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1. Актуальність теми дисертаційного дослідження 

Дисертаційна робота Бойко О. І. продовжує науковий напрям з 

вивчення захворювань аорти та коронарних артерій патологоанатомічної 

школи Львівського національного медичного університету. Наукове 

дослідження присвячене вивченню патоморфологічних особливостей 

захворювань коронарних артерій у дитячому віці, кожне з котрих можна 

віднести до категорії орфанних. І саме рідкість хвороб даної групи визначає 

актуальність теми дисертації, як у науковому, так і у практичному аспектах. 

Зазвичай орфанні захворювання стають відомими завдяки опису одним 

автором їх найбільш очевидних ознак на основі 1-2 спостережень. У 

подальшому література починає наповнюватися повідомленнями про інші 

подібні випадки. Використання нових методів і поступове накопичування 

числа досліджень розширює спектр описаних раніше ознак хвороби. При 

цьому у деяких випадках заново отримані дані підтверджують уже наявні 

уявлення про хворобу і заглиблюють розуміння її природи. При інших 

органних захворюваннях клініко-морфологічні прояви патологічного процесу 

у різних хворих відрізняються по деяким параметрам. І це наводить на думку 
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про те, що дане захворювання не є єдиною нозологічною формою і потребує 

подальшого вивчення. Однак, рішення цієї проблеми лімітується тим, що в 

руках кожного дослідника є лише одиничні спостереження. Без сумніву, 

повноцінне дослідження кожного випадку орфанної хвороби має неоціненне 

значення, але тим більше значима та актуальна для науки робота Бойко О.І., у 

який автору вдалося зібрати 79 спостережень рідких варіантів патології 

коронарних артерій у дітей. 

Широка публікація даних цієї роботи озброює практичних патологів 

знаннями про можливі зміни коронарних артерій у дітей і спонукає до 

прискіпливого пошуку цих змін підчас автопсії та мікроскопії. Це сприяє 

більш високому виявленню і більш точній верифікації коронарної патології у 

дітей різного віку та плодів. 

Зазначене дозволяє оцінити роботу Бойко О. І. як безумовно актуальну і 

цінну як з наукової, так і практичної точки зору.  

 

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

Дисертаційна робота Бойко О.І. виконана у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького та є фрагментом планової 

науково-дослідницької роботи кафедри патологічної анатомії та судової 

медицини «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» (№ державної реєстрації 

0113U000205; 2013-2017 роки). 

Тема дисертації була затверджена Вченою радою медичного факультету 

№2 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького 20 квітня 2016 р., протокол № 7. 

 

3. Новизна дослідження та одержаних результатів 

У проведеному фундаментальному науковому дослідженні наведено 
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нове вирішення наукового завдання в галузі патологічної анатомії стосовно 

удосконалення патоморфологічної діагностики захворювань коронарних 

артерій у дитячому віці. Дисертантом на основі встановлення 

патоморфологічних особливостей та їх співставлення з клінічною картиною 

доповнені патоморфологічні критерії діагностики уражень коронарних 

артерій при хворобі Кавасакі. Встановлений новий варіант фібро-м’язової 

дисплазії коронарних артерій у новонародженої дитини з формуванням 

множинних аневризм, фіброзною трансформацією усіх шарів судинної 

стінки. Автором вперше описані звивисті коронарні артерії у плодів як 

ізольована вада розвитку та досліджені відповідні патоморфологічні зміни 

коронарних артерій. Визначені особливості патоморфологічної картини таких 

орфанних захворювань у дитячому віці як ідіопатична артеріальна 

кальцифікація, коронарити різноманітного ґенезу, природжені аномалії 

розвитку вінцевих судин. Науковий інтерес представляють досліджені 

автором патоморфологічні зміни коронарних артерій при окремих спадкових 

захворюваннях: муковісцидозі, мукополісахаридозі, гангліозидозі. Отримані 

результати дозволили розробити основні патоморфологічні диференційно-

діагностичні критерії захворювань коронарних артерій у дитячому віці.  

