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Актуальність теми дослідження. Згідно з даними ВООЗ щороку 4-5% дітей 

народжуються з вродженими вадами розвитку, серед яких значну частку 

складають вроджені вади серця (ВВС). Майже 40 % ранньої дитячої смертності 

частково або повністю обумовлено спадковими захворюваннями, половину з 

яких складає патологія серцево-судинної системи. Значне місце серед ВВС 

посідає атріовентрикулярна комунікація (АВК) - складна багатокомпонентна 

ВВС, при якій існує аномальне сполучення між шлуночками і передсердям 

через загальний атріовентрикулярний канал, виникнення якого обумовлено 

дефектом розвитку ендокардіальних валиків. Характерними ознаками АВК є 

значна різноманітність анатомічних і відсутність ранніх клінічних проявів, що 

створює труднощі для ранньої діагностики, цієї вади. Вроджені вади серця є 

одним з клінічних ознак численних синдромів, пов'язаних з хромосомними 

порушеннями. Яскравим прикладом є синдром Дауна, частота якого в 

популяції є досить високою і складає - 1:700 новонароджених. Відомо, що майже 

у 50% пацієнтів з синдромом Дауна хвороба поєднується з ВВС. Якщо в 

загальній популяції частота АВК складає 4,7-6,5 %, то серед дітей синдромом 

Дауна -  близько 40 %. Існує припущення, що ділянка 21-ої хромосоми може 

бути задіяна в розвитку серця взагалі і ендокардіальних валиків зокрема, 

дефект яких і лежить в основі АВК.

У зв’язку із швидким розвитком незворотних змін у легенях у дітей з АВК, 

першочерговим завданням є своєчасна діагностика даної патології. Важливим 

аспектом ранньої діагностики і успішного лікування АВК є пошук маркерів, які 

характеризують особливості клінічного перебігу захворювання у пацієнтів із



АВК. До таких маркерів відносять показники недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини (НДСТ), яка широко розповсюджена серед дитячого населення 

і взаємозв’язок якої з розвитком АВК у дітей майже не вивчався. 

Спільність патогенетичних механізмів розвитку ВВС та дисплазії сполучної 

тканини визначає підвищення ризику їх поєднань. При цьому можливе 

істотне погіршення прогнозу, перебігу і умов для корекції ВВС. Дотепер 

мало вивченими залишаються реальна частота і структура поєднань цих 

патологічних станів в популяції. Спадкові порушення структури і функції 

сполучної тканини (іпКепІесІ с о п п є с і і у є  Ііззие сіізогсіегз) на сьогодні є найбільш 

складною і заплутаною проблемою клінічної медицини і клінічної генетики.

І хоча тератогенний вплив генотоксичних чинників та спадкових порушень 

структури сполучної тканини на кардіогенез відомий, проте є лише поодинокі 

повідомлення про вивчення цієї проблеми на молекулярно-генетичному рівні при 

патології, поєднаній з хромосомною патологією.

Незважаючи на успіхи дитячої кардіохірургії в Україні в останні десятиліття, 

недостатньо вивченими залишаються питання показань для повторних 

оперативних втручань та віддалених післяопераційних ускладнень при різних 

анатомічних формах АВК залежно від поєднання вади з асоційованою та 

хромосомною патологією.

Враховуючи наведене вище, дисертаційну роботу Мальської Андріани 

Андріївни, метою якої було підвищення ефективності лікувально-профілактичної 

допомоги дітям раннього віку з атріовентрикулярною комунікацією шляхом 

розробки і впровадження рекомендацій і протоколів для оптимізації діагностики 

та лікування різних анатомічних форм цієї вади, вважаю актуальною і 

перспективною, яка має важливе медико-соціальне значення..

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота Мальської Андріани Андріївни є фрагментом комплексної науково- 

дослідної роботи кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького на 

тему "Роль алельного поліморфізму генів біотрансформації ксенобіотиків в 

патогенезі порушень обмінних процесів при екопатології у дітей" (№ державної



реєстрації - 0114Ш01550).

Наукова новизна дослідження. За результатами проведеного комплексного 

клінічного, епідеміологічного, інструментального та молекулярно-генетичного 

дослідження автором вперше в Україні отримані нові дані щодо поширеності у 

Львівській області та клініко-гемодинамічних особливостей атріовентрикулярної 

комунікації, визначена частота поєднання з іншими вродженими вадами серця. 

