
вIдгук
офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу Ковпак Оксани СергiiВНИ На

тему: <Бiологiчнi властивостi стовбурових клiтин та iх вплив на

вiдновлення мiокарда тварин за експериментального iшемiчного

iнфаркту>>, подану до захисту у спецiалiзовану вчену раДУ Д 26.004.03

Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування Украiни На

здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спецiальнiстЮ

16.00.02 <<Патологiя, онкологiя i морфологiя тварин>.

Актуальнiсть обраноТ теми. У ветеринарнiй практицi лрiбних

домашнiх тварин кардiологiчнi захворювання займають значнУ часТиНУ

випадкiв захворювань внутрiшнiх органiв. На вiдмiну вiд людей у ДомашНiХ

тварин iнфаркт мiокарда бiльш рiдкiсне явище, проте становить не МеншУ

загрозу для здоров'я та якостi життя. Незважаючи на багато наукових

вiдкриттiв, спрямованих на зних(ення зil(ворюваностi, на серцеВо-СУцИНIlУ

недостатнiсть та cMepTHocTi, можливiсть зниження цих гlоказникiв

з€шишасться найбiльш проблемною. Провiдну роль у виникненнi основItИх

захворювань серця у домашнiх тварин вiдiграють розлади Kopoнapl{oгo

кровообiгу, якi у свою чергу призводять до iшемiчних, некротичних чи

фiбринозних зtчtiн мiокарда
Тромбоз або емболiя коронарних артерiй сприяс виникненню в серчi

зони iшемiТ i некрозу карлiомiоцитiв, якi з часом замiЩаЮтЬСЯ

сполучнотканинним рубцем. Через своТ особливостi aHaToMiT Та фУrlкЦii
пошкоджений мiокард нiколи не вiдновлюе своеi початковоi стрУктУlи. {е
спричинюе тяжкi наслiдки через патологiчнi змiни функцii серця i розвитКУ
таких ускладнень, як серцева недостатнiсть, аритмii, аневризми, розрив
мiокарда тощо. На даний .lac i досi триваIоть пошуки методiв лiкуванtlя

iшемiТ iнфаркту та його наслiдкiв. Оскiльки одним iз важливих rcpoKiB У

дослiдженнi патологii с правильно сформована експеримент€uIьна МоДель, То

актуальним е визнu"ar"" оптим€шьного методу формування iшемii мiОКарда З

типовими змiнами, характерними для даноi патологii.

Зважаючи на те, що серце у дорослих ссавцiв ма€ дуже обмежену

зда,гнiсть ло регенерацiТ i втраченi клiтини замiнюлоться фiброЗНИМ рУбЦеМ

виникас необхiднiсть trошуку методiв лiкування, спрямованих на вiднОвлеННЯ

структури серцевого м'язу пiсля iшемii. Клiтиннi технологii е перспек'tивнрIМ

методом лiкування тварин з iнфарктом мiокард?, що дозвоJIяс вiдновлюв€ulи

його структуру,га функцii.



у зв'язку з цим, дисертацiйна робота Ковпак оксани Сергiiвни на тему:

<Бiологiчнi властивостi стовбурових к.lriтин та iх вплив на вiдновлення

мiокарда тварин за експеримент€uIьного iшемiчного iнфарКтУ) С аКТУа-ПЬНОЮ,

мас не тiльки теоретичне, а й практичне значення, в першу чергу для

вiтчизняноТ ветеринарноI медицини.

зв'язок роботи з державними (галузевими) науковими програмами,

планами, темами. ,щисертацiйна робота Ковпака о. с. е частиною наукових

тематик Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування

укратни, зокрема: <<вивчення морфофункцiональних характеристик

патологiчно змiнених тканин у тварин-реципiентiв при застосуваннi

стовбурових клiтин>> (номер державноi реестрацii 01 1 1UOOз428, 2011-

2015 рр.); <,Щослiдити особливостi коригуючоi дiТ введених стовбурових

клiтин на патологiчно змiненi структури i функцii тканин в органiзмi тварин-

реципiентiв> (номер державноi реестрацii 0 1 1 5UOOЗ 47 6, 2015-201 7 РР.).

ступiнь обrрунтованостi наукових поло?кень, висновкiв i

рекомендацiй. Метою дисертацiйноi роботи було дослiдити бiологiчнi

властивостi стовбурових клiтин отриманих з рiзних джерел у процесi

культивУвання' та теореТичнО обrрунтУватИ й експеРиментшIЬно пiдтвеРДити

ефективнiсть методу клiтинноi регенеративноi терапii iз застосуваFIн>Iм

стовбурових клiтин, отриманих З рiзних джерел, на активнiсть вiдновлення

структури мiокарда .щура, пошкодженого внаслiдок експеримент€tльного

iшемiчного iнфаркry.
поставлену мету авторка досягла шляхом вирiшення чiтко визначених

наукових завдань iз використанням сучасних високосцецiалiзованих та

класичних методiв дослiдження: бiотехнологiчних; iмУноцИТОХiМiЧНИХ;