 

4. Практичне значення результатів дослідження 

Розроблено спосіб діагностики аномалій коронарних артерій на 

автопсійному матеріалі з виготовленням наливочної маси, який дозволяє 

після проведеного ангіографічного дослідження забарвити зрізи судинної 

стінки за стандартними гістологічними і гістохімічними методиками, 

дослідити патоморфологічні зміни коронарних артерій, виявити аномалії 

коронарних артерій, що є надзвичайно важливим для встановлення 

патоморфологічного діагнозу, пояснює причину клінічної картини ішемії 

міокарда. 

Впроваджений спосіб діагностики аномалій коронарних артерій на 

автопсійному матеріалі спрямований на виявлення топіки відходження, 
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кількості, прохідності та комунікацій коронарних артерій (Спосіб 

діагностики аномалій коронарних артерій на автопсійному матеріалі : пат. 

112374 Україна. № u201607057 ; заявл. 29.06.2016 ; опубл. 12.12.2016. Бюл. № 

23.).  

Розроблено контрастну масу для заповнення судин на автопсійному 

матеріалі, яка може бути використана для проведення ангіографічного 

дослідження екстра- та інтраорганних судин в галузі патологічної анатомії, 

топографічної анатомії, нормальної анатомії, судової медицини (Контрастна 

маса для заповнення судин на автопсійному матеріалі : пат. 114472 Україна. 

№ u201609353 ; заявл. 08.09.2016 ; опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5.).  

Отримано 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 13.03.2017 р. «Фібром’язова дисплазія коронарних 

артерій: новий варіант феномену». 

За матеріалами дисертації отримані акти впровадження у наукову і 

практичну роботу наступних закладів: кафедри патологічної анатомії та 

судової медицини Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького; кафедри патологічної анатомії Тернопільського 

державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського; кафедри 

патоморфології та судової медицини ДНВЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України; кафедри патологічної 

анатомії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; 

кафедри 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 

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ». 

Таким чином, в результаті проведених досліджень автором отримано 

значний науковий і практичний доробок. 
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5. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у 

дисертації є достовірними та обґрунтованими, що забезпечується вивченням 

достатнього за обсягом матеріалу із застосуванням сучасних методів 

дослідження. У роботі проведено макроскопічне та мікроскопічне 

дослідження коронарних артерій в 79 автопсійних випадках з патологією 

коронарних артерій та 30 випадках у групі порівняння. Обґрунтованість та 

достовірність результатів підтверджені об'єктивними даними, отриманими 

при використання комплексу клінічних, морфометричних, гістологічних, 

гістохімічних, агіографічних методів з наступним статистичним аналізом. 

Дисертаційна робота проілюстрована 52 рисунками, 12 таблицями, список 

літератури складає 178 джерел (з них 43 кирилицею). Робота написана 

грамотною літературною мовою, легко читається, оформлена акуратно, 

рисунки і таблиці наглядно ілюструють і документують опис отриманих 

результатів. 

 

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях 

Основні положення дисертації викладені у 32 наукових працях, в тому 

числі 11 статей (9 статей – у фахових наукових виданнях, рекомендованих 

ДАК України, 7 з них включені до міжнародних наукометричних баз; одна 

стаття – в іноземному виданні; одна стаття – в іншому виданні); 17 робіт – у 

матеріалах і тезах конгресів та науково-практичних конференцій; отримано 2 

патенти України на корисну модель та 2 авторських свідоцтва на твір. В 

наукових статтях, опублікованих за темою дисертації, представлені всі 

наукові здобутки автора. Основні положення роботи були представлені на 

чисельних конференціях, симпозіумах, конгресах. 

Автореферат дисертації та наведені публікації цілком ідентичні до 

основних положень дисертації і вичерпно відображають її зміст. 
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7. Структура і зміст дисертації 

Робота побудована по загальноприйнятій схемі і складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, п’яти розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

списку використаних джерел літератури та додатків. Дисертація викладена на 

206 сторінках (основна частина – 123 сторінки). Список використаних джерел 

літератури представлений   178 працями, у тому числі, 135 – іноземних 

авторів. 