Уточнені дані щодо частоти поєднання атріовентрикулярної комунікації з 

генетично-детермінованою патологією. Встановлено, що ця вада найчастіше 

асоціюється із синдромом Дауна (у 42,45±4,19 % дітей), рідше - із синдромом 

Едвардса (у 7,19±2,19 % дітей) і в поодиноких випадках з іншими генетично- 

детермінованими синдромами (синдроми Ленса, Патау, Аарського). Доведено, 

що при поєднанні з синдромом Дауна повна форма атріовентрикулярної 

комунікації спостерігалась в 6,3 рази частіше, ніж неповна. Отримано нові дані 

щодо прогностичного значення ризику виникнення АВК типу В за Растеллі за 

наявності алелю С локусу 2 2 0 9 0 А  гена СО ЬЗА І.

Автором розроблено алгоритм прогнозування розвитку і діагностики 

атріовентрикулярної комунікації в пологовому будинку, який передбачає 

пульсоксиметричний скринінг, із наступним проведенням допплер- 

ехокардіографії усім дітям з рівнем кисневої сатурації крові менше 95 %. 

Модифікація протоколів Ехо-КГ діагностики і спостереження у віддаленому 

післяопераційному періоді пацієнтів з різними анатомічними формами АВК 

сприяє вчасному виявленню вади в ранньому віці і скеруванню в оптимальні 

терміни на хірургічну корекцію.

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований алгоритм 

прогнозування і діагностики атріовентрикулярної комунікації в пологовому 

будинку, який передбачає пульсоксиметричний скринінг із наступним проведенням 

догіплер-ехокардіографії усім дітям з рівнем кисневої сатурації крові менше 95 %, 

дає можливість на ранніх етапах діагностувати анатомічну форму вади. Виконання 

розробленого протоколу спостереження у віддаленому періоді, сприяє якісній 

діагностиці залишкових явищ та вчасному виявленню показів до повторної операції.



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, га їх достовірність. Усі наукові положення та 

рекомендації чітко сформульовані, підтверджені отриманими результатами. 

Дослідження проведені на достатньому клінічному матеріалі з використанням 

вдало підібраних високоінформативних клінічних, інструментальних досліджень 

та сучасних молекулярно-генетичних методів. Висновки логічно обгрунтовані, 

об’єктивні, достовірні. Поставлені завдання дослідження вирішені, проаналізовані 

на сучасному науковому рівні з використанням сучасних методів математичного 

аналізу і статистичної обробки даних.

Впровадження в практику. Результати досліджень впроваджені в практику 

роботи Комунального закладу Львівської обласної ради "Обласна дитяча клінічна 

лікарня" та Комунального закладу "Івано-Франківська міська дитяча клінічна 

лікарня". Результати роботи введено у педагогічний процес кафедри 

пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. В авторефераті та публікаціях автора висвітлені всі розділи 

дисертаційної роботи. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, з 

них 7 статей -  у фахових журналах, рекомендованих ДАК України; 2 - у  

міжнародних журналах (одноосібні); 3 тез -  в матеріалах наукових конференцій, 

з’їздів та симпозіумів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 193 сторінках 

машинописного тексту (з них основного тексту 127 сторінок), складається зі 

вступу, огляду літератури, розділу "Матеріали та методи дослідження", 3 розділів 

власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, практичних 

рекомендацій, висновків, списку 176 літературних джерел (73 -  кирилицею та 103 

-латиницею), 4 додатків. Роботу ілюстровано 21 таблицею та 28 рисунками.

При аналізі розділів дисертаційної роботи встановлено наступне.

Анотація за об'ємом і змістом відповідає вимогам МОН України (наказ №40 

від 12.01.2017 р.).
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У вступі автором чітко викладено актуальність проблеми, сформульовані 

мета та завдання дослідження, визначені об’єкт та предмет дослідження, описана 

новизна отриманих результатів дослідження та їх науково-практичне значення. 

