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На сьогодні в клінічній педіатрії питання діагностики вроджених вад 

серця (ВВС) та реабілітація дітей після хірургічної корекції залишаються 

недостатньо вирішеними. Серед ВВС значну увагу привертає 

атріовентрикулярна комунікація (АВК), яка розвивається внаслідок 

аномального розвитку ендокарду, що призводить до неправильного 

прикріплення перегородок до нього та розщеплення стулок мітрального і 

тристулкового клапанів. Як відомо, ця вроджена вада характеризується 

широкою різноманітністю анатомічних форм і, що дуже важливо, не має 

характерних для ВВС ранніх клінічних проявів. Це спричинює труднощі для 

ранньої діагностики та є визначальною для вирішення термінів подальшого 

оперативного втручання. 

На підставі вищезазначеного тему дисертації А.А. Мальської слід 

визнати актуальною, оскільки вона присвячена підвищенню ефективності 

лікувально-профілактичної допомоги дітям раннього віку з 

атріовентрикулярною комунікацією  на підставі вивчення чинників, які 

впливають на тяжкість перебігу захворювання, а також визначення 

оптимальних методів діагностики і термінів хірургічної корекції різних 

анатомічних форм цієї вади. 

Автором були чітко визначені основні завдання дослідження, які 

полягали у визначенні частки АВК у структурі всіх вроджених вад серця 

серед дитячого населення Львівської області, а також особливості клінічного 

перебігу різних анатомічних форм цієї вади. Крім того, автор поставила 

задачу проаналізувати віддалені результати оперативного втручання та 

частоту віддалених післяопераційних ускладнень і, що особливо важливо, 

визначити розподіл алелів та генотипів специфічних генетичних маркерів 
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синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини – гена 

трансформуючого фактору росту TGF-β та гена COL ІІІ у пацієнтів з різними 

варіантами клінічного перебігу АВК та встановити зв'язок синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини із даною патологією. 

Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідної роботи 

кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького «Роль 

алельного поліморфізму генів біотрансформації ксенобіотиків в патогенезі 

порушень обмінних процесів при екопатології у дітей» (№ державної 

реєстрації 0114U001550). 

Дисертація написана за загальноприйнятою для науково-дослідних 

робіт формою і включає вступ, огляд літератури, матеріал та методи 

досліджень, 4 розділів власних досліджень, висновків та практичних 

рекомендацій. Робота викладена на 193 сторінках машинописного тексту, 

ілюстрована 21 таблицею та 28 рисунками. Список використаних джерел 

включає 176 найменувань, з них 103 іноземних. 

У вступній частині дисертації обгрунтовується актуальність теми, чітко 

сформульована мета та основні завдання роботи, які полягали у підвищенні 

ефективності лікувально-профілактичної допомоги дітям раннього віку з 

атріовентрикулярною комунікацією,  визначенні чинників, які впливали на 

тяжкість перебігу захворювання, а також визначенні оптимальних методів 

діагностики і термінів хірургічної корекції різних анатомічних форм цієї 

вади. 

В огляді літератури всебічно проаналізовані та систематизовані 

публікації, що присвячені клінічним проявам та сучасній діагностиці 

атріовентрикулярної комунікації, оцінці ефективності її лікування, а також 

ролі синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 

генетичним факторам в розвитку вроджених вад серця. Огляд літератури 

свідчить, що дисертант в повній мірі ознайомився з сучасним станом 

досліджуваної проблеми. В ньому чітко сформульована необхідність 
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подальших пошуків в розрізі вибраної тематики. Звертає увагу вміння автора 

аналізувати і всебічно науково коментувати результати дослідження. Але, на 

наш погляд, в огляді літератури необхідно було б детальніше розглянути 

механізми формування порушень сполучної тканини та розвиток її дисплазії, 

які призводять до формування аномалій серця. 