У вступі автор аналізує стан проблеми та наводить дані, які стали 

основою для формулювання мети та завдань дослідження. 

В огляді літератури здобувач проводить аналіз першоджерел, 

присвячених вибраній науковій проблемі, підкреслює відсутність робіт, в 

яких були б представлені патоморфологічні зміни орфанних захворювань 

коронарних артерій в дитячому віці.  

У розділі «Матеріали і методи дослідження» детально висвітлюються 

обсяг матеріалу, що використаний у дослідженні, методи гістологічної 

обробки матеріалу, забарвлення гістологічних зрізів, у тому числі 

гістохімічні. Особлива увага присвячується методу ангіографічного 

дослідження, розробці контрастної маси для заповнення коронарних артерій 

на автопсійному матеріалі. Контрастна маса містила рентгеноконтрастний 

засіб «Тріомбраст», як барвник – метиленовий синій, як загущувач – желатин. 

Запропоновані компоненти не пошкоджують судинну стінку, що дозволило 

після проведеного ангіографічного дослідження виготовити гістологічні 

мікропрепарати із зрізів судинної стінки. 

У третьому розділі проведено загальну характеристику автопсійного 

матеріалу із визначенням віково-статевого розподілу, представлений 

клінічний та патоморфологічний аналіз аномалій коронарних артерій у дітей. 

Детально описаний рідкісний випадок синдрому Бланда-Уайта-Гарланда з 

дослідженням патоморфологічних змін коронарних артерій. Варто 

підкреслити, що аномальне відходження лівої коронарної артерії від 
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легеневого стовбура стало причиною раптової коронарної смерті у дитини у 

віці 11-ти місяців. 

У четвертому розділі досліджені клініко-патоморфлогічні прояви 

коронаритів у дитячому віці, встановлені патоморфологічні критерії 

діагностики вторинних коронаритів при генералізованих інфекційних 

захворюваннях.  

У п'ятому розділі визначено особливості патоморфологічних змін 

коронарних артерій при хворобі Кавасакі, проведено характеристику 

клінічних спостережень дітей із хворобою Кавасакі. Відокремлені 

особливості патогістологічних змін коронарних артерій при хворобі Кавасакі: 

дифузні склероз та гіаліноз субендотеліального шару; дистрофічні зміни 

еластичних волокон; множинні кистоподібні порожнини з мукоїдизацією та 

вогнищеві петрифікати в медії. 

У шостому розділі автором представлено дослідження клініко-

патоморфологічних проявів орфанних захворювань коронарних артерій – 

синдрому звивистих коронарних артерій, фібром'язової дисплазії коронарних 

артерій, ідіопатичної артеріальної кальцифікації. Описані ізольовані випадки 

звивистих коронарних артерій можна віднести до нового синдрому, раніше не 

описаного. Переважала виражена звивистість лівої передньої низхідної 

артерії. Досліджені патогістологічні зміни коронарних артерій з вираженою 

звивистістю: вогнищева гіперплазія інтими; фрагментація та вогнищева 

мультиплікація внутрішньої еластичної мембрани; дезінтеграція еластичних 

волокон в медії. 

У сьомому розділі розглянуті патоморфологічні ознаки ураження 

серцево-судинної системи при спадкових захворюваннях. Досліджено 

ураження коронарних артерій при муковісцидозі, мукополісахаридозі VI типу, 

гангліозидозі GM1. Виявлені патоморфологічні ознаки ураження серцево-

судинної системи: великовогнищевий міокардіальний некроз та фіброз; 

дифузний інтерстиційний кардіосклероз; адвентиційний та 

периадвентиційний коронаросклероз. 
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У восьмому розділі проведено аналіз та узагальнення результатів 

дослідження. Підкреслено, що виявлені різні варіанти природженої та набутої 

патології коронарних артерій: аномалії коронарних артерій; коронарити; 

хворобу Кавасакі; фібром’язову дисплазію; ідіопатичну артеріальну 

кальцифікацію; ураження коронарних артерій при окремих спадкових 

захворюваннях (мукополісахаридозі VI типу; гангліозидозі GM1; 

муковісцидозі). Аналізуючи і узагальнюючи результати роботи, автор 

підводить підсумки виконаного дослідження, зіставляє одержані власні 

результати з даними літератури, що дозволило з'ясувати патоморфологічні 

особливості різних захворювань коронарних артерій у дітей.  

