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Актуальність теми дисертації.
Відомо, іцо серцево-судинні захворювання є найбільш 

розповсюдженими, мають тенденцію до зростання, найчастіше призводять до 

смертності та інвалідності населення у молодому працездатному віці і є 

важливою медичною та соціальною проблемою. Вивчення впливу різних 

екзо- та ендогенних факторів на плід, що розвивається, та, зокрема, на серце, 

на даний момент є актуальним напрямком в сучасній експериментальній 

медицині. З одного боку, плід під час внутрішньоутробного періоду може 

зазнавати впливу різних інфекційних агентів вірусної та бактеріальної 

природи, з іншого - лікарських препаратів, що використовуються під час 

вагітності, а також хімічних чинників довкілля. Доведено, що несприятливі 

умови у внутрішньоутробному періоді можуть програмувати серцево- 

судинні захворювання у дорослому віці. Варто зазначити, що морфологічні 

зміни, які відбуваються у серці на тлі пренатального впливу стафілококового 

антигену та дексаметазону в літературі висвітлені недостатньо.

Одним з факторів фетального програмування захворювань дорослого 

віку може виступати плацентарна недостатність, наслідком якої є порушення 

фетоплацентарного бар’єру, що може супроводжуватися проникненням до 

плоду таких материнських інфекційних агентів, як стафілокок, котрий 

відносять до умовно патогенної мікрофлори людини. В Україні, згідно 

клінічного протоколу з надання акушерської допомоги, для профілактики 

респіраторного дистрес-синдрому плода рекомендовано використання 

дексаметазону. Однак, доцільність призначення глюкокортикоїдних гормонів



у третьому триместрі вагітності в літературі є предметом активних дискусій, 

зважаючи на можливі негативні віддалені наслідки, зокрема на серце 

майбутньої дитини.

Наведене вище свідчить, що дисертаційна робота Чернявського А. В. 

«Особливості морфогенезу серця в постнатальному періоді після 

внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону» є актуальною і сучасною, 

а питання, підняті автором дисертації, потребують вирішення.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 
програмами.

Тема дисертації є складовою частиною НДР 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). Автор є співвиконавцем даної 

науково-дослідної роботи і ним проведено дослідження особливостей 

морфогенезу серця в постнатальному періоді після внутрішньоутробного 

введення антигену та глюкокортикоїду.

Наукова новизна одержаних результатів.

Новизна проведеного Чернявським Артуром Валерійовичем 

дослідження полягає в тому, що за допомогою адекватних морфологічних, 

гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічних, морфометричних та 

статистичних методів в експерименті на органному, тканинному, 

клітинному, субклітинному рівнях вивчено особливості морфогенезу частин 

серцевого м’яза, з’ясовано закономірності його змін в постнатальному 

періоді при внутрішньоплідному введенні стафілококового анатоксину та 

дексаметазону. В роботі вперше описані зміни динаміки товщин стінок 

шлуночків та міжшлуночкової перегородки після пренатальної дії 

дексаметазону, що проявляється їх потовщенням протягом перших трьох діб 

життя з подальшим зменшенням до двадцять першої. Вперше встановлено,



що у щурів після внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину 

та дексаметазону менша, порівняно із контролем, відносна площа, яку 

займають артеріальні судини серця та достовірно тонше їх стінка протягом 

45-ти діб життя. Доповнені дані щодо структурного дозрівання серця та 

динаміки ядерно-цитоплазматичного відношення в кардіоміоцитах після 

пренатального впливу дексаметазону. Встановлено, що у серці щурів після 

внутрішньоплідного введення дексаметазону достовірно менша відносна 

площа, яку займають колагенові волокна III типу, ніж в контролі, починаючи 

з 14-ї доби життя, з 9-ї до 14-ї доби достовірно менший вміст Кі-67+-клітин 

порівняно з контролем. Вперше показано, що після внутрішньоплідного 

введення стафілококового анатоксину в міокарді шлуночків щурів 

спостерігається більший вміст PNA^-лімфоцитів та зменшується ядерно- 

цитоплазматичне відношення у кардіоміоцитах протягом другого тижня 

життя. Вперше описано зміни вмісту тканинних базофілів в міокарді 

шлуночків щурів після внутрішньоутробного введення стафілококового 

анатоксину та дексаметазону, які полягають в достовірно меншій, порівняно 

із контролем, кількості досліджуваних клітин протягом третього тижня 

життя.