В основу роботи покладені дані трьохетапного обстеження дітей, яке 

включало на першому етапі дослідження присвячене виконанню 

ретроспективного аналізу поширеності вроджених вад серця у дітей 

Львівської області за семирічний період із 2008 по 2014 роки. У вибірку були 

включені дані про 1685 дітей віком 0-17 років, які проживали у зазначений 

період на території Львівської області з діагностованою вродженою вадою 

серця (ВВС). На другому етапі дослідження був проведений аналіз медичних 

карт амбулаторних хворих та медичних карт стаціонарних хворих 139 дітей 

із атріовентрикулярною комунікацією (АВК), а на третьому етапі  проведене 

молекулярно-генетичне досліджень 57 дітей із різними варіантами АВК. 

Завершенням роботи стала розробка протоколу пульсоксиметричного 

скринінгу дітей із ВВС, протоколу ехокардіографічного обстеження 

адаптованого до АВК та протоколу спостереження у віддаленому 

післяопераційному періоді. 

В роботі дисертант встановила, що вроджені вади серця серед причин 

смертності немовлят становлять близько 15%. Лише у Львівській області 

щороку серед новонароджених реєструється в середньому 0,88-0,93% дітей, у 

котрих діагностують вроджені вади серця. На підставі проведених 

епідеміологічних досліджень автором встановлено, в популяції дітей 

Львівської області частка випадків атріовентрикулярної комунікації серед 

усіх вроджених вад серця становить 2,68±1,00% (2014 рік) і практично не 

залежить від статі.  

Дисертант звертає увагу, що для атріовентрикулярної комунікації 

характерним є поєднання з іншими вадами серця та хромосомною 

патологією, зокрема із синдромом Дауна та із синдромом Едвардса. Звертає 
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увагу, що у дітей із синдромом Дауна атріовентрикулярна комунікація 

найчастіше поєднувалася зі вторинним дефектом міжпередсердної 

перегородки, відкритою артеріальною протокою або відкритим овальним 

вікном, у дітей без хромосомної патології – з гіпоплазією легеневої артерії та 

коарктацією аорти. У дітей з повною атріовентрикулярною комунікацією, 

асоційованою із синдромом Дауна, легенева гіпертензія розвивалася скоріше 

– у віці 2-3 місяців, тоді як у дітей без хромосомної патології – у віці 5-6 

місяців.  

Проведені спостереження показали,  що у всіх дітей після радикальної 

хірургічної корекції залишалась мітральна і трикуспідальна недостатність, яка 

прогресувала в динаміці, що визначало потребу пожиттєвого диспансерного 

спостереження з метою своєчасної діагностики серцево-судинної 

недостатності та визначення показань і термінів повторних оперативних 

утручань. Звертає увагу, що повторної операції потребували 3,63% дітей з 

повною формою атріовентрикулярної комунікації та синдромом Дауна, а 

також 3,63% дітей з повною формою атріовентрикулярної комунікації без 

генетичної патології. Крім того, мітральний клапан було протезовано у 3,63% 

пацієнтів та у 3,63% дітей було встановлено постійний кардіовертер у зв’язку 

з розвитком повної атріовентрикулярної блокади. 

Надзвичайно цікаві та важливі результати були отримані щодо 

відмінності у частотах алелів та генотипів локусів C-509T гена TGF-β1 та 

2209G>A гена COL3A1 у пацієнтів з атріовентрикулярною комунікацією з 

різним ступенем недостатності мітрального клапану не були вірогідними, а 

відтак не можуть слугувати маркером клінічного перебігу та розвитку серцево-

судинної недостатності у дітей із атріовентрикулярною комунікацією. На думку 

автора, це підтверджує відсутність зв’язку між атріовентрикулярною 

комунікацією та синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Наявність генотипу GG поліморфного локусу 2209G>A гена COL3A1 

асоціюється з більшим розміром ДМШП (OR=2,89; ДІ 0,66 – 12,5), який впливає 
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на швидший розвиток клінічної картини АВК. Проте дана тенденція потребує 

подальших досліджень на більших досліджуваних вибірках.  