Варто підкреслити чітке викладення матеріалів роботи. Це має 

особливе значення, оскільки в роботі представлені не тільки відповідні 

морфологічні характеристики матеріалу, але і описуються графіки, таблиці. 

Коментарі до них викладені чітко та зрозуміло. 

Висновки та практичні рекомендації логічно витікають з суті роботи, є 

науково обґрунтованими, відображають виконання поставленого наукового 

завдання. Все вищезазначене дозволило дисертанту внести вагомий внесок у 

вирішення наукової проблеми, оптимізації діагностики орфанних 

захворювань коронарних артерій у дитячому віці на основі багатофакторної 

оцінки гістологічних критеріїв. Таким чином, висновки дисертаційної роботи 

обґрунтовані та достовірні, базуються на великому фактичному матеріалі, є 

новими і одержані автором вперше. 

 

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення  

Принципових недоліків в дисертаційній роботі немає. Можна відмітити 

ряд несуттєвих зауважень:  

-      назва дисертації в редакції автора виключає новонароджених з 

категорії   дітей; можна було би без шкоди для змісту написати: 

«Патологія  коронарних артерій у плодів і дітей різних вікових груп», 
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-      у тексті дисертації зустрічаються деякі стилістичні помилки, 

-      у деяких рисунках було б доцільно уточнити підписи. 

Вказані недоліки та зауваження не впливають на оцінку наукового  рівню 

і достовірність нових положень та висновків дисертаційної роботи, не носять 

принципового характеру та не зменшують загальну значущість роботи.  

Для дискусійного обговорення результатів дисертаційної роботи хотіла б 

поставити автору наступні запитання:  

1. Чи можна пов’язати аномалії коронарних артерій з генетичними 

синдромами? Чи проводився збір спадкового анамнезу та які 

прослідковувалися генетичні зв’язки? 

2. Чи є зміни патоморфологічної картини уражень коронарних 

артерій при хворобі Кавасакі починаючи від перших описів до сьогодення? 

3. Які зміни спостерігали у міокарді в зонах кровопостачання 

патологічно зміненими коронарними артеріями? 

 

9. Відповідність дисертації вимогам, які пред'являються до 

наукового ступеня кандидата медичних наук 

Дисертаційна робота Бойко Оксани Іванівни “Патоморфологія 

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

представлена до офіційного захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.02 — патологічна анатомія, є 

самостійним завершеним науковим дослідженням, яке містить нові науково 

обгрунтовані результати проведених здобувачем досліджень щодо 

покращення патоморфологічної діагностики захворювань коронарних артерій 

у дітей, та має істотне значення для патологічної анатомії, педіатрії, 

кардіології. 

Актуальність теми, високий науково-методичний рівень, обсяг 

дослідження, наукова новизна, теоретичне і практичне значення отриманих 

результатів, впровадження їх у практичну діяльність дають можливість 

зробити висновок, що дисертаційна робота Бойко Оксани Іванівни 
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“Патоморфологія коронарних артерій у плодів, новонароджених, дітей різних 

вікових груп” повністю відповідає вимогам п.п.9,11,12,13 “Порядку 

присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. відносно кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 — патологічна анатомія. 

 

Завідувач відділу патології з патологічною анатомією 

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії 

імені М.М. Амосова НАМН України», 

доктор медичних наук,  

старший науковий співробітник                                         В.П. Захарова 

 

Підпис Захарової В.П. засвідчую 

Уч. секретар                                                                     О.В. Рибакова  

 


