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офіційного опонента 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 при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія

Актуальність теми. Актуальність даного дослідження диктується, 

перш за все, надто частими ускладненнями вагітності, а саме її 

невиношуванням до 12-ти тижнів внутрішньоутробного розвитку. Проблема 

у тому, що відсоток невиношування вагітності залишається досить високим 

(30%). З іншого боку причини цієї патології до кінця невідомі близько 50 % 

усіх причини раннього звичного невиношування вагітності пов’язані з 

хромосомними аномаліями в батьків або ембріона, ендокринними та 

автоімунними захворювання матері, порушеннями будови та функцій 

ендометрію, вадами розвитку матки, інфекційними захворюваннями на разі 

близько в 40 % випадках причини не є встановленими (ідіопатичне звичне 

невиношування). При ранньому звичного невиношуванні вагітності причини 

більш різноманітні і можуть залежати від стану ворсинок хоріона, як 

основного компонент гематоплацентарного бар’єру, через який здійснюється 

захист ембріона від негативних впливів, в тому числі і з боку організму 

матері. Цінним у роботі є системний підхід до визначення 

морфофункціонального стану ворсинок хоріона, оскільки вони здатні 

забезпечувати нормальний перебіг вагітності за рахунок синтезу біологічно 

активних речовин, високій активності процесів апоптозу і проліферації, 

експресії певних видів макромолекул.

На особливу увагу заслуговують дані по визначенню 

лектиногістохімічних маркерів для візуалізації структур
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синцитіотрофобласта, цитотрофобласта , мікроворсинок , клітин Гофбауера 

ворсинок хоріона на ранніх етапах вагітності та виясненню ролі вуглеводних 

детермінант цих структур у розвитку патології.

У цьому аспекті представлена дисертаційна робота набуває особливої 

значущості, оскільки вона присвячена комплексному дослідженню 

морфофункціональних змін хоріальних ворсинок на ранніх етапах вагітності 

з використанням широкого арсеналу методів. Враховуючи вищесказане, 

дисертаційна робота безумовно є актуальною і своєчасною, а її результати 

можуть бути використані для кращого розуміння патофізіологічних 

механізмів розвитку раннього ідіопатичного невиношування вагітності та 

пошуку механізмів вирішення цієї проблеми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація виконана у відповідності з планом наукових досліджень 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

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.)

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень та 

висновків, викладених в дисертації. Об’єктом дослідження були 

особливості організації структурних компонентів ворсинок хоріона ембріонів 

людини. Отримані дані ґрунтуються на достатньому матеріалі - 243 зразки 

тканини ворсинок хоріона у 3-х досліджуваних групах. Контрольна група 

включала 52 зразки, група при спорадичному невиношуванні вагітності 

становила 86 зарків та група при звичному невиношуванні -105 зразків. 

Використанні сучасні методів дослідження (гістологічний, гістохімічний,



скануючої електронної мікроскопії, лектиногістохімічний,

імуногістохімічний, метод варіаційної статистики). 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. 

Вищезазначене свідчить про достовірність отриманих експериментальних 

результатів та обґрунтованість сформульованих наукових положень та 

висновків.

Новизна наукових положень та висновків, сформульованих в 

дисертації. В дисертаційній роботі Заставного 1.1, вперше за допомогою 

комплексу адекватних методів на тканинному, клітинному і субклітинному 

рівнях продемонстровані особливості структурних компонентів ворсинок 

хоріона ембріонів людини при ранньому спорадичному і звичному 

невиношуванні вагітності. Автором дисертації показано зміни 

морфофункціональних характеристик структурних компонентів ворсинок 

хоріона при розвитку вищезгаданих патологій.

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.

При використанні панелі ликтинів із різною вуглеводною 

специфічністю автором виявлено різну спорідненість до структур 

синцитіотрофобласта, цитотофобласта та мезенхімальних клітин у всіх 

досліджених групах. Найвища експресія рецепторів лектинів WGA( зав’язків 

пшениці) та GNA( підсніжника білосніжного) виявлена у досліджуваній групі 

звичного невиношування вагітності. У цій же групі вперше доказано, що 

найбільшу афінність до структурних компонентів ворсинок хоріона має



лектин СНРА(лектин грузлика димчастого) (GalNAc(31->4GlcNAc 

(LacdiNAc) -  специфічний).

Вперше, після проведення комплексного імуногістохімічного 

дослідження із застосуванням моноклональних антитіл до КІ67 (маркера 

проліферації), iNOS (індуктор синтезу оксиду азоту), VEGF (ендотеліальному 

фактору росту судин) та Caspase 3( індуктора апоптозу) 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.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

свідчать про можливість застосування вивчених гістохімічних показників 

(PAS- реакція), використання панелі лектинів із різною вуглеводною 

специфічностю та імуногістохімічних досліджень з моноклональними 

антитілами до КІ67, VEGF, Caspase 3 можуть бути рекомендовані як маркери 

для передбачення можливого перебігу подальших вагітностей у жінок із 

загрозою розвитку звичного невиношування вагітності. Встановлені дані є 

підгрунтям до вивчення загроз розвитку звичного невиношування вагітності 

та подальшого визначення патофізіологічних та патоморфологічних 

механізмів розвитку як спонтанного, так і звичного невиношування 

вагітності. Отримані результати також можуть бути використані при 

підготовці методичних рекомендацій для акушерів і гінікологів та у лекціях 

за цією спеціальністю.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків і 

опублікованих праць в авторефераті. 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. Список джерел літератури включає 196 праць, із них 15 -  

кирилицею та 181 -  латиницею. Робота ілюстрована 59 рисунками і 11 

таблицями. У вступі автор аргументовано, логічно і переконливо обґрунтовує 

актуальність теми дисертації, її теоретичне і практичне значення, чітко формулює 

мету і задачі дослідження.

