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Актуальнiсть обраноТ теми. Розкриття потенцiйних можливостей
стовбурових клiтин вiдкрило HoBi можливостi клiтинноi терапiТ у гуманнiй та
ветеринарнiй медицинi. Пiзнання особливостей стовбурових клiтин мають не
тiльки загальнобiологiчне значення, а й когrкретне практичне значення для

розвитку потужного напрямку в сучаснiй ветеринарнiй медицинi, а саме;
клiтинноТ замiщуючоТ терапiТ гrри багатьох, часто невилiковних патологiчних
процесах в органах i тканинах. Зважаючи на те, що серце у дорослих ссавцiв
ма€ дуже обмежену здатнiсть до регенерашiТ i втраченi клiтини замiнюtоться
фiброзним рубuем виникае необхiднiст,ь гIошуку методiв лiкування, що
спрямованi вiдновлювати структури серцевого м'язу пiсля iшемiТ. Itлiтиннi
технологiТ с перспективним методом лiкування тварин з iнфарктом мiсlкарда,
що дозволяе вiдноuпroЪur" його структуру та скоротливу функчiю.

Однак, вIIровадження кrtir,инних технологiй у клiнiчну практику
вимагас бiльш детального викладу протоколiв отримання стовбурових
клiтин, Тх культивування та застосува[Iня, пог.цибленого вивчення взасмодiТ
органiзму-реципiснта iз трансплантованими клiтинами, ретельного контролю
фенотипових i генетичних змiн у ниi для забезпечення високоТ якостi та
безпечностi застосовуваного клiтинного матерiалу у вiдновлювальнiй
клiтиннiй терапiТ пiсляiнфарктних змiн у мiокарлi.

Тому дослiдження властивостей стовбурових клiтин тварин за
експеримент€Lпьного -iшемiчного iнфаркту с досить актуальними та
сприятимуть розробцi науково обrрунтоваI]их i ефективних ме,l,одiв клiтинноТ
терапiТ у вiтчизнянiй ветеринарнiй медицинi.

f,исертацiю виконано на базi науково-навчальноТ лабораr,орiТ <<I_{eHTp

клiтинних технологiй у ветеринарнiй мелицинi> Нацiонального унiверситету
бiоресурсiв i природокористування УкраТни як пiлроздiл науковоТ тематики
за темами: <<Вивчення морфофункшiон€l,,Iьних характеристик па,гологiчно
змiнених тканин у тварин-реципiс:нтiв при застосуваннi стовбурових клiтигt>>

(номер державноТ ресстраuiТ 0l l 1 U003428, 20l 1*20l5 рр.); <Дослiдити
особливостi коригуючоТ дiТ введених стовбурових клiтин на патологiчно
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змiненi структури i функцiТ тканин в органiзмi тварин-реципiснтiв> (номер

державноТ ресстрацiТ 0l 1 5IJ003476, 20l 5-201 7 рр.).
Виходячи iз напрямкiв дослiджень, визначених у державних завданнях,

автор дисертацiйноi роботи поставив за мету дослiдити бiологiчнi
властивостi стовбурових клiтин отриманих з рiзних джерел у прошесi

культивування, та теоретично обгрунтувати й експериментально пiдтверлити
ефективнiсть методу клiтинноТ регенеративноТ терапiТ iз застосуванням
стовбурових клiтин, отриманих з рiзних джерел, на активнiсть вiдновлення
структури мiокарда щура, пошкодженого внаслiдок експериментального
iшемiчного iнфаркту. Усе це пiдтверджуе актуальIJiсть обраноТ теми, вказус
на ii новизну, визнача€ науково-методичний piBeHb i практичну значимiсr,ь
таких дослiджень. Тому можна вважати, Lцо тема дисертацiТ Ковпак Оксани
СергiТвни с актуальною адже дисертантом описанi пок€lзники бiологiчноТ
активностi стовбурових клiтин тварин (щура, кота) у культурi залежно вiд

джерел Тх отримання, методiв видiлення i культивування; показники

функцiонаJIьних змiн у мiокарлi щура з експериментаJ]ьно сформованим
iнфарктом пiсля трансплантацiТ стовбурових клiтин, отриманих iз рiзних
джерел.