Всі підрозділи вступу викладені згідно сучасних вимог. На мою думку, мета 

дослідження сформульована не зовсім чітко. В завданнях дослідження вказано 

про дослідження алелів та генотипів локусів С-509Т гена ТОР-(31 та 2 2 0 9 0 А гена 

СОЬЗАІ, у новизні і висновках відображені результати цих досліджень, розділ 

п'ятий цілком присвячений генетичним дослідженням. Проте у меті цей 

важливий розділ роботи не вказаний, можливо слід було сформулювати таким 

чином: "...на підставі клінічних, епідеміологічних, інструментальних, 

молекулярно-генетичних досліджень шляхом впровадження..." і далі за текстом.

Розділ перший (огляд літератури) містить 3 підрозділи і присвячений 

питанням клініки, діагностики та лікування атріовентрикулярної комунікації за 

даними сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Проведено глибокий 

аналіз даних літератури про морфологічні особливості, клінічні варіанти, 

оперативне лікування АВК та частоту повторних оперативних втручань при цій 

патології. Цікавими є підрозділи, що стосуються нових даних про роль 

генетичної детермінанти та неспецифічної дисплазії сполучної тканини у 

розвитку вроджених вад серця. Аналітичний огляд літератури свідчить про 

достатній рівень компетентності автора і є обґрунтуванням доцільності 

проведення даного дослідження. Огляд літератури легко читається і містить 

сучасні дані щодо вказаної проблеми. Хоча назву розділу "Синдром 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та вроджені вади серця" 

вважаю не зовсім вдалою, бо синдром НДСТ не був першочерговим завданням і 

метою даного дослідження, а вивчались не лише вроджені вади серця загалом, а 

конкретна група вад -  АВК.

Розділ другий відображає матеріал та методи дослідження. У розділі 

детально представлено етапи дослідження, чітко обґрунтовано розподіл 

обстежених на групи і підгрупи. Для статистичної обробки результатів 

дослідження використані сучасні методи математичного аналізу. Обсяг
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клінічного дослідження, використаних методів дослідження та статистичної 

обробки результатів відповідає поставленим завданням та сучасним вимогам.

Розділ третій відображає результати епідеміологічних досліджень вроджених 

вад серця у Львівській області протягом 2008-2014 років. Детально представлені 

динаміка захворюваності на ВВС та її порівняльна оцінка в окремих регіонах 

області. Виділені окремі зони підвищеного ризику по захворюваності на ВВС та 

зони відносного благополуччя. На підставі епідеміологічного дослідження 

автором встановлено, що найпоширенішими вадами були дефект міжшлуночкової 

перегородки, відкрите овальне вікно та дефект міжпередсердної перегородки. 

Важливим і тривожним є виявлений автором факт росту інвалідності з приводу 

ВВС. в останні роки. Доведено, що серед усіх випадків АВК на повну форму 

хвороби припадає майже 4/5 випадків. (79,41±6,93 % проти 20,59±6,93 % 

неповної АВК). При оцінці окремих регіонів Львівської області як несприятливі 

і сприятливі за показником захворюваності на ВВС бажано було навести дані 

про забезпеченість кадрами та оснащеність сучасною апаратурою для діагностики 

ВВС в цих регіонах. Не зовсім коректно звучать терміни "територія ризику" або 

"територія неблагополуччя" щодо окремих регіонів області. Автор все-таки мала 

на увазі, напевно, ризик захворюваності на ВВС. Загалом розділ написаний і 

ілюстрований добре, логічно побудований і легко читається.

Розділ четвертий містить 3 підрозділи, в яких відображені клінічні 

особливості та віддалені результати оперативного лікування дітей із 

атріовентрикуляною комунікацією. Цікаві дані отримані автором при аналізі 

перебігу АВК у дітей без супутньої хромосомної патології і у дітей з хворобою 

Дауна. Отримані автором результати дають підстави вважати, що поєднання 

АВК з хворобою Дауна сприяє розвитку повної АВК. Детальний аналіз клінічної 

картини у дітей з різними формами АВК показав значну частоту асоціації з 

іншими ВВС (у 53,24±4,23 % дітей). Серед асоційованої патології з АВК 

переважали дефект міжпередсердної перегородки (у 36,69±4,09 % дітей) та 

відкрита артеріальна протока (у 10,79±2,63 % дітей). Цікавими і новими були 

представлені автором дані про частоту інших вад серця, які поєднувались з АВК.
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Доведено, що у дітей без хромосомної патології найчастіше зустрічалася неповна 