У першому розділі дисертації 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.

У другому розділі "Матеріал та методи дослідження" дана 

характеристика вивчених об'єктів та застосованих методів дослідження. 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.

Третій розділ «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 

лектиногістохімічних досліджень; висвітлені особливості імуногістохімічного



складу ворсинок хоріона ембріонів людини при звичному, спорадичному 

невиношуваннях вагітності та в нормі. Розділ містить 59 рисунків та 8 таблиць.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» дисертант 

вдало порівнює дані наукової літератури із власними результатами 

досліджень або посилається на відсутність даних наукової літератури, що 

свідчить про новизну наукових досліджень.

Отримані результати викладено у 6 конкретних висновках. Вони 

достатньо обґрунтовані і достовірні. Між завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків і 

опублікованих праць в авторефераті. За матеріалами дисертації 

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. Автореферат дисертації оформлено згідно вимог 

ДАК України. Розділи автореферату в повній мірі висвітлюють результати і 

висновки дисертаційного дослідження.

Основні положення та результати роботи оприлюднені на науково- 

практичній конференції «RECOOP 12th Bridges in Life Sciences Annual 

Conference» (Будапешт, Угорщина, 7-8 квітня 2017 p.); 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 (19-20 травня 2016, м. Полтава); науково-практичній 

конференції «Прикладні аспекти морфології» (20-21 жовтня 2016, м. 

Тернопіль).

Результати дослідження впроваджені і використовуються в 

навчальному процесі кафедри анатомії людини та гістології медичного



факультету Ужгородського національного університету (затв. 04.01.2018); 

гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (затв. 02.11.2017); кафедри гістології 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 

(затв. 10.01.2018); кафедри гістології ДЗ «Дніпропетровська державна 

медична академія МОЗ України» (затв. 05.01.2018);кафедри гістології та 

ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» (13.02.2018);кафедри гістології та 

ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

(затв. 10.05.2018). Матеріали дисертації впроваджені і використовуються у 

практиці медико-генетичного консультування подружніх пар з 

невиношуванням вагітності Львівського міжобласного медико-генетичного 

центру (затв. 08.02.2018, затв. 02.03.2018).

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. 

За науковою новизною, так і її науково-практичним значенням дисертаційна 

робота, у цілому, справляє гарне враження. Написана чіткою академічною 

мовою, але виникає ряд зауважень та дискусійних запитань. Щодо 

оформлення дисертації та автореферату то слід зауважити, що трапляються 

поодинокі граматичні та стилістичні помилки, не всі скорочення є у списку 

скорочень (наприклад, КІ67 -маркер пролиферації), термінологічні 

неточності (наприклад, «плідне яйце», по-перше, у гістологічній та 

ембріологічній термінології такого терміну немає .Такий термін трапляється 

у літературі по акушерству. Звідси запитання:

1 .Чому плід? На початку першого триместра це ембріон, а з 9 тижня це уже 

плід, то що досліджували? Чому яйце? На мою думку, доцільніше 

користуватись гістологічною номенклатурою, адже дисертація по гістології.

2.3 чим Ви пов’язуєте більш інтенсивне забарвлення толуїдіновим синім 

ядер та не забарвлення цитоплазми у всіх клітинах ворсинок хоріона при 

звичному невиношуванні вагітності у порівнянні з контролем та спонтанним 

невиношування вагітності? Про що це говорить?



З.У своїх дослідженнях Ви спостерігали набряк мезенхіми ворсинок 

хоріона. На Вашу думку, який генез набряку ворсинок?

4.Чи спостерігати Ви стан аутофагально-лізосомальної системи, яка 

передує апоптозу?

5.Яким чином отримані результати можна використати саме у 

діагностичних цілях і чи готуєте Ви практичні рекомендації?

Вказані недоліки та зауваження не знижують виконаної дисертантом 

великої та кропіткої роботи. Наведені зауваження не є принциповими, не 

зменшують значення проведеної роботи і можуть бути предметом дискусії. 

Поряд із зауваженнями хочу відмітити і позитивні моменти так, наприклад, 

рисунки досить високої якості. Розділ «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження», написаний на високому науковому рівні.

Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці. Виявлені автором особливості експонування рецепторів лектинів, 

імуногістохімічних маркерів для передбачення можливого перебігу 

подальших вагітностей у жінок із загрозою розвитку звичного 

невиношування вагітності у структурних компонентах ворсинок хоріона є 

важливими для клініцистів. Теоретичні дані відносно морфо-функціональних 

особливостей ворсинок хоріона при звичному та спонтанному 

невиношуванні вагітності може бути використаний при розробці практичних 

рекомендацій. Результати дослідження можуть бути впроваджені в 

навчальний процес та продовжитися у вигляді серії нових робіт із 

дослідження життєздатності ворсинок хоріона.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. 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 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» відповідає вимогам п.

11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року за № 567, зі змінами, внесеними згідно постанови Кабінету Міністрів 

України №656 від 10.08.2015року та №1159 від 30.12.2015 року, щодо — 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор 

Заставний Ігор Ігорович заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, 

ембріологія.

Офіційний опонент 

доктор біологічних наук, професор, 

професор кафедри гістології та ембріології 

Національного медичного університет

імені О.О. Богомольця МОЗ України
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