною гіпертензією і, зокрема, пацієнти з нирковою гіпертензією у 

хворих з цукровим діабетом?

2. Авторка дослідження розробила алгоритм ранньої комплексної 

діагностики і лікувально-профілактичних заходів для -запобігання розвитку 

серцево-судинних ускладнень у хворих з коморбідною патологією, яку вона 

вивчала. Хто, на думку авторки дослідження повинен заповнювати 

опитувальники, визначати ризик, проводити динамічне спостереження та 

проводити розрахунки за достатньо складними формулами -  сімейний лікар, 

кардіолог, ендокринолог та ін.?

3. У пункті 3 «Практичних рекомендацій» з метою прискорення 

редукції кардіометаболічного ризику та профілактики розвитку серцево- 

судинних подій рекомендовано призначати статини і левотироксин протягом 

12 місяців. А якою повинна бути подальша тактика -  цг препарати відмінити, 

якщо так, то якими повинні бути критерії відміни?



висновок
про відповідність дисертаційної роботи встановленим вимогам

Докторська дисертація Немцової Валерії Данилівни на тему «Клініко- 

патогенетичні та прогностичні аспекти поєднаного перебігу гіпертонічної 

хвороби з цукровим діабетом 2 типу та субклінічним гіпотиреозом» виконана 

під керівництвом академіка НАМИ України, доктора медичних наук, 

професора Біловола Олександра Миколайовича, є завершеною науковою 

працею, в якій на основі комплексного використання сучасних методів 

дослідження та статистичної обробки результатів одержані ретельно 

обґрунтовані та доведені наукові положення, щодо яких здобувач є суб’єктом 

авторського права, і які сприяють розв’язанню конкретної наукової проблеми 

-  оптимізацїї ранньої діагностики, прогнозування перебігу, ризику розвитку 

ускладнень та лікувальної тактики у пацієнтів з гіпертонічною хворобою в 

поєднанні із цукровим діабетом 2 типу й субклінічним гіпотиреозом на 

підставі комплексного визначення клініко-патогенетичних механізмів, 

ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу, системного запалення та 

процесів судинного старіння.

Представлена робота містить нові, раніше не захищені науково 
обгрунтовані положення, які у сукупності слід розглядати як суттєвий внесок 
у розв’язання актуальної медичної проблеми.

Дисертація оформлена відповідно до вимог та відображає особистий 
внесок автора.

Докторська робота на тему «Клініко-патогенетичні та прогностичні 
аспекти поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби з цукровим діабетом 2 
типу та субклінічним гіпотиреозом» за актуальністю обраної теми, ступенем 
обґрунтованості наукових положень, рекомендацій, їх достовірністю, 
новизною, практичним значенням, високим методичним рівнем виконання 
відповідає усім необхідним вимогам пункту 10 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєнню вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України 
№567 від 24 липня 2013 року та внесеними зміни, затвердженими



Постановою Кабінету Міністрів України №656 від 19 серпня 2015 року 
щодо докторських дисертацій, а її автор Немцова Валерія Данилівна 
заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 
14.01.02 -  «Внутрішні хвороби» (222 — Медицина).

Офіційний опонент,
завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 
з професійними хворобами 
Української медичної стоматологічної академії 
д. мед. н., професор І.П. Катеренчук

Підпис професора Катеренчука Івана Петровича

ЗАСВІ,
Учений секретар 
Української медичної стом. 
кандидат біологічних наук, В.Л Філатова


