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офіційного опонента д.мед.н., доцента Абдул-Огли Лариси Володимирівни 

на дисертаційну роботу Заставного Ігоря Ігоровича “Морфофункціональні 

особливості та роль глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих 

внаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності” подану до 

захисту у спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 у ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» МОЗ України на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

1. Актуальність теми дисертації.

В акушерстві та гінекології незважаючи на існуючий прогрес, проблема 

невиношування вагітності залишається однією з найбільш складних. Частота 

невиношування вагітності складає в середньому від 10-12% до 20-35% від 

загальної кількості вагітностей. Раннє невиношування вагітності (до 12-го 

тижня внутрішньоутробного розвитку) -  це велика медико-соціальна 

проблема XXI століття в Україні і світі. Раннє невиношування вагітності 

поділяється на спорадичне та звичне. Спорадичне -  це втрата одного плоду, а 

звичне -  втрата двох і більше плодів. Близько в 90 % причинами 

спорадичного невиношування вагітності є мальформації ембріона, викликані 

хромосомними аномаліями плода. Звичне невиношування має більш 

різноманітні причини, а саме: хромосомні аномалії в батьків і ембріона, 

ендокринні та автоімунні захворювання матері, порушення будови та 

функцій ендометрію, вади розвитку матки, інфекційні захворювання, 

тромбофілїї та невстановлені причини. Незважаючи на це близько в половині 

випадків причини розвитку звичного невиношування вагітності є 

невідомими.
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В першому триместрі захист ембріона від негативних впливів різного 

генезу здійснюють ворсинки хоріона, які є основним компонентом 

гематоплацентарного бар’єру. В основному, нормальний перебіг вагітності в 

першому триместрі забезпечується ворсинками хоріона, які проходять три 

фази розвитку, здатні синтезувати біологічно активні речовини та 

здійснювати маскувальну функцію за рахунок експресії відповідних, в тому 

числі -  вуглеводвмісних, рецепторів на поверхні своїх структур.

Незважаючи на велику кількість морфологічних, морфофункціональних 

та інших досліджень ворсинок хоріона за останні кілька десятків років, 

лектиногістохімічних досліджень при ранньому невиношуванні вагітності не 

проводилось та даних про роль вуглеводних детермінант цих структур у 

розвитку патології -  немає.

В літературі описано багато досліджень ворсинок хоріона із 

застосуванням електронної мікроскопії, втім даний метод ніколи не 

використовувався для вивчення їх просторової будови після раннього 

невиношування вагітності та порівняння отриманих результатів із 

нормальними ворсинками хоріона.

В численних дослідженнях імуногістохімічних характеристик ворсинок 

хоріона при ранньому невиношуванні вагітності дослідники показали, що 

велике значення для імунологічного захисту плода має той факт, що 

апікальна поверхня синцитіотрофобласта не експресує основні комплекси 

гістосумісності, а зниження експресії VEGF на поверхні трофобласту 

ворсинок відіграє важливу роль для розвитку звичного невиношування 

вагітності. Незважаючи на це, не існує комплексного гістологічного 

дослідження ворсинок хоріона при ранньому невиношуванні вагітності, яке б 

дало змогу оцінити патофізіологічні механізми розвитку цього процесу.

Виходячи з усього вищезазначеного, актуальність даного дослідження 

є вкрай великою, у зв’язку з недостатністю знань у цьому аспекті та 

результати можуть бути використані для кращого розуміння
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патофізіологічних механізмів розвитку раннього ідіопатичного 

невиношування вагітності та пошуку механізмів вирішення цієї проблеми.

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

Дисертація виконана у відповідності з планом наукових досліджень 

Львівського національного медичного університету імені Данила Fалицького 

і є частиною планової наукової роботи кафедри гістології, цитології та 

ембріології «Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант 

нормальних та патологічно змінених клітин і тканин» № державної реєстрації 

0113U000207, яка виконувалась впродовж 2013 -  2016 років та «Лектино- та 

імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних та 

патологічно змінених клітин і тканин» № державної реєстрації 0117U001076, 

яка виконується впродовж 2017 -  2021 років. Тема дисертації затверджена 

Вченою Радою медичного факультету №2 (протокол №8 від 23.05.2016 р.)

3. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.

Новизна проведеного дослідження полягає в комплексному дослідженні

за допомогою адекватних морфологічних, гістохімічних методів на 

органному, тканинному, клітинному і субклітинному рівнях морфології, 

особливості глікому та імуногістохімічні характеристики структурних 

компонентів ворсинок хоріона ембріонів людини при ранньому 

спорадичному і звичному невиношуваннях вагітності. Автором дисертації 

показано зміни морфофункціональних характеристик структурних 

компонентів ворсинок хоріона при розвитку вищезгаданих патологій.