Наукова новизна

дисертацiйноi роботи Ковпак О. С. не викликае cyMHiBy, а використання
комплексних методiв дослiдження: бiотехнологiчнi (культивування клiтин);
iмуноцитохiмiчнi (дослiдження iмунофено,гиповоТ характеристики клiтин у
культурi); цитогенетичнi (аналiз карiотипу клiтин); iмунологiчнi
(дослiдження цитотоксичноТ активностi сироватки та лiмфоцитiв KpoBi);
гiстологiчнi (мiкроскопiчнi дослiдження); хiрургiчнi (аспiраuiя червоного
кiсткового мозку, отримання жировоТ тканини та серця, трансплантацiя
клiтин); статистичнi (опрацювання цифрових показникiв результатiв
дослiджень) с доказом Тх дос,rовiрностi.

HayKoBi положення, якi викладенi у лисертацiТ випливають з отриманих

результатiв i грунтуються на глибокому аналiзi й узагальненнi даних
лiтератури. Бiльшiсть наукових положень дисертацiТ сформульованi вперше,

що свiдчить про iх новизну, теоретичне i практичне значення.
Наукова новизна гrоложень, якi сформульованi у лисертацii, поляга€ в

наступному:
Вперше проведено аналiз бiологiчноТ акr,ивлtостi стовбурових к.гtiтин

культур, отриманих iз мiокарла щура, у процесi культивування в сис,гемi ir
yitro. Удосконалено т,ехнологiТ вилiлення ,l,a культивування в систем\ iп чitrо
стовбурових клiтин кота з червоного кiсткового мозку, жировоi тканини та

мiокарла
Вперше проведено фенотиповий та генетичний аналiз культури

стовбурових клiтин червоного кiсткового мозку, що пiддавалася спрямованiй

диференuiацiТ за впливу 5-азацитидину.



3

!.оведено вплив трансплантацiТ стовбурових клiтин куJIьтур, отриманих
iз рiзних джерел, на зменшення площi некротизованоТ тканини мiокарла щура
за експериментального i нфаркту.

Наукова новизна отриманих результатiв пiдтверджена IlaTeHToM на
корисну модель за Jrlb 1 l8933 вiд 2t].08 .2017 р. <Спосiб отримання культури
клiтин стромально-васкулярноТ фракцiТ жировоТ тканини KoTiB> та актами
впровадження результатiв дослiдження у клiнiчну практику.

практичне значення одержаних результатiв. отриманi,
проаналiзованi та узагальненi дисертантом результати дослiджень,
представляють теоретичний iHTepec i мають практичну значимiсть.
!исертантом проведено оцiнку карiотиповоТ та цитогенетичноТ стабiльностi
стовбурових клiтин у KyлbTypi залежно вiд ,гривалостi культивування l}

системi iп vitro, що мас важливе значення для оцiнювання Тх безпечностi,
Отриманi результати можуть бути викорис,ганi в подаJII)[uих наукових
дослiдженнях властивостей стовбурових клiтин тваринного органiзму та як
методичнi рекомендацiТ для ветеринарних лiкарiв-практикiв.

Результати експериментальних дослiджень можуть бути використанi у
клiнiчнiй ветеринарнiй практицi для лiкування KoTiB з дистрофiчними
змiнами у серчi. Варто зазначити, що рiзна активнiсть вiдновлюваJIьних
гlроцесiв за трансплантацiТ стовбурових клiтин, отриманих iз рiзних джерел,
дае змогу обрати найбiльш рацiональний напрям терапiТ хворих тварин.

Запропонованi комбiнацiТ ферментiв, що дають змогу збiльшити вихiд
стовбурових клiтин з жировоТ тканини i мiокарда кота та оптимiзованi умови
Тх культивування з використанням стимуляторiв росту, з метою отримання
бiльшоi кiлькiстi клiтинного матерiалу, придатного для трансплаIJтацiТ, за
коротшиЙ промiжок часу з використанням меншого об'ему первинного
матерiалу. Отриманi результати можуть бути використаннi як для подальших
наукових дослiджень, так i у клiнiчнiй практицi у процесi застосування
клiтинних технологiй.

kpiM того, отриманi данi MaklTb певну навчально-прикладну значимiсть
адже результати дослiджень увiйшли до науково-методичних рекоменцацiй:
<Методи видоспецифiчноТ оцiнки стовбурових клiтин та Тх застосування у
ВеТерИНарнiЙ клiтиннiЙ регенеративнiй терапii> (заmверdэrcено Вченою раdою
Нацiональноео унiверсumеmу бiоресурсiв i прuроdокорuсmування Украlнъt,
проmокол М 5 Bid 27 zруdня 2017 р,),