Наведені результати переконливо свідчать, що наукова новизна роботи 

не викликає сумніву.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на 

основі проведених досліджень автором запропонована для своєчасної 

діагностики ВВС в акушерському стаціонарі здійсненя скринінгового 

пульсоксиметричного обстеження всіх новонароджених у віці 6-24 год. Автор 

вважає, що усіх дітей з рівнем сатурації менше 95% необхідно скеровувати на 

Допплер-ехокардіографічне обстеження. 

Крім того, з метою діагностики всіх анатомічних складових АВК під 

час Ехо-КГ обстеження дітей з відповідним діагнозом необхідно чітко 

дотримуватись вимог запропонованого ЕХО-кардіографічного обстеження, 

адаптованого до діагностики атріовентрикулярної комунікації. На думку 

автора, це забезпечить якісну діагностику усіх анатомічних складових АВК, 

дозволить вчасно діагностувати ваду і дасть можливість визначити 

оптимальні терміни оперативного втручання залежно від анатомічного типу 

вади та її поєднання з генетичною патологією, а відтак дозволить запобігти 

розвиткові незворотних змін у легенях, мінімізувати післяопераційні 

ускладнення і покращити віддалені результати лікування АВК. 

На підставі отриманих результатів автор вважає, що у всіх дітей зі 

встановленим діагнозом АВК необхідно дотримуватися спостереження у 

віддаленому післяопераційному періоді, що дозволить вчасно діагностувати 

гемодинамічні зміни і скеровувати дітей на повторне хірургічне втручання у 

разі такої необхідності.  

Обсяг проведених досліджень достатній, при аналізі 

використовувалися сучасні  статистичні методи опрацювання одержаних 

даних. Робота виконана на високому методичному рівні.  

Апробація результатів дисертаційної роботи представлена на науково-

практичних конференціях міжнародного та національного рівня. Зокрема, 
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основні положення і результати досліджень обговорювалися на ХІІ 

міжнародній науковій практичній конференції «Achievement of High School» 

(м. Софія, 2016 р.), V міжнародній науково-практичній конференції «Стан та 

розвиток науки у ХХІ столітті» (м. Вінниця, 2016 р.), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальные вопросы физиологии, 

патологии и организации медицинського обеспечения детей школьного 

возраста и подростков» (м. Харків, 2016 р.). 

За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових робіт, з них  числі 

7 статей у фахових журналах, рекомендованих ДАК України,   2 – у 

міжнародних журналах (одноосібні); 3 тез – в матеріалах наукових 

конференцій, з’їздів та симпозіумів. Але, на жаль, результати дисертаційної 

роботи залишилися маловідомими широкому загалу лікарів-педіатрів та 

дитячих кардіоревматологів, оскільки опубліковані переважно в фахових 

виданнях не педіатричного профілю.  

ВИСНОВОК. Зміст дисертації дозволяє вважати, що робота виконана 

на високому методичному та науковому рівні з широким використанням 

сучасних методів клінічних та лабораторних методів досліджень, на 

великому фактичному матеріалі із застосуванням методів варіаційного 

аналізу, що дозволило дисертанту зробити обгрунтовані висновки. 

Рецензована дисертація  є закінченою науково-дослідною роботою, в якій 

принципово по-новому розв’язується проблема підвищення ефективністі 

лікувально-профілактичної допомоги дітям раннього віку з 

атріовентрикулярною комунікацією шляхом вивчення чинників, які 

впливають на тяжкість перебігу захворювання та визначення оптимальних 

методів діагностики і термінів хірургічної корекції різних анатомічних форм 

цієї вади. 

Актуальність теми дослідження, методичний рівень, наукова новизна 

результатів роботи та їх практична значущість дозволяють вважати, що 

дисертаційна робота Мальської  Андріани Андріївни    «Клінічні особливості 

перебігу та віддалені результати лікування атріовентрикулярної комунікації у 
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дітей раннього віку», яка виконана при науковому керівництві доктора 

медичних наук, професора О.З. Гнатейко, відповідає вимогам п.11 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України №567 від 24 липня 2013 р., а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – 

педіатрія.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