При зафарбуванні толуїдиновим синім зразків ворсинок хоріона з групи 

ЗНВ вперше було помічено, що барвник у великій кількості накопичувався в 

ядрах клітин синцитіо- та цитотрофобласту, але був відсутній у цитоплазмі. 

У групах СНВ та контрольній групі зафарбовувались і ядра, і цитоплазма, що 

свідчило про наявність кислих субстанцій у цих структурах.

Було вперше проведене порівняльне трьохвимірне ультрамікроскопічне 

дослідження із використанням скануючої електронної мікроскопії, яке 

показало зниження кількості синцитіальних бруньок та неповноцінність



мікроворсинок синцитіального шару ворсинок хоріона при звичному 

невиношуванні вагітності.

Після проведення лектиногістохімічних досліджень було виявлено різне 

експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах ворсинок 

хоріона 4-12-тижневих ембріонів людини. Найвища експресія рецепторів 

лектинів WGA та GNA виявлена у досліджуваній групі звичного 

невиношування вагітності. Дослідження, із використанням панелі лектинів із 

різною вуглеводною специфічністю, виявило різну їх спорідненість до 

структурних компонентів синцитіотрофобласта, цитотрофобласта та до 

компонентів мезенхіми. Вперше вивчено, що найбільшу афінність до 

структурних компонентів ворсинок хоріона має лектин CNFA (GalNAcpi- 

>4GlcNAc (LacdiNAc) -  специфічний). В групі звичного невиношування 

вагітності щіточкова облямівка синцитію, клітини цитотрофобласта, волокна 

мезенхіми та її структури після зафарбування CNF А виявились менш 

сформованими і цільними. Лектин STA (GlcNAc-специфічний) був 

використаний для контролю отриманих результатів після застосування 

лектину CNF А та показав подібну афінність та активність зв’язування. 

Дослідження показало, що лектини Con-А, НРА, LABA, SBA, SNA, АІА та 

VAA мали низьку або відсутню афінність до структурних компонентів 

ворсинок хоріона.

Вперше, після проведення комплексного імуногістохімічного 

дослідження із застосуванням моноклональних антитіл до КІ67, iNOS, VEGF 

та Caspase 3 було відмічено зниження активності експресії КІ67 в ядрах 

клітин цитотрофобласта при спорадичному та звичному невиношуваннях 

вагітності, відсутність реактивності антитіл до iNOS у всіх досліджуваних 

групах та зміну активності експресії та модифікацію розподілу VEGF і 

Caspase 3 у структурних компонентах досліджуваних та контрольних зразків 

та вперше констатовано про важливість розподілу цих маркерів при 

спорадичному та звичному невиношуванні вагітності, а не лише рівня їхньої 

експресії.



4. Практичне та теоретичне значення результатів дослідження.

Отримані дисертантом Заставного 1.1, дані є важливим вкладом у 

теоретичну морфологію, з нових позицій висвітлені патогенетичні механізми 

та ролі глікому ворсинок хоріона ембріонів людини при ранньому 

спорадичному та звичному невиношуванні вагітності.

PAS реакція, реакції альціанового і толуїдинового синього, лектини 

WGA, GNA, CNFA, STA та моноклональні антитіла до КІ67, VEGF та Caspase 

З можуть бути рекомендованими, як гістохімічні маркери для передбачення 

можливого перебігу подальших вагітностей у жінок із загрозою розвитку ЗНВ 

та для подальшого вивчення патофізіологічних та патоморфологічних 

механізмів розвитку СНВ та ЗНВ.

Основні положення та результати роботи оприлюднені на науково- 

практичній конференції «RECOOP 12th Bridges in Life Sciences Annual 

Conference»; науково-практичній конференції за участі міжнародних 

спеціалістів «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем, тканин 

людини та її значення для практичної медицини і стоматології», присвяченої 

80-річчю з дня народження професора М. С. Скрипнікова; науково- 

практичній конференції «Прикладні аспекти морфології».

Результати дослідження впроваджені і використовуються в навчальному 

процесі кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету 

Ужгородського національного університету; гістології, цитології та 

ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького; кафедри гістології Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова; кафедри гістології ДЗ «Дніпропетровська 

державна медична академія МОЗ України»; кафедри гістології та ембріології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України»; кафедри гістології та ембріології 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Матеріали 

дисертації впроваджені і використовуються у практиці медико-генетичного
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консультування подружніх пар з невиношуванням вагітності Львівського 

міжобласного медико-генетичного центру.

5. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дисертаційна робота Заставного Ігоря Ігоровича виконана у 

традиційному для наукової школи кафедри гістології, цитології та 

ембріології ЛНМУ імені Данила Галицького руслі. Об’єктом дослідження 

були особливості тонкої організації, експонування вуглеводних детермінант 

та імуногістохімічних рецепторів структурних компонентів ворсинок хоріона 

ембріонів людини. Використані здобувачем сучасні методичні підходи у 

вирішенні сформульованої проблеми відповідають поставленій меті та 

завданням роботи. Об’єм проведених досліджень обумовив адекватний вибір 

матеріалу та його репрезентативність, що забезпечило можливість 

правильної інтерпретації отриманих результатів. Статистичні методи служать 

об’єктивним підґрунтям зроблених висновків. Використані морфологічні, 

морфометричні, електронно-мікроскопічні, гістохімічні, імуно-, 

лектиногістохімічні методи та статистична обробка результатів дослідження 

з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

6. Структура роботи.

Дисертація викладена українською мовою на 161 сторінці 

машинописного тексту (основний текст роботи становить 112 сторінок) і 

складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, розділу власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Робота ілюстрована 59 рисунками і 11 таблицями.

Вступ. Викладений на 8 сторінках, містить повну характеристику стану 

досліджуваної проблеми на сьогодення визначає актуальність дослідження, 

чітко формулює його мету та основні завдання дослідження, наукову 

новизну і практичну значимість, обґрунтувано необхідність виконання даної 

наукової роботи.



Огляд літератури, подано аналітичний огляд наукової літератури за темою 

дисертації. Розділ включає вісім підрозділів, у яких висвітлені аспекти формування 

та розвитку ворсинок хоріона, морфологічний та гістохімічний склад їх 

структурних компонентів та описані фактори розвитку раннього невиношування 

вагітності. У цьому розділі також висвітлені лектиногістохімічні дослідження 

ворсинок хоріона та інших органів при патологічних процесах. Здобувачем 

проведено глибокий науковий пошук, послідовно і детально проаналізована 

література, що дало змогу її узагальнити і критично осмислити.

Матеріали та методи дослідження. Методи дослідження класичні, 

теоретично адекватні поставленим задачам. У цьому розділі також описана 

характеристика досліджуваного матеріалу, описані загальноморфологічні та 

статистичні методи, гістохімічні методи досліджень, метод обробки зрізів 

лектинами, міченими пероксидазою, імуногістохімічні та електронно-мікроскопічні 

дослідження.

Результати власних досліджень приведені в третьому, який має назву 

«Морфофункціональні особливості ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих 

на першому триместрі вагітності внаслідок спорадичного, звичного невиношувань 

та при фізіологічному перебігу вагітності (результати досліджень)» включає 5 

підрозділів, у яких висвітлені морфологічні особливості ворсинок хоріона при 

ранньому невиношуванні вагітності; особливості глікому структурних компонентів 

ворсинок хоріона при ранньому спорадичному і звичному невиношуваннях 

вагітності; показані особливості вуглеводного складу структур ворсинок хоріона 

при вищезгаданих патологіях за даними гістохімічних та лектиногі стохімічних 

досліджень; висвітлені особливості імуногістохімічного складу ворсинок хоріона 

ембріонів людини при звичному, спорадичному невиношуваннях вагітності та в 

нормі. Розділ містить 59 рисунків та 8 таблиць.

Обговорення результатів дослідження. У аналізі та узагальненні 

результатів дослідження автор вдало порівнює дані наукової літератури із 

власними результатами досліджень або посилається на відсутність даних 

наукової літератури, що свідчить про новизну наукових досліджень.



Висновки. Отримані результати викладено у 6 конкретних висновках. 

Вони достатньо обґрунтовані і достовірні. Між завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.

Список літератури. Розділ представлений обсягом 21 сторінка, який 

містить 196 праць, із них 15 -  кирилицею та 181 -  латиницею.

7. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях і авторефераті.

За результатами проведеного дослідження Заставного І.І. опубліковано 

10 наукових праць: 7 статей, серед яких 5 опубліковані у фахових наукових 

виданнях України, що входять в наукометричну базу даних та 2 -  у 

іноземних виданнях (США); 3 роботи -  у збірниках наукових праць, 

матеріалах і тезах конференцій, серед яких 1 з міжнародною участю. Аналіз 

опублікованих праць свідчить, що основні положення дисертації викладені в 

них повністю.

8. Ідентичність змісту автореферату й основних положень 

дисертації.

Автореферат дисертації і публікації цілком ідентичні головним 

положенням дослідження і вичерпно відображають їх зміст. Автореферат 

дисертації оформлений відповідно вимогам ДАК МОН України.

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення.