Обсяг i структура дисертацiТ. !исертацiя Ковпак О. С. складаеться з

анотацii, вступу, чотирьох роздiлiв, висновкiв, пропозицiй виробництву,
списку використаних джерел i додаткiв.. Загальний обсяг дисертацiТ
становить 188 cTopiHoK комп'ютерного тексту. Матерiали лисертаrriТ
проiлюстровано 4 схемами, 50 рисунками i l5 таблицями. Список
використаних джерел мiстить 317 найменувань, з яких 273 латиницею.

Вступ до дисертачiТ присвячений обгрунтуванню важливостi
поглиблення i розширення досrIiлжень, скерованих на вирiшення пиl,ань



клiтинних технологiй: культивування,
стовбурових клiтин тваринного органiзму

диференцiацiТ

4

та використання

Роздiли i пiдроздiли власних дослiджень дисертацii викладенi у чiткiй
послiдовностi, пов'язанi один з одним, комплексно i конкретно розкривають
наукову проблему. Всебiчна обiзнанiсть дисертантом проблеми с
пiдставою для того, щоб стверджувати що структура роботи, методичнi
пiдходи, проведенi експериментuulьнi дослiдження та Тх под€шьший аналiз
зробленi цiлком логiчно й обrрунтовано.

Як позитив слiд вiдзначити аналiтичний пiдсумок у кожному
пiдроздiлi.

Роздiл 1. <<Огляд лiтератури> iнформативний, вiдповiдае MeTi

дослiдження, написаний на високому науковому piBHi i викладений на 20
cTopiHKax дисертацiТ.

щисертант вiдзначас, що ocTaHHi досягнення регенеративноi клiтиннот
терапii з використанням стовбурових клiтин i пролуктiв клiтинних технологiТ
вiдкривають HoBi перспективи у лiкуваннi iнфаркту мiокарда саме iз
вiдновленням його структури та скоротливоТ функцiТ. Доведена можливiсть
регенерувати мiокард, ангiогенез, знизити апоптоз мiокарлiоцитiв i
загаJIьмувати кардiальне ремоделювання за допомогою стовбурових клiтин
отриманих з рiзних джерел.

Однак найчастiше дослiдниками використовуються МСК, у той час як
поза увагою з€UIишаються роль та властивостi тканинних стовбурових клiтин
в якостi альтернативного джерела клiтинного матерiалу для клiтинноТ

регенеративцоТ терапii. У зв'язку з цим, icHyc необхiднiсть поглиблення
знань щодо бiологiчних властивостей культур стовбурових клiтин отриманих
з рiзних джерел (мiокарла, жировоТ тканини та червоного кiсткового мозку)
та Тх використання для лiкування тварин з iнфарктом серця.

Ковпак О. С. добре володiс матерiалом про стан даноТ проблеми, BMie
об'сктивно оцiнювати лiтературнi данi з рiзних аспектiв проблематики, чiтко
бачить цiль i завдання роботи. Саме тому ця наукова робота е на часi
Пiдсумовуючи розглянутий огляд лiтератури слiд видiлити, що BiH
написаний професiйно, грамотно й логiчно, iз аналiзом результатiв багатьох
дослiдникiв, якi вивчали саме цi питання. Список лiтератури викладений у
алфавiтному порядку.

Роздiл 2. <Вибiр напрямкiв дослiджень, матерiали та методи
дослiджень>>. У даному роздiлi (лисертацiя ст. 47-7З) дотримуючись
методичноТ та логiчноТ послiдовностi, дисертант провiв дослiдження на базi
науково-навчальноТ лабораторii <I_{eHTp кэtiтинних технологiй у ветеринарнiй
медицинi> Нацiонапьного унiверсите,гу бiоресурсiв i приролокористування
Украiни. OKpeMi елементи дослiджень проводилися у лабораторiТ
бiотехнологiТ медичного центру ТОВ <Biotexcom>.

