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А к ту а л ь ні с т ь  теми д и с е р т а ц і ї

Захворювання серцево-судинної системи є однією з найактуальніших 

проблем сучасної медицини. За даними ВООЗ, патологія серцево-судинної 

системи займає перше місце в структурі смертності від неінфекційних. 

Зокрема, в Україні, яка за цим критерієм посідає одне з перших місць у 

світі, цей показник сягає 67 %. Причиною розвитку певних захворювань 

серцево-судинної системи може стати вплив несприятливих чинників на 

вагітну жінку або плід під час внутрішньоутробного періоду. Підґрунтям 

для розвитку багатьох із них може стати порушення формування 

сполучнотканинного каркасу органу. Ряд досліджень, проведених 

співробітниками кафедри анатомії людини ЗДМУ показав, що 

внутрішньоутробне проникнення антигенів призводить до порушення 

темпів морфогенезу органів, в основі чого може бути дисплазія сполучної 

тканини, яка проявляється дезорганізацією волокон сполучної тканини, що 

поступово призводить до зниження адаптаційних можливостей органу. 

Втім, робіт по дослідженню змін волокон сполучної тканини серця після 

пренатального впливу несприятливих факторів на сьогодні недостатньо.



Поряд з цим, до теперішнього часу залишається відкритим питання про 

доцільність призначення у третьому триместрі вагітним синтетичного 

гормону дексаметазону для покращення дозрівання системи сурфактанту 

плода, зважаючи на зростаючу кількість робіт про несприятливий вплив 

дексаметазону на серце майбутньої дитини. Таким чином, особливості 

морфогенезу серця в постнатальному періоді після внутрішньоплідної дії 

стафілококового антигену та дексаметазону є недостатньо вивченими і є 

актуальною проблемою сучасної морфології, а її вирішення має велику 

практичну та теоретичну цінність. В зв’язку з цим, не виникає сумніву, що 

тема роботи Чернявського А. В. «Особливості морфогенезу серця в 

постнатальному періоді після внутрішньоплідної дії антигену та 

дексаметазону» (анатомо-експериментальне дослідження) є сучасною і 

актуальною.

Зв 'я зок  теми д и с е р т а ц і й н о ї  роботи з д е р ж а в н и м и  чи 

га лузе ви ми  наук ови ми п ро гр ам ам и

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи 

кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Запорізького державного медичного університету «Реактивність органів 

новонароджених після дії антигенів та факторів різної природи у 

внутрішньоутробному періоді» (номер державної реєстрації 0115U003875), 

в якій автор був відповідальним виконавцем.

Н о в из н а  д о с л ід ж е н н я  та одер ж а н и х  результатів  

В роботі доповнено дані щодо пренатального впливу антигенів 

глюкокортикоїдних гормонів на показники маси серця. Встановлено, що 

після внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину та 

дексаметазону у новонароджених тварин спостерігається достовірно 

менша маса тіла та менша абсолютна маса серця, порівняно із 

контрольними щурами. Розширено наукові поняття про зміни сполучної 

тканини серця на тлі антенатального впливу антигену. Доведено, що після 

внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину в міокарді



шлуночків серця щурів, починаючи з 21-ї доби, достовірно зменшується, 

порівняно із контролем, відносна площа, зайнята колагеновими волокнами. 

Уточнені дані про здатність глюкокортикоїдних гормонів впливати на 

проліферативну активність кардіоміоцитів. Описано, що після 

пренатального введення дексаметазону у міокарді шлуночків 

експериментальних щурів на 9-ту та 14-ту добу після народження 

визначається достовірно менший вміст Кі-67+-клітин у порівнянні з 

показниками контрольних тварин. Вперше показано, що після 

внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину та 

дексаметазону достовірно стоншується, порівняно із контролем, внутрішня 

та середня оболонки артеріальних судин в міокарді серця щурів за рахунок 

зменшення вмісту в них гладких міоцитів, еластичних та колагенових 

волокон. Вперше показано, що після внутрішньоплідного введення 

стафілококового анатоксину в міокарді шлуночків щурів спостерігається 

більший вміст РМА+-лімфоцитів та менше ядерно-цитоплазматичне 

відношення кардіоміоцитів протягом другого тижня життя. Отримані 

результати доповнюють концепцію М. А. Волошина про роль лімфоцитів у 

морфогенезі органів та можуть використовуватися в роботах як 

морфологів, так і клініцистів.

Т е о р е т и ч н е  значення результ аті в  д осл ід ж ен ня  

Дані щодо морфологічних особливостей будови серця в 

постнатальному періоді мають важливе теоретичне значення для 

морфологічної науки. Результати дисертаційної роботи доповнюють та 

поглиблюють сучасні уявлення про морфогенез серця в постнатальному 

періоді, надають нові дані щодо особливостей будови міокарда шлуночків 

серця після внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону.

