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Актуальність теми дисертації. Дисертація присвячена захворюванням 

коронарних артерій у дитячому віці. Ці нозології викликають значні труднощі 

в патологоанатомічній практиці з причини невеликої частоти і, як наслідок, 

недостатньої вивченості їхньої патоморфології. 

Найчастішими причинами гострого та хронічного коронарного 

синдрому у дітей є природжені аномалії коронарних артерій (синдром 

Бланда-Уайта-Гарланда, єдина коронарна артерія), коронарити 

різноманітного ґенезу, ураження коронарних артерій при хворобі Кавасакі.  

Серед природженої патології коронарних артерій є аномалії – група 

рідкісних природжених вад, різноманітних за морфогенезом, клінічною 

маніфестацією, діагностикою, прогнозом та лікуванням. Аномаліям розвитку 

належить значне місце в ґенезі коронарної гіпоперфузії та коронарогенних 

некрозів міокарда у дітей. Аномалії коронарних артерій можуть призвести не 

тільки до гострої, але і хронічної коронарної недостатності, 

патоморфологічними проявами якої є поширені склеротичні зміни міокарда. 

Природжена та набута патологія коронарних артерій може 

супроводжуватися формуванням аневризм, розшаруванням стінки та 

тромбозом кровоносних судин. Діагностика захворювань коронарних артерій 

у дитячому віці утруднена в зв’язку із рідкісним поширенням, низькою 

настороженістю щодо можливості розвитку коронарної патології серед осіб 

дитячого віку, що створює умови для запізнілої діагностики. З цього випливає 
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необхідність удосконалення патоморфологічної діагностики патології 

коронарних судин. 

Таким чином, дослідження патоморфології коронарних артерій у 

дитячому віці залишається актуальним на сучасному етапі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи 

кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського медичного 

університету імені Данила Галицького за темою “Вивчення 

патоморфологічних, етіологічних та патогенетичних особливостей 

захворювань щитоподібної залози, серцево-судинної, травної, сечовидільної 

та репродуктивної систем і перинатального періоду з метою удосконалення їх 

морфологічної діагностики” (Державний реєстраційний номер 0113U000205; 

2013-2017 рр.). 

Тема дисертації затверджена Вченою Радою медичного факультету 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького  

(протокол № 7 від 20.04.2016 р.). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в 

тому, що проведені автором дослідження внесли нові уявлення про 

структурні зміни коронарних артерій при різних захворюваннях як 

природженого так і набутого ґенезу, що є важливим для прогнозу перебігу 

захворювання, призначення адекватного лікування кардіологами, 

кардіохірургами, ревматологами.  

У дисертаційній роботі проведена оцінка гістопатологічних змін 

коронарних артерій при соматичних захворюваннях різноманітного ґенезу, в 

тому числі при рідкісних генетичних захворюваннях. Діагностовано як 

ізольовані, так і поєднані з природженими вадами серця, аномалії кількості, 

топіки відходження, спрямування коронарних артерій. Описані 

патоморфологічні зміни коронарних артерій при інфантильному варіанті 

синдрому Бланда-Уайта-Гарланда. Розширені та доповнені знання 

патоморфології коронарних артерій при первинних та вторинних коронаритах 
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в дитячому віці, зокрема при хворобі Кавасакі. Відкритий новий феномен 

ураження коронарних артерій при фібром’язовій дисплазії з поєднанням 

чотирьох локалізацій фіброплазії. Досліджений випадок ідіопатичної 

артеріальної кальцифікації з ураженням коронарних артерій. Важливим 

елементом новизни даної роботи є виявлення звивистих коронарних артерій 

як унітарного синдрому у плодів. Проведені дослідження відповідних 

патоморфологічних змін коронарних артерій з вираженою звивистістю.  

Результати, які отримані дисертантом, у значній своїй частині є 

пріоритетними й новими. Вказують на те, що патологія коронарних артерій в 

дитячому віці є рідкісним явищем, однак має важливе соціальне значення, 

оскільки є причиною розвитку серцевої недостатності та раптової коронарної 

смерті в дитячому віці. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами 

наукового дослідження розроблено алгоритм патоморфологічного 

дослідження коронарних артерій у дитячому віці. Встановлені головні 

патоморфологічні диференційно-діагностичні критерії орфанних 

захворювань коронарних артерій. 

На підставі даних комплексних клініко-патоморфологічних досліджень 

захворювань коронарних артерій розроблено та отримано патенти на корисну 

модель: «Спосіб діагностики аномалій коронарних артерій на автопсійному 

матеріалі» (Патент на корисну модель № 112374, Україна. МПК G01N 1/28 

(2006.01). Заявл. 29.06.2016. Опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23); «Контрастна 

маса для заповнення судин на автопсійному матеріалі» (Патент на корисну 

модель № 114472, Україна. МПК G01N 1/30 (2006.01). Заявл. 08.09.2016. 

Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5) та отримані Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 68756 від 24.11.2016 р. «Феномен звивистості 

коронарних артерій як ізольований вроджений синдром у плодів» та 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70880 від 13.03.2017р. 

«Фібром’язова дисплазія коронарних артерій: новий варіант феномену». 