У дослiдах використовували клiнiчно здорових тварин (70 самиць бiлих
нелiнiйних щурiв масою тiла 200-250 г, BiKoM 4-5 мiсяцiв; 9 бiлих нелiнiйних
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ЩУренят l2-денного BiKy; 8 безпоролних кiшок BiKoM 1 0 мiсяцiв) ,га

нежиттездатнi кошенята, що залишалися пiсля надання рододопомоги.
I етап дослiджень включав у себе роботу з культурою стовбурових

клiтин мiокарда (КСКМ) щура. В його ocHoBi було дослiдження бiологiчних
особливостей КСКМ у проuесi культивування

II етап дослiдження полягав у вивченнi здатностi стовбурових клiтин
до мiграuiТ у зону пошкодження. Дослiдженнi направленоТ лиференшiаuiТ
Стовбурових клiтин червоного кiсткового мозку у карлiомiогенному
напрямку в системi iп vitro

III етап дослiджень полягав у вивченнi змiн у серui щура за
еКСПериМентального формування iнфаркту мiокарда та впливу рiзних видiв
культур клiтин на його перебiг.

IV етап дослiджень проводився з використанням тканин кота. На
ДаНОМУ етапi проводиJIося визначення оптимальноГо методу отримання
КУЛЬТУр стовбурових клiтин мiокарда та жировоТ тканини кота. При цьому
вивч€Lли вплив фактору росту фiбробластiв (F'GF-2), iнсулiноподiбного
фактору росту (IGF- l ), гормону росту (rhGН) у рiзних концентрацiях та
Biolaminin 521 LN на пролiферативну ак,тивнiс,гь та генетичну стабiльнiст,ь
кУЛЬтур стовбурових клiтин кiсткового мозку, жировоi тканини та мiокарда.

мlетодичнi пiдходи та методики, що використовувались, е сучасними та
ДаЮТЬ можливiсть для глибокого розкриття питань дисертацiйноТ роботи i

отримати об'сктивний науковий матерiал.

Роздiл 3. <<Результати дослiджень> (лисерташiя cT.74-1l4) мiстить 7
пiдроздiлiв.

Розdiл 3.I. <Оцiнка якосmi i безпечносmi кульmур сmовбуровuх клimuн
,uiокарdа u4ура, прuзначенuх dля mранспланmацiiлl (дисертаuiя ст. 74-8l),
мiстить 5 рисункiв та 3 таблицi, що полегшус сприйняття матерiалу.
Проведена дисертантом оцiнка якос,гi i безгrечносr,i культур стовбурових
клiтин мiокарда щура, призначених для трансплантацiТ виявила, що первинна
культура характеризуеться гетерогеннiстю, проте в прочесi
сУбкультивування вона за рахунок веретеноподiбних клiтин набувае
гомогенностi. Куль,гура, отримана з мiокарла щура, була не однорiдною i за
результатами iмунофенотипування та змiнювалася з пасажами. При
ЦИТОГенТиЧНоМу аналiзi стовбурових клiтин, отриманих iз мiокарла у проrrесi
кУЛЬтивування в системi iп vitro у клiтинах виявляються змiни карiотипу, якi
проявляються анеуплоТдiею, полiп.ltоiдiсю, появою клiтин з мiкроядрами та
ДВОяДерних клiтин, проте Тх кiлькiсть не виходила за межi спонтанного
мутагенезу, характерного для ссавцiв.

Пidрозdiл 3.2 <Оцiнка кульmурu червоноео KicmKoBozo мозку lцура пiсля
направлено| duференцiацii' у карdiолliоzенно,l,tу HaпprLц,l.Ky)l (лисертацiя стор.
82-85, мiстить l рисунок i 2 таблицi). У чьому гriдроздiлi злобувач висвiтлюс,
ЩО гliСля направленоТ диференцiацii у карлiомiогенному напрямку шляхом
ДОДаВанНЯ 5-азацитидину виявили появу у нiЙ осередкiв епi,гелiоltодiбних
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клiтин, якi експресують маркери, xapaкTepнi для кардiомiоциТiв (CDl0",
CD45-, CD95*, CD326|o", тропонiн I*), I_{итогенетичниЙ аналiз культурио що
пiддавалася диференцiацii показав, uIо у культурi знижусться вiдсотковий
BMicTy анеуплоiдних та пiдвишlусться - полiплоiдних клiтин.