Теоретичне та практичне значення роботи.
Отримані результати проведеного дослідження суттєво розширюють 

уявлення щодо морфологічних особливостей адаптивної анатомії серця в 

постнатальному періоді та мають важливе як практичне, так і науково- 

теоретичне значення для морфологів, неонатологів, кардіологів. Отримані 

результати доповнюють концепцію про лімфоцит як фактор морфогенезу та 

внутрішньоутробне програмування глюкокортикоїдами і можуть бути 

використані в експериментальній морфології. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі на 

кафедрі анатомії людини Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова та при проведенні наукових досліджень на 

кафедрі клінічної анатомії і оперативної хірургії Української медичної



стоматологічної академії, на кафедрі анатомії людини імені М.Г. Туркевича 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», на кафедрі 

анатомії людини національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, на кафедрі анатомії людини «Дніпропетровської медичної 

академії МОЗ України», на кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету. 

Результати дисертаційної роботи Чернявського Артура Валерійовича на тему 

«Особливості морфогенезу серця в постнатальному періоді після 

внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону» (анатомо- 

експериментальне дослідження) доцільно використати при написанні 

підручників та посібників з нормальної анатомії, оперативної хірургії та 

клівнічної анатомії, ембріології, неонатології, патологічної анатомії, 

токсикології, кардіології.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Ступінь обґрунтованості та достовірності досліджень підтверджується 

достатнім обсягом досліджуваного матеріалу (192 білих щурів-самців). 

Зформовані Чернявським А.Р. групи спостережень відповідають вимогам 

репрезентабільності та відтворюваності. Вибрані методи дослідження 

сучасні, високоінформативні і повністю достатні для адекватного вивчення 

серця у рамках поставлених у дисертаційній роботі мети і завдань. Отримані 

результати подані в тексті дисертації в описаному вигляді, задокументовані 

статистично обробленими цифровими даними, що представлені у 13 

таблицях, а також 60 рисунками, які повністю відображають обсяг 

проведених досліджень. Цифрові дані не тільки статистично оброблені, 

описані але й достатньо проаналізовані. Для обговорення та інтерпретації 

результатів дослідження використано достатню кількість сучасних 

літературних джерел. Наукові положення та висновки дисертації, що 

випливають із фактичного матеріалу наукової роботи, є достатньо 

обґрунтованими узагальненнями, які логічно завершують дисертацію,



відповідають меті та завданням роботи і мають важливе науково-теоретичне 

та практичне значення. Широке використання автором дисертації кількісних 

морфологічних методів для досягнення поставленої мети та завдань даної 

роботи дозволило отримати кількісні характеристики особливостей 

морфогенезу серця експериментальних тварин в постнатальному періоді 

після внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону, суттєво поглибити і 

доповнити описові класичні морфологічні методи, логічно і адекватно 

інтерпретувати виявлені процеси та суттєво розширити можливості 

морфолога.

Проаналізовані дисертація та автореферат оформлені у відповідності з 

вимогами до дисертаційних робіт.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових і 
фахових виданнях.

За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, у тому 

числі 6 статей у наукових фахових виданнях, які повністю відображають 

структуру дисертації. Матеріали дисертаційної роботи доповідалися та 

обговорювалися на 9-ти Всеукраїнських науково-практичних конференціях з 

міжнародною участю, де отримали високу оцінку провідних галузевих 

спеціалістів. В авторефераті, який повністю відповідає змісту дисертації, у 

стислій формі викладені матеріали дисертаційного дослідження, його основні 

наукові положення та висновки.

Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації, її завершеність 

в цілому.

Дисертація Чернявского Артура Валерійовича на тему «Особливості 

морфогенезу серця в постнатальному періоді після внутрішньоплідної дії 

антигену та дексаметазону» (анатомо-ексгіериментальне дослідження) 

викладена українською мовою на 184 сторінках та складається із анотації, 

вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, 

розділу власних досліджень, розділу узагальнення та обговорення отриманих 

результатів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список



літератури включає 217 джерел (з яких 127 написані латиницею, 90 

кирилицею). Робота ілюстрована 60 рисунками та 13 таблицями.