Пр ак ти чне  значення резуль татів  до с л ід ж е н н я  

Після антенатальної дії дексаметазону може відбуватися передчасна 

термінальна диференціація кардіоміоцитів, що призведе до зменшення їх 

популяції, і, яка наслідок, збільшення навантаження на кожен окремий



кардіоміоцит, що в майбутньому може зумовить розвиток серцовеї 

недостатності. На тлі внутрішньоутробного введення стафілококового 

анатоксину може розвиватися дисплазія сполучної тканини, яка в 

майбутньому стане підґрунтям для прогресування серцево-судинної 

патології та зниження адаптаційних можливостей серця. Отримані 

результати можуть бути використані в експериментальній морфології, а 

також представляти інтерес для неонатологів, педіатрів, кардіологів і 

ревматологів
Основні положення і висновки дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі і при проведенні 

наукових досліджень на морфологічних кафедрах Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Української 

медичної стоматологічної академії, ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет», Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця, «Дніпропетровської медичної академії МОЗ 

України», на кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету.

Ступі нь  обгрунтованос т і  та д о с т о в і рно с т і  наукових  

положень ,  висновкі в  і рекомендаці й ,  с ф о р м у л ь о в а н и х  у

д ис е рта ц і ї

В дисертаційній роботі Чернявським А. В. сформульовані основні 

положення, висновки і практичні рекомендації, які базуються на достатній 

кількості морфологічних досліджень сердець експериментальних тварин, 

на застосуванні адекватних, доцільних і сучасних морфологічних та 

статистичних методів аналізу отриманих результатів.

Для досягнення мети і вирішення поставлених задач дисертант 

провів достатню кількість досліджень сердець щурів, а саме 192. Кожна 

експериментальна група включала 48 сердець з 1-ї по 45-ту добу після 

народження по 6 тварин на кожен термін спостереження, що достатньо 

для отримання достовірних, статистично обгрунтованих результатів. Ці



дані порівнюються з відповідними в інтактній та групі контрольних 

тварин. Слід відмітити, що при роботі з тваринами керувалися 

«Європейською конвенцією із захисту хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 

18.03.86) та Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» (закон від 21.02.2006 № 3447- IV, редакція від 09.12.2015, 

підстава 766-19).

Для визначення особливостей морфогенезу серця в постнатальному 

періоді після внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону застосовано 

комплекс сучасних морфометричних, гістологічних, гістохімічних, 

лектингістохімічних, імуногістохімічних та електронномікроскопічних 

методів дослідження. Дисертантом зі співавторами отримано патент патент 

на корисну модель України №112288 з способу моделювання 

внутрішньоплідної дії глюкокортикоїдів. За допомогою електронної 

мікроскопії вивчені особливості ультраструктури ядер кардіоміоцитів 

шлуночків щурів. Використання імуногістохімічного дослідження 

дозволило ідентифікувати гладкі міоцити в стінці артеріальних судин та 

активно проліферуючі кардіоміоцити.

Достовірність отриманих результатів та висновків дисертаційної 

роботи засвідчується сучасними статистичними методами з використанням 

ліцензованого програмного забезпечення.

По в но та  вик ладення  матер іалів  д и с е р т а ц і ї  в 

о п у б л і к о в а н и х  працях і ав то р еф ер а т і

Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені в 16 

наукових працях, в тому числі - у 6 статтях в наукових фахових виданнях 

України, внесених до міжнародних наукометричних баз (з яких 2 статті -  

без співавторів), а також у 9 тезах в матеріалах міжнародних і 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій та в матеріалах VII 

конгресу наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України. Отримано патент України на корисну модель.



Опубліковані праці в повній мірі відображають зміст та результати 

дисертаційної роботи.

В авторефераті лаконічно викладені матеріали дисертаційної роботи, 

її основні положення, висновки і практичні рекомендації.

Основні положення роботи були представлені та обговорені на 7-ми 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях молодих вчених та 

студентів з міжнародною участю, на міжнародній науково-практичній 

конференції, та на VII конгресі наукового товариства АГЕТ України.

Ана ліз  змісту  та стр уктури д и с е р т а ц і ї

Дисертаційна робота Чернявського А. В. оформлена згідно 

«Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК 

України, викладена державною мовою на 184 сторінках друкованого 

тексту (основний текст -  126 сторінок), складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, розділу власних досліджень, 

розділу аналізу та узагальненню результатів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Робота ілюстрована 60 рисунками та 13 

таблицями. Список літератури містить 217 джерел (90 кирилицею та 127 

латиницею).

У вступі дисертант розкриває актуальність дослідження впливу 

несприятливих факторів різної природи на серце плоду під час 

внутрішньоутробного розвитку, висвітлює невирішені питання 

морфогенезу серця в постнатальному періоді, чітко формулює мету та 

завдання дослідження, характеризує новизну та практичну значущість 

отриманих результатів.