Пidрозdiл 3.3. кОсоблuвосmi реzенераъlii' в lиiокарdi LLlypa за
експерuл,|енmальноzо iнфаркmуll (дисертацiя ст. 85-9З, мiстить l1 рисункiв).
Проведенi дисертантом дослiдження показали, lцо оптимаJIьним методом

формування iнфаркту мiокарда с лiгування висхiдноТ гiлки лiвоТ коронарноi
артерiI, що повною Miporo дозволяс досягнути змiн, характерних для iшемiТ
мiокарла з подаJIьшим некрозом. При гiстологiчному дослiдженнi зразкiв
серця з сформованим iнфарктом мiокарда дисертант вiдмiчала стадiйнiсть

розвитку патологiчного проtlесу та збiльtltення зони пошкодження, що,
можливо, вiдбув€ulося за рахунок стискання судин набряклими
пошкодженими карлiом i оцитам и.

Пidрозdiл 3.4. кIlumоmоксuчнQ акmuвнiсmь лiмфоъlumiв i сuроваmкu
KpoBi u|ypiB BidHocHo ало2енноi' кульmурu сmовбуровuх клimuн пtioKapdall
(дисертачiя ст. 9З-96, мiстить 2 рисунки, 1 таблицю). Щисертант виявив, що
лейкоцити та сироватка KpoBi сенсибiлiзоваr{их щурiв на 7 лобу пiсля
iнтраперетонiального введення Тм стовбурових клiтин, отриманих з мiокарла
щура, проявляють цитотоксичний ефект щодо ocTaHHix в системi iп чitrо,
автор вiдмiчае, що цитотоксичний вплив як сироватки Kpoвi, так i лейкоцитiв
KpoBi був менший на клiтини IV пасажу,

Пidрозdiл 3.5. <Зdаmнiсmь сmовбуровttх клimuн do Miepatli|y.uioKapd за
йоео уu,tкоdження> (дисертацiя ст. 96-98, мiстить 1 рисунок), Автор довела,
що iнтрамiокарлiальне введення стовбурових клiт,ин за експериментального
iнфаркту мiокарда с найбiльш оптимальним, на що вказуе присутнiст,ь
трансплантованих клiтин у каналi введення на 2 лобу та Тх лифузне

розмiщення у мiокарлi на 8 лобу пiсля введення.
Пidрозdiл 3.б, кВплuв mранспланmацii' сmовбуровuх клimuн кульmур

оmрuл4анuх з рiзнuх dжерел на акmuвнiсmь вidновлення сmрукmурu л,liокарdа
Lцура внаслidок експерllменmальноео ittlеlиiчноео iнфаркmу,ч (дисертацiя ст,

98-100, мiстить 1 табличю). Здобувачем встановлено, позитивний
терапевтичний вплив на регенерачiйний процес в ушкодженiй зонi мiокарла
за експеримент€uIьного iнфаркту у щурiв за трансплантацiТ стовбурових
культур клiтин, отриманих з рiзних джерел, на це вказус зменшення зони

ушкодження мiокарда на 25 юбу у гrорiвнянi з контроJIем. Щисерт'ант
зазначае, що найефективнiшим е застосування стовбурових клiтин мiокарда,
за якого плоша некрозу на 7 О/о менша такого. покаЗника У ТВарин конТрольнОТ

групи.
Пidрозdiл 3,7. кОпmu,цiзаtliя у.мов оmрLL|чtання i кульmuвування кульmур

сmовбуровuх клimuн коmа ompLLv,1aHttx з рiзнttх dжерел> (дисертацiя ст. l00-
||4, мiстить б таблиць, 9 рисункiв).
ферментативна обробка тканин серця кота
додаванням 0,5 мг/см3 колагенази (тип II)

Здобувачем встоновлено, цlо
комбiнацiею 2,5 0% трипсину з

та 0,5 мг/ см3 гiалуронiдази з
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ексПоЗИцiсЮ 12 годин за температури 4 ОС с оптим€lJIьною та дозtsоляе
ОТРиМаТи на 5 добу культивування в 27 ,6 разiв бiльше клiтин, здатних до
пролiферачii, нiж у контрольнiй групi (метод експланту). У той час як
оптим€шьним методом отримання культури стовбурових клiтин жировоТ
Тканини с ферментативна обробка комбiнацiсю l мг/ см] колагенази, l0 мг/

1.см' гiалуронiдази з додаваFtням 4 О/о бичачого сироваткового альбумiну, що в
СВОЮ ЧерГУ на 10добу культивування дозволило отримати в 5l раз бiльше
клiтин нiж у групi клiтин без застосування фермент,iв (контроль).