Дисертація Заставного Ігоря Ігоровича «Морфофункціональні 

особливості та роль глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих 

внаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності», є 

самостійним завершеним науковим дослідженням, яке в цілому можна 

оцінити позитивно. Принципових недоліків щодо структури, змісту, 

оформлення і обсягу представлена дисертація немає.

Дисертаційна робота виконана на високому рівні, проте має деякі 

недоліки. Зауваження, які виникли при аналізі дисертації не торкаються суті 

роботи і мають переважно редакційний та рекомендаційний характер. У



тексті автореферату також можна виявити окремі стилістичні помилки, проте 

всі вони не впливають на якість оформлення роботи.

Деколи у тексті дисертації зустрічаються друкарські та стилістичні 

помилки, некоректно побудовані речення. Рисунки бажано давати одного 

розміру. Підписи під рисунками збільшення краще давати не загальне, а 

окремо окуляра та об'єктива Частина літературних джерел, на які йде 

посилання, датуються 10 роками давності. Доцільно після висновків дати 

практичні рекомендації.

Зазначені зауваження не мають суттєвого значення при загальній 

оцінці дисертації та не знижують наукової цінності проведених досліджень.

Поряд із зауваженнями хочу відмітити і позитивні моменти так, 

наприклад, рисунки досить високої якості. Розділ «Аналіз і узагальнення», 

написаний на високому науковому рівні.

При рецензуванні представленої дисертації до її автора виникли 

наступні запитання:

Питання для дискусії.

1. Які специфічні реакції Ви виявили при дослідженні сульфатованних 

глікозаміногліканів в щітковій облямівці синцитіотрофобласта і 

мезенхімних волокнах і як, на Вашу думку, глікозаміноглікани 

впливають на невиношування вагітності ?

2. Чи спостерігали Ви зміни кількості клітин Кащенко -Гофбауера і в 

який період? Якщо так, то на Ваш погляд, чи є це компенсаторно- 

пристосувальною реакцією на невиношування вагітності?

3. Які деструктивні зміни в клітинах трофобласта після невиношування 

вагітності Ви спостерігали?

4. Скажіть, накопичення толуїдиного синього в ядрах клітин 

синцитіотрофобласта і цитотрофобласта є специфічною реакцією для 

обґрунтування проліферативної активності клітин трофобласта?
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10. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці.

Отримані дисертантом дані при виконанні представленої дисертаційної 

роботи суттєво розширюють сучасні уявлення про патогенетичні механізми 

та роль глікому ворсинок хоріона ембріонів людини при ранньому 

спорадичному та звичному невиношуванні вагітності, і їх доцільно 

впровадити в навчальний процес вищих медичних навчальних закладів країни 

при читанні лекцій та проведенні практичних занять на кафедрах гістології, 

патологічної анатомії, акушерства та гінекології і використати при написанні 

монографій, підручників, посібників із зазначених вище навчальних 

дисциплін.

11. Загальна оцінка роботи.

Дисертаційна робота Заставного Ігоря Ігоровича 

«Морфофункціональні особливості та роль глікому ворсинок хоріона 

ембріонів людини, завмерлих внаслідок спорадичного та звичного 

невиношування вагітності», є самостійною, завершеною науково-дослідною 

працею, де отримані наукові результати, сукупність яких вирішує наукове 

завдання щодо особливості та ролі глікому ворсинок хоріона ембріонів 

людини і має важливе теоретичне та практичне значення для гістології.

12. Відповідність дисертації встановленим вимогам ДАК МОН 

України.

Дисертація Заставного Ігоря Ігоровича «Морфофункціональні 

особливості та роль глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих 

внаслідок спорадичного та звичного невиношування вагітності», яка 

виконана на кафедрі гістології, цитології та ембріології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, є 

завершеним науковим дослідженням, в якому викладено теоретичне 

узагальнення і нове вирішення наукової задачі, яка полягає у визначенні 

морфофункціональних змін та ролі глікому структурних компонентів
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ворсинок хоріона ембріонів людини у розвитку раннього спорадичного та 

звичного невиношувань вагітності. Результати дослідження мають певне 

теоретичне та практичне значення для морфології.

За актуальністю вибору теми, адекватністю задач дослідження, 

комплексним методичним підходом, обсягом проведеного дослідження, 

глибиною аналізу, новизною одержаних результатів, ступенем 

обґрунтованості та достовірністю висновків і положень дисертація 

Заставного Ігоря Ігоровича «Морфофункціональні особливості та роль 

глікому ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок 

спорадичного та звичного невиношування вагітності» за актуальністю 

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

оформленням, науковою новизною, обґрунтованістю та достовірністю 

отриманих результатів, науково-теоретичним і практичним значенням 

повністю відповідає пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року за № 576, зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р., а автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія.
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