форма АВК у поєднанні з такими аномаліями, як гіпоплазія легеневої артерії та 

коарктація аорти. У розділі добре представлена порівняльна оцінка клінічних 

симптомів при повній і неповній АВК. Доведено, що майже у третини хворих 

АВК перебігає безсимптомно. Тому особливо цінним є запропонований автором 

скринінговий метод діагностики відразу після народження, який є доступним 

для родопомічних лікувально-профілактичних закладів всіх рівнів.

Важливими і новими є отримані автором дані про віддалені результати 

оперативного лікування дітей із АВК та обґрунтування рекомендацій по 

спостереженню за дітьми з цією патологією. В розділі автор показала глибокі 

знання клінічних особливостей АВК, які асоційовані з іншими ВВС, та 

продемонструвала себе як висококваліфікований фахівець з інструментальних 

методів дослідження серцево-судинної системи. Розділ написаний і 

ілюстрований добре. При аналізі даного розділу виникли деякі побажання. Не 

зовсім аргументовано до клінічних симптомів автор відносить рівень сатурації 

крові за даними пульсоксиметрії, враховуючи, що це інструментальний метод 

дослідження. Є діаграми, в яких дані повністю дублюються в тексті. У підписах 

під наведеними рисунками, які характеризують дані обстеження конкретних 

хворих (електрокардіографія, ехокардіоскопія), слід було вказувати ініціали, 

вік, діагноз. В рекомендаціях по інструментальних методах діагностики автор 

посилається на розроблені протоколи, описані в додатках, хоча доцільно були би 

представити їх саме у підрозділі 4.3. Щодо протоколів, то доцільно було би 

назвати їх алгоритмом скринінгової діагностики АВК.

Розділ п'ятий присвячений молекулярно-генетичному дослідженню локусів 

С 2 2 0 9 0 А  гена колагену III типу СОЬЗАІ та С-509Т гена трансформуючого 

фактору росту (3-1. В результаті досліджень встановлена частота генотипів 

поліморфного 2 2 0 9 0 А  (АІиІ) гена СОЬЗАІ та генотипів локусів С-509Т гена 

ТОР-[31 у дітей з повного і неповною клінічними формами АВК залежно від 

поєднання з синдромом Дауна. Доведено взаємозв'язок між поліморфізмом генів 

і зростанням ризику виникнення повної форми АВК. Важливе наукове і 

практичне значення має доведена наявність генотипу ОО поліморфного локусу



2 2 0 9 0 А  гена СОЬЗАІ, який асоціюється з більшим розміром дефекту 

міджшлуночкової перегородки. І хоча достовірних відмінностей у частоті апелів 

та генотипів локусів С-509Т гена ТСР-(31 та 2 2 0 9 0 А  гена СОЬЗАІ у пацієнтів з 

АВК з різним ступенем недостатності мітрального клапану не було встановлено, 

отримані автором результати мають значну наукову і теоретичну цінність та 

визначають необхідність подальших досліджень у цьому напрямку. Показано, що 

наявність алелю О локусу 22090>А гена СОЬЗАІ є прогностичним чинником 

який зумовлює розвиток АВК типу В за Растеллі. Розділ досить складний у 

зв'язку специфічною генетичною термінологією та інформацією про локуси та 

алелі в декількох групах обстежених дітей, але автор цілком справилась з 

трактуванням отриманих результатів. Розділ добре ілюстрований, всі отримані 

дані добре аргументовані.

У аналізі та обговоренні результатів дослідження проведено підсумок 

отриманих результатів, автор цілком аргументовано аналізує отримані дані в 

порівнянні з даними інших досліджень, показує їх наукове, практичне і медико- 

соціальне значення, підкреслює діагностичну цінність і значимість молекулярно- 

генетичних досліджень при різних варіантах АВК.