,Щисертант довела, що стимулятори росту мають суттсвий вплив на
пролiферативну активнiсть стовбурових клiтин у культурi та не призводитIl
до Достовiрного збiльtltеttlля кiлькост,i клi,гигt зi змiненим карiотигlом (у
порiвняннi з контролем).

Роздiл 4. <Аналiз i узагальнення результатiв дослiдження))
(лисертачiя стор. l l5-135). Щисертант представила логiчно побудований,
глибокиЙ та всебiчний аналiз i обговорення отриманих результатiв. У цьому
розлiлi узагальнено отриманi данi, спiвставлено Тх iз наявними даними
лiтератури та акцентовано увагу на тому, що новоI,о в дану проблему BHic
дисертант. Автор аргументовано порiвнюе одержанi результати дослiджень iз
ДаниМи cBiToBoT науковоТ лiтератури. Слiд наголосити на тому, що дисертант
дае iм глибоке наукове пояснення. В цiлому цеЙ роздiл викладено
професiЙно, грамотно i характеризу€ здобувача дисертацiТ як всебiчно
пiдготовленого й ерулованого науковця.

стчпiнь обrрчн,гованостi начкових положень. висновкiв i
рекомендацiй. сформульованих у дисертацii. Щисертачiя Ковпак О. С. е
Завершеною науковою працею, написаною вiдповiдно до поставленоТ мети.
Проаналiзувавши в цiлому, необхiдно вiдзначити, що дисертацiя виконана
МеТодично правильно, отриманi результати викладенi послiдовно i логiчно.
РезУльтати дослiджень опрацьованi, узагальненi та дет€uIьно проаналiзованi й
пiдтвердженi якiсними MiKpo-, читофотографiями. Отриманi результати
мають вагоме значення для науки i практики. Все LIаведене вище дае пiдстави
ВВаЖаТи, Що виклаДенi в дисертацiТ Ковпак о. С. резуJIьтати дослiджень
виконанi на наJIежному методичному piBHi, що дозволяе робити на Тх ocHoBi
науково обrрунтованi i приLIципово HoBi висновки i рекомеt-tдацiТ.

Таблицi, рисунки, дiаграми у дисертацiТ виконанi якiсно, вони належно
документованi i доповнюк)ть текстовий матерiа.гr.

Загальнi висновки (всього l0) повнiстю випливають iз результатiв
дослiджень Ковпак О.С. i дозволяють всеЬторонньо оцiнити проведену
КОМПЛеКСНУ роботу. На ocHoBi висновкiв дисертантом сформульовано
пропозицii виробництву.

ВiДпОвiДнiсть змiстч авторефратч основним положенням
ДИСеРтацii. Змiст автореферату iдентичний лисертаuiТ й у достатньому
обсязi вiдображае ocHoBHi поrIоження лисертацiйнот роботи. flисер-гаrtiя та
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автореферат належним чином оформленi, нагlисанi державною MoBoIo у
доступнiЙ формi. HayK<lBi положенtIя, висIlовки й пропозицiТ дисерт,ацiТ ,га

автореферату iдентич tl i,

мllення лисертацii. .Щисертаrtiйна
робота Ковпак О. С. ма€ важливе наукове й практичне значення.
Оцiнюючи практичну uiHHicTb даноТ роботи, вважасмо, що дисертант при
проведеннi експериментально-теоретичних дослiджень вирiшила
Науково-практичну задачу, оскiльки внесла значний вклад у вивчення
бiологiчних властивостей стовбурових клiтин тварин, провiвши
бiотехнологiчнi, iмуноцитохiмiчнi, цитогенетичнi, iмунологiчнi, гiст,олог,iчнi
дослiдження.

Оцiнюючи дисертацiю з позитивноТ сторони, слiд вiдмiтити, Lцо if
автором проведена значна наукова робота, розроблена лсlгiчна програма
еКСПериМентiв, проведено дослiдження на високому методичному piBHi,
одержанi цiннi HayKoBi результати. Разом з тим, дисертацiЙна робота Ковпак
Оксани Сергiiвни мае певнi недолiки та зауваження, на якi необхiдно
звернути увагу:

1. Пр' написаннi дисертачiТ здобувач зазначае достовiрнiсть
РеЗУЛЬтаТiв лише у таблицях, у той час як у самому TeKcTi дисертацiТ цi данi
не вказус (ст. 77, 78, 99).