Результати проведених досліджень впроваджені в навчальний процес 
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на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини ЛНМУ імені Данила 

Галицького; кафедрі патологічної анатомії Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського; кафедрі патоморфології та 

судової медицини ДНВЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України; кафедри патологічної анатомії №2 Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця; кафедрі шкірних і 

венеричних хвороб з курсами патологічної анатомії та фтизіатрії ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»; у практичну діяльність КЗ ЛОР 

«Львівське обласне патологоанатомічне бюро»; КЗ ЛОР Львівської обласної 

дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Достовірність наукових 

положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

обумовлені адекватно обраними науково-методичними підходами до 

вирішення поставленої мети і завдань, достатнім обсягом дослідженого 

матеріалу, використанням макроскопічного та ангіографічного дослідження 

коронарних артерій, адекватних морфологічних методів дослідження та 

відповідною статистичною обробкою кількісних величин. Автором проведено 

проспективне та ретроспективне дослідження 8952 спостережень автопсій 

плодів, новонароджених, дітей різних вікових груп за період 35 років (від 

1981 р. до 2016 р.). Патологія коронарних артерій включала: природжені 

аномалії розвитку; фібро-м’язову дисплазію коронарних артерій; коронарити; 

хворобу Кавасакі; ідіопатичну артеріальну кальцифікацію; зміни коронарних 

артерій при генетичних захворюваннях. 

Фактичний матеріал проілюстрований 52 рисунками та 12 таблицями, що 

повністю відображають обсяг проведених досліджень та дозволяють оцінити 

весь спектр виявлених змін.  

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях та авторефераті. Основні положення дисертації викладені у 32 

опублікованих наукових роботах, серед яких 11 статей, у тому числі 9 статей 
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у фахових наукових виданнях, сім з них включені до міжнародних 

наукометричних баз; одна стаття – в іноземному журналі (Туреччина); 17 

робіт у матеріалах конгресів та конференцій. Отримано два патенти України 

на корисну модель та два авторських свідоцтва на твір. Усі праці 

відображають основний зміст дисертації. Автореферат повністю 

віддзеркалює зміст дисертації та оформлений згідно чинних вимог. 

Структура і зміст дисертації. Дисертація оформлена відповідно до 

чинних вимог, викладена на 206 сторінках машинопису, написана державною 

мовою, має традиційну структуру і складається з вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів та методів дослідження, п’яти розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 

52 рисунками та 12 таблицями, які дають можливість легко сприймати 

матеріал.  

У вступі дисертант переконливо висвітлює актуальність теми, зв'язок із 

науковими планами та темами, мету та задачі дослідження, наукову новизну, 

практичне значення роботи, особистий внесок дисертанта, апробацію 

результатів дисертації, загальні характеристики роботи. 

У детальному огляді літератури автор аналізує стан проблеми, 

посилаючись на найбільш вдалі та коректні джерела, що підтверджує 

важливість обраного дослідження, визначає проблемні питання та окреслює 

основні напрями їх подальшого вирішення. Матеріал подано з викладенням 

не тільки морфологічних, але і клінічних аспектів проблеми. Дисертант, на 

основі широкого аналізу даних вітчизняної та зарубіжної літератури визначає 

проблемні питання етіології, патогенезу, клінічної та патоморфологічної 

діагностики кожного із захворювань, що в подальшому склали основні 

напрямки досліджень дисертаційної роботи. Розділ викладений на 28 

сторінках. 

У другому розділі автором подається необхідна інформація щодо обсягу 

та методів дослідження. Проаналізовано 8952 автопсійних випадків плодів, 
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новонароджених та дітей різних вікових періодів за 35 років. Проведено 

патоморфологічне дослідження коронарних артерій в 79 автопсійних 

випадках з патологією коронарних артерій. Використані в роботі клінічні, 

морфологічні та агіографічні методи дослідження є сучасними та дозволяють 

у повному обсязі розв'язати поставлені завдання. Завершує розділ опис 

методик статистичного дослідження отриманих даних. 

У третьому розділі проведено клініко-патоморфологічний аналіз 

ретроспективного та власного матеріалів та вивчення аномалій коронарних 

артерій у дітей. Дисертантом діагностовано аномалії кількості; топіки 

відходження; спрямування коронарних артерій. Запропонована автором 

методика ангіографічного дослідження дозволяє на наступному етапі 

забарвити зрізи судинної стінки за стандартними гістологічними і 

гістохімічними методиками та дослідити патоморфологічні зміни коронарних 

артерій. 

У четвертому розділі розглядаються клініко-патоморфлогічні прояви 

коронаритів. Проаналізовані етіологічні чинники розвитку коронаритів у 

дітей. Встановлені патогістологічні критерії діагностики коронаритів при 

генералізованій інфекції бактерійної етіології; системному кандидозі; 

генералізованій інфекції вірусного ґенезу; генералізованій 

внутрішньоутробній інфекції. Розкриті патоморфологічні зміни коронарних 

артерій при вузликовому поліартеріїті. 