Висновки дисертаційної роботи випливають зі змісту роботи і узагальнюють 

новизну, теоретичне і практичне проведеного дослідження. У 4 висновку, який 

написаний на основі розділу 5, на мій погляд, автор надто категорично вказує на 

відсутність зв’язку між АВК та синдромом НДСТ лише на підставі відсутності 

різниці у частоті алелів та генотипів локусів С-509Т гена ТОР-(31 та 22090>А гена 

СОЬЗАІ у пацієнтів з різним ступенем недостатності мітрального клапану. 

Сполучна тканина - це складна структурна і багатофункціональна система, 

яка об'єднує в єдине ціле метаболічні процеси в різних органах і тканинах 

організму. ИДСП не вкладаються ні в один з відомих, генетично детермінованих 

синдромів мезенхімальної недостатності. Тому без порівняльної оцінки 

результатів біохімічних маркерів порушень структури сполучної тканини 

стверджувати про відсутність зв'язку між АВК і НДСП не зовсім коректно.

Практичні рекомендації написані добре, автор звертає увагу на необхідність 

застосування скринінгових інструментальних методів діагностики АВК. Автор
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рекомендує дотримуватися протоколу спостереження у віддаленому 

післяопераційному періоді у дітей зі встановленим діагнозом АВК, що дозволить 

вчасно скеровувати дітей на повторне хірургічне втручання у разі такої 

необхідності.

Список використаних літературних джерел оформлений у відповідності до 

сучасних вимог, містить літературні джерела переважно останніх років.

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертації, зауважень до змісту та 

оформлення автореферату немає.

Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи немає. Вказані вище окремі 

побажання мають здебільшого дискусійний та рекомендаційний характер, не 

зменшують теоретичного значення та науково-практичної цінності дисертації і не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Аналіз дисертаційної роботи і автореферату Мальської А. А., дає підставу 

вважати, що задачі дослідження вирішені, а мета наукової роботи досягнута.

При рецензуванні роботи в порядку дискусії виникли запитання, на які бажано 

отримати відповідь дисертанта.

1. Чим обумовлений Ваш вибір молекулярно-генетичного дослідження локусів 

С 2 2 0 9 0 А  гена колагену III типу СОЬЗАІ та С-509Т гена трансформуючого 

фактору росту (3-1 у дітей з артеріовенозною комунікацією при всій 

різноманітності генів-кандидатів схильності та генів-регуляторів?

2. Уточніть, будь-ласка, що Ви маєте на увазі під термінами "сбалансована" і 

"незбалансована" форми атріовентрикулярної комунікації і які клінічні ознаки є 

характерними для цих форм?

3. Поясніть, будь-ласка, які особливості гемодинаміки зменшують потребу у 

повторних операціях у дітей з повною атріовентрикулярною комунікацією, 

поєднаною із синдромом Дауна?

4. Чи були відмічені Вами клінічні ознаки неспецифічної дисплазії сполучної 

тканини у обстежених дітей з артеріовенозною комунікацією? Якщо були, то 

які з них зустрічались найчастіше?



висновок
Дисертаційна робота Мальської Андріани Андріївни на тему "Клінічні 

особливості перебігу та віддалені результати лікування атріовентрикулярної 

комунікації у дітей раннього віку" є закінченою науково-дослідною роботою і 

містить нове вирішення актуальної наукової задачі сучасної педіатрії -  

підвищення ефективності лікувально-профілактичної допомоги дітям раннього 

віку з атріовентрикулярною комунікацією. Дисертаційна робота Мальсьої А.А. за 

актуальністю, новизною отриманих результатів дослідження і їх практичним та 

теоретичним значенням, рівнем методичного вирішення поставлених завдань 

повністю відповідає вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженим 

Постановою кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 зі змінами та 

доповненнями, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів від 19.08.2015 р. 

№656 щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а 

її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.10- педіатрія.

10

Професор кафедри дитячої хірургії та 
пропедевтики педіатрії Івано-Франківського 

національного медичного університет^^Гони 
доктор медичних наук, професор

(

А.П. Юрцева

'4с
код 02^

П ІД П И С  з а с в і д ч у ю "
'р ^ а Т н п т ^ ш !< НАЧАЛЬНИК відділу кадрів) 
а н п  наз. чального закладу
’А Н О -Ф РА ЬК ІВСЬКИ И  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

М ЕДИЧНИИ У Н ІВ Е Р С И Т Е Т *  .

Підпис

Прізвище