2. На сторiншi 79 рисунок 3.4. доцiльнiше було б пiдписати
кМiкрофотографii метафазних пJ]астинок хромосом клiтин мiокарда щура)
замiсть <Мiкрофотографii метафазних пластинок щурD.

3. На сторiнцi 94 речення <Iснують суперечливi данi щодо
iМУнологiчних властивостей стовбурових клiтин: за даними одних aBTopiB
вони володiють iмуносупресивною дiею, у тоЙ час як iншi аI]тори
iМУнОлогiчнi властивостi стовбурових клiтин пов'язують з Тх дозою,
способом введення та видом клiтинного трансплантату на ,..)) €
незакiнченим.

4. У TeKcTi здобувач використовус TepMiH (чашки> доцiльнiше
вживати (культуральнии лосуд).

5. Трапляються oKpeMi сиI-Iтаксично-орфографiчнi помилки,
невдалий переклад деяких c;1iB на украТнську мову.

Щодатково "оrirо.я 
б уl,очни,t,и деякi гlитання:

l. Чи використовуваJIи Ви додаl,ковi ме,гочlи пiдтверлження
iнфаркту мiокарда у щурiв, oKpiM гiстологiчних (наприкrrал
електрокарлiографiю, бiохiмiч не дослiджен ня. кров i )?2. Чим обумовлений . вибiр панелi CD-MapKepiB у Вашому
дослiдженнi?

3. Чим Ви поясню€те тенденцiю до зменшення кiлькостi клiтин з
полiплоТдним набором хромосом у культурi стовбурових клiтин мiокарла
щура з 2,2+1,З О^ на I пасажi до повноТ ii вiдсутностi на VI?

4. Чим ви пояснюете зниження мiтотичного iндексу у культурi

о змi



9

стовбурових клiтин мiокарда щура з пасажами?
5. Чому у своТх дослiдженнях Ви використовували саме KoTiB?
6. Яких правових аспектiв при роботi з експериментальними

тваринами Ви дотримувалися?
7, У дослiдженнях з отримання ,га культивування клiтин здобувачем

отриманий результат з досить великими числами похибки середнього
арифметичного (+м).Як Ви можете це пояснити?

Пчблiкацii основних резчльтатiв дисертацiТ. За результатами
дослiджень опублiковано 1 1 наукових праць, зокрема 3 cTaTTi у наукових

фахових виданнях УкраТни, 4 сr,ат,гi у наукових фахових виданнях УкраТни,
включених до мiжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому
виданнi iншоI держави, стаття в iншому науковому виданнi Украiни,
включених до мiжнародних наукометричних баз даних, патент на корисну
модель, методичнi рекомендацiТ.

висновок про вiдповiднiсть дисертацii встановленим вимогам. Все
вище викладене дае пiдстави стверджувати, tцо незважаючи на зауваження,

дисертацiйна робота Ковпак О. С. заслуговуе позитивноТ оцiнки.

Щисертацiйна робота с завершеною науковою працею з логiчно i послiдовно
викладеним матерiалом згiдно з поставленими задачами.

Проаналiзувавши дисертацiйну роботу i автореферат, вважаю, що за

актуаJIьнiстю, новизною, обгрунтованiстю одержаних результатiв i положень,
практичною значимiстю дисертацiйна робота Ковпак О, С. ,,Бiолоziчнi
власmuвосmi сmовбуровuх к,limuн mа k вплuв на вidновлення MioKapda
mварuн за експерuлrенmulьноzо iшемiчноео iнфаркmу" вiдповiдають
"Положенню" ДАК УкраТни, якi ставляться до кандидатськоТ дисертацiТ.
Вважаю, що дисертацiйна робота вiдповiда€ вимогам п.1 1 Порялку
присудження наукових ступенiв tцодо кандидатських дисертацiй,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл 24 J]иtlня 20l3p.
J\Ъ 567, а iT автор заслуговус на присудження наукового ступеня кандидата
ветеринарних наук за спецiальнiстю l6,00.02 <Патологiя, онкологiя i

морфологiя тварин>.

Офiцiйний опонент доктор наук,
заступник директора з

ffержавного науково Ty,l,y

бiотехнологii i штам З, С. Клестова

ветериtIарних