У вступі дисертаційної роботи Чернявський А.В. чітко визначив 

актуальність дослідження, сформулював його мету та завдання, досить 

адекватно і повно обґрунтував новизну, науково-теоретичне та практичне 

значення роботи та представив перелік науково-практичних конференцій, на 

яких були оприлюднені результати проведеного дослідження.

В огляді літератури Чернявський А.В. на основі аналізу сучасних 217 

літературних медико-біологічних джерел, що присвячені сучасним поглядам 

про адаптивну анатомію серця, ретельно описав уявлення про будову серця, 

змістовно розкрив сучасні погляди на проблему, якій присвячена 

представлена дисертаційна робота, визначив невирішені питання щодо 

морфогенезу серця в постнатальному періоді, показав сучасні інформативні 

методичні підходи до вивчення пренатального впливу факторів різної 

природи на частини серцевого м'яза. В кінці розділу "Огляд літератури" 

Чернявський А.В. робить висновок, де вказує, що, не дивлячись на чисельні 

роботи, присвячені постнатальному розвитку серця щура та пренатальним 

впливам на морфогенез міокарда негативних факторів різної природи, 

малодослідженими залишаються зміни в серці щурів після 

внутрішньоплідної дії дексаметазону, відсутні роботи, де описана адаптивна 

анатомія серця після внутрішньоутробного проникнення антигенів 

стафілококової природи, не проводилася дослідниками при цьому 

морфометрія структур та судинного русла частин серцевого м'яза, не 

досліджувався щільність розподілу лімфоцитів у тканинах серця, а також 

вміст Кі-67+-кардіоміоцитів.

У розділі «Матеріали і методи дослідження» наведені об’єкт та дизайн 

дослідження, а також описані використані сучасні методи дослідження, які 

використовувалися у даному експерименті. В експерименті використано 192 

лабораторних білих щури з 1-ї по 45 добу постнатального розвитку, які були 

поділені на 4 групи. У даному розділі автор дисертаційної роботи детально



представив характеристику груп експериментальних тварини. Варто 

зазначити, що при виконанні експериментів Чернявський А.В. дотримувався 

рекомендацій та правил проведення медико-біологічних досліджень з 

використанням дослідних тварин. Дисертант у даному розділі обґрунтував 

вибір методів дослідження (макроскопічний, макрометричний, гістологічний, 

гістохімічний, лектингістохімічний, імуногістохімічний,

електронномікроскогйчний, морфометричний, статистичний), які дозволили 

автору дисертаційної роботи адекватно та повноцінно відповісти на 

поставлені у дисертацій' мету та завдання.

Розділ 3 "Морфологічні особливості будови серця щурів після 

внутрішньоутробного введення антигену дексаметазону" містить 5 

підрозділів, в яких представлена динаміка маси тіла, абсолютної та відносної 

маси серця, динаміка морфометричних показників серця, особливості 

розподілу та структури сполучної тканини, динаміка товщини стінки 

артеріальних судин та відносної площі, яку вони займають, особливості 

розподілу PNA+'ЛІмфоцитів в серці щурів в нормі та експерименті. У 

підрозділі 3.1 "Динаміка маси тіла, абсолютної і відносної маси серця щурів в 

нормі та експерименті" представлені зміни динаміки маси тіла, абсолютної 

та відносної маси серця в нормі та експерименті на 1-у, 3-ю, 5-у, 9-у, 14-у, 21- 

у, 30-у та 45-у доби експерименту. Досліджувані морфометричні показники 

даного розділу представлені у таблиці 3.1.1 та 3.1.2, а також подані у 

описовому вигляді. У підрозділі 3.2 "Динаміка морфометричних показників 

серця щурів в нормі та експерименті" представлено 3-й таблиці з 

морфометричними параметрами серця, 4-й діаграми, 10 рисунків із 

мікрофотографіями та 2-а рисунки з електронограмами. Подані у даному 

розділі таблиці, діаграми, мікрофотографії та електронограми достатньо 

повно демонструють особливості морфогенезу серця в постнатальному 

періоді після внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону. Підрозділи 