У першому розділі автор поглиблено аналізує сучасні літературні 

дані щодо особливостей будови серця щурів та його відмінностей від серця 

людини, сучасних уявлень про постембріональний морфогенез серця 

щурів та морфологічних змін будови серця на тлі пренатального впливу 

факторів різної природи. Проведений аналіз даних сучасної літератури 

демонструє актуальність роботи, автор визначає невирішені питання щодо



особливостей морфогенезу серця в постнатальному періоді після 

внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону. У другому розділі 

«Матеріали і методи дослідження» дисертант обґрунтовує формування 

груп порівняння, детально описує застосовані морфометричні, гістологічні, 

гістохімічні, лектингістохімічні, імуногістохімічні та

електронномікроскопічні методи дослідження та методи оцінки 

достовірності отриманих результатів.

Третій розділ складається з п’яти підрозділів. У першому описана 

динаміка маси тіла, абсолютної і відносної маси серця щурів в нормі та 

експерименті. Другий присвячений вивченню динаміці морфометричних 

показників серця щурів в постнатальному періоді, особливостям їх змін в 

нормі та після внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину і 

дексаметазону. Кількісні результати наведені в таблицях, проілюстровані 

мікрофотографіями. У третьому підрозділі описана динаміка розподілу і 

структури сполучної тканини в серці щурів в нормі та експерименті. 

Підрозділ має достатню кількість фотографій, а кількісні показники 

зведені в інформативні таблиці. У четвертому підрозділі описано динаміку 

відносної площі, яку займають артеріальні судини та товщини їх стінки в 

міокарді шлуночків серця щурів, а в п’ятому - особливості розподілу 

РПА+-лімфоцитів в міокарді шлуночків тварин в нормі та після 

внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину і 

дексаметазону.

Четвертий розділ присвячений узагальненню та обговоренню 

отриманих результатів. Дисертантом проведено детальний аналіз та 

систематизація отриманих результатів, порівняння їх з результатами 

сучасних досліджень, що підкреслює новизну отриманих автором даних та 

їх практичну значущість для морфологічної науки.

Представлені шість висновків дисертаційної роботи обґрунтовані, 

базуються на отриманих результатах, логічно завершують роботу та 

відповідають поставленій меті і завданням дослідження.



Дисертаційна робота написана науковим стилем викладення 

матеріалу досліджень, положень, висновків і практичних рекомендацій. 

Розділи добре ілюстровані мікрофотографіями, таблицями, авторськими 

схемами та рисунками.
Н е дол іки  д и с е р т а ц і ї  та ав то р еф ер а ту  щодо їх змісту і

оф орм ле ння

Робота виконана на високому методичному рівні, з використанням 

сучасних морфологічних методик. Принципових зауважень до змісту, 

оформлення та стилю дисертаційної роботи та автореферату немає. Поряд 

з цим є окремі зауваження та побажання, а саме:

1. У списку використаних джерел трапляються окремі неточності.

2. В роботі зустрічаються громіздки речення, наприклад на стор. 122, 

131, недоречні вживання слів «зменшується», «знижується» (стор. 40, 126). 

Бракує розділових знаків на стор. 97, 105, 111, 122.

3. Незважаючи на гарне виконання фото документації, зустрічаються 

окремі нечіткі, неякісні мікрофотографії (рис. 3.2.12, рис. 3.3.2).

4. На рисунку 3.2.10 бажано вказати стрілками ядра Кі-67+- 

кардіоміоцитів.

Наведені зауваження не впливають на науковий рівень дисертаційної 

роботи та не зменшують її теоретичне та практичне значення.

У порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні 

запитання:

1. Чи розділяли ви експериментальних тварин за статтю? Якщо ні, то 

як, на вашу думку, могли відрізнятися результати у самиць та самців?

2. Чому динаміка ядерно-цитоплазматичного відношення після 

внутрішньоплідного введення анатоксину схожа на контроль, але значення 

менші? Про що це може свідчити?

3. Які можуть бути наслідки якісних змін колагенових волокон, 

описаних у вашому дослідженні?



В і дп о в і дн іс ть  д и с е р та ц і ї  в с т а но в л е н и м  вимогам

Дисертаційна робота Чернявського Артура Валерійовича на тему 

«Особливості морфогенезу серця в постнатальному періоді після 

внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону» (анатомо- 

експериментальне дослідження) на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія є 

завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові 

науково обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують актуальну 

науково-практичну задачу, що має суттєве значення для нормальної 

анатомії, а саме щодо будови і морфогенезу серця щурів в постнатальному 

періоді після внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину і 

дексаметазону, що безсумнівно має важливе практичне та теоретичне 

значення для морфологічних наук. За актуальністю, сучасним методичним 

рівнем виконання, науковою новизною, практичною значимістю 

отриманих результатів та повнотою викладу їх в опублікованих роботах 

дисертація Чернявського Артура Валерійовича на тему «Особливості 

морфогенезу серця в постнатальному періоді після внутрішньоплідної дії 

антигену та дексаметазону» (анатомо-експериментальне дослідження) 

повністю відповідає пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015 і № 567 від 

27.07.2016) стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук.
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