П'ятий розділ присвячений клініко-патоморфологічним проявам хвороби 

Кавасакі. Для отримання цілісної картини змін при хворобі Кавасакі 

проведений комплексний аналіз: вивчені клінічні спостереження; досліджені 

зміни всіх шарів стінки коронарних артерій з використанням гістологічних та 

гістохімічних методик. Визначено макроскопові та патогістологічні ознаки 

коронариту при хворобі Кавасакі.  

У шостому розділі автором представлено дослідження звивистих 

коронарних артерій як природженого синдрому плодів. Продемонстрована 

рідкісна форма фібром’язової дисплазії коронарних артерій, в поєднанні з 
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природженою вадою серцево-судинної системи – атрезією гирла легеневої 

артерії. Досліджений випадок ідіопатичної артеріальної кальцифікації з 

ураженням коронарних артерій. 

У сьомому розділі розглянуто патологію коронарних артерій при 

спадкових захворюваннях (муковісцидозі, мукополісахаридозі VI типу, 

гангліозидозі GM1). Патоморфологічні зміни коронарних артерій досліджені 

з використанням гістологічних та гістохімічних методик. У фіналі 

захворювань ці зміни призводять до проявів серцево-судинної недостатності. 

Результати роботи в розділах власних досліджень викладені в логічному 

зв’язку. Вони є переконливими, достатньо ілюстрованими та добре 

сприймаються при читанні. Кожний розділ містить певні клініко- 

патоморфологічні співставлення, що підкреслює значення проведених 

досліджень для клінічної практики. У кінці кожного із розділів власних 

досліджень сформульовані проміжні висновки та наведено перелік публікацій 

автора, де знайшли відображення результати дисертаційної роботи. 

У восьмому розділі представлено аналіз та узагальнення результатів 

дослідження із врахуванням позицій даних світової літератури. Крім того, 

виділено певні діагностичні критерії, які дозволяють уточнити 

патоморфографічні критерії захворювань коронарних артерій в дитячому віці. 

У цілому узагальнення є науково обґрунтованим та логічно виваженим й 

справляє переконливе враження. Розділ викладено відповідно із 

послідовністю завдань роботи та окремих розділів дослідження на 19 

сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрований 7 таблицями та 2 рисунками. 

Дисертаційна робота завершується висновками. Висновків – 7, вони 

обґрунтовані, відображають основні положення дисертаційної роботи, 

логічно витікають з аналізу та узагальнення дослідження, повністю 

відповідають меті та задачам дослідження. На мій погляд висновки мали б 

бути більш стислими, але, враховуючи великий об’єм і складність матеріалу, 

такий тезисний варіант викладення висновків є доцільним.  

Список використаних джерел містить 178 посилань, у тому числі на 135 
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іноземних авторів. Додатки включають копії актів впровадження, 

деклараційних патентів, свідоцтв про авторські права, відомості про 

апробацію результатів дисертації, перелік опублікованих праць за темою 

дисертації, опис патоморфологічних змін коронарних артерій при 

інфекційних та соматичних захворюваннях в дитячому віці. 

Зауваження та побажання до дисертації щодо її змісту та 

оформлення. Дисертаційна робота Бойко О.І. в цілому за змістом і 

оформленням викликає дуже позитивне враження. Зауважень по суті роботи 

та її оформленню немає. Окремі зауваження стосуються наявності деяких 

повторів, поодиноких стилістичних неточностей та друкарських помилок, що 

жодним чином не впливає на якість роботи. Певний ряд запитань до автора 

виник під час ознайомлення із змістом дисертації. Їх варто обговорити в 

формі наукової дискусії: 

1. Які методики Ви вважаєте найбільш адекватними для виявлення 

патології коронарних артерій у дітей? 

2. Як зараз у сучасній літературі трактують феномен звивистості 

артерій? 

3. Ретроспективний аналіз – чи влаштовують Вас повністю ті дані, які 

Ви отримали у записах протоколів патологоанатомічних 

досліджень? 

Висновок про відповідність дисертації вимогам, які пред’являються 

до наукового ступеня кандидата медичних наук. За своїм змістом, 

науковою новизною, прикладною цінністю і отриманими науковими 

результатами дисертаційна робота Бойко Оксани Іванівни “Патоморфологія 

коронарних артерій у плодів, новонароджених, дітей різних вікових груп” є 

завершеним науковим дослідженням, що присвячене вирішенню одного із 

актуальних завдань патологічної анатомії та ангіології – удосконаленню 

патоморфлогічної діагностики патології коронарних артерій у дитячому віці. 

Отримані результати мають як фундаментальне теоретичне, так і 

практичне значення і, таким чином, дисертація Бойко О.І. “Патоморфологія 
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коронарних артерій у плодів, новонароджених, дітей різних вікових груп” є 

закінченою самостійною науковою працею  і за своєю актуальністю, 

новизною та практичним значенням відповідає п.11 “Порядку присудження 

наукових ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними Постановами Кабінету 

Міністрів України №656 від 19.08.2915 року та №1159 від 30.12.2015 року) та 

Наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 року «Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації» щодо дисертацій на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук, дисертація 

відповідає спеціальності 14.03.02 — патологічна анатомія, а її автор 

заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук. 
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