3.3; 3.4; 3.5 містять достатню кількість мікрофотографій, рисунків та 

таблиць, у яких показані особливості розподілу та структури сполучної



представив характеристику груп експериментальних тварини. Варто 

зазначити, що при виконанні експериментів Чернявський А.В. дотримувався 

рекомендацій та правил проведення медико-біологічних досліджень з 

використанням дослідних тварин. Дисертант у даному розділі обґрунтував 

вибір методів дослідження (макроскопічний, макрометричний, гістологічний, 

гістохімічний, лектингістохімічний, імуногістохімічний,

електронномікроскогіічний, морфометричний, статистичний), які дозволили 

автору дисертаційної роботи адекватно та повноцінно відповісти на 

поставлені у дисертацій' мету та завдання.

Розділ 3 "Морфологічні особливості будови серця щурів після 

внутрішньоутробного введення антигену дексаметазону" містить 5 

підрозділів, в яких представлена динаміка маси тіла, абсолютної та відносної 

маси серця, динаміка морфометричних показників серця, особливості 

розподілу та структури сполучної тканини, динаміка товщини стінки 

артеріальних судин та відносної площі, яку вони займають, особливості 

розподілу РМА+-лімфоцитів в серці щурів в нормі та експерименті. У 

підрозділі 3.1 "Динаміка маси тіла, абсолютної і відносної маси серця щурів в 

нормі та експерименті" представлені зміни динаміки маси тіла, абсолютної 

та відносної маси серця в нормі та експерименті на 1-у, 3-ю, 5-у, 9-у, 14-у, 21- 

у, 30-у та 45-у доби експерименту. Досліджувані морфометричні показники 

даного розділу представлені у таблиці 3.1.1 та 3.1.2, а також подані у 

описовому вигляді. У підрозділі 3.2 "Динаміка морфометричних показників 

серця щурів в нормі та експерименті" представлено 3-й таблиці з 

морфометричними параметрами серця, 4-й діаграми, 10 рисунків із 

мікрофотографіями та 2-а рисунки з електронограмами. Подані у даному 

розділі таблиці, діаграми, мікрофотографії та електронограми достатньо 

повно демонструють особливості морфогенезу серця в постнатальному 

періоді після внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону. Підрозділи 

3.3; 3.4; 3.5 містять достатню кількість мікрофотографій, рисунків та 

таблиць, у яких показані особливості розподілу та структури сполучної



Доцільно було б таблиці зробити меншими, а частину морфометричних 

параметрів представити у вигляді графіків, або діаграм. У підписах під 

деякими мікрофотографіями (рисунки 3.3.1; 3.3.2; 3.3.5; 3.3.7) необхідно було 

більш детально описати представлені на них морфологічні зміни та 

позначити їх.

Проте, зроблені зауваження не носять принципового характеру і не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

При рецензуванні представленої дисертації до її автора виникли 

наступні запитання:

1. При внутрішньоутробному введенні антигену та 

дексаметазону пошкоджуються ендотеліоцити судин 

серцевого м'яза. Яка роль ендотеліальної дисфункції у 

морфогенезі серця при цьому?

2. Чи впливає внутрішньоутробне введення антигену та 

дексаметазону на апоптоз клітин?

3. Вени відіграють важливу роль у дренуванні венозної крові із 

частин серця. Чи виникає структурна перебудова венозного 

русла серця при внутрішньоутробному введенні антигену та 

дексаметазону?

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Чернявського Артура Валерійовича «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 обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують актуальне науково-практичне завдання, яке має 

суттєве значення для нормальної анатомії, а саме щодо будови і морфогенезу 

серця щурів в постнатальному періоді після внутрішньоплідного введення



стафілококового анатоксину і дексаметазону. За актуальністю піднятої 

медико-біологічної проблеми, науково-методичним рівнем, обсягом, 

оформленням, науковою новизною, обґрунтованістю та достовірністю 

отриманих результатів, науково-теоретичним і практичним значенням 

робота 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 кандидатських дисертацій, а Чернявський Артур Валерійович 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний опонент
завідувач кафедри оперативної хірургії 
та клінічної анатомії Тернопільського 
національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
Заслужений працівник-освіди України,

Гнатюк М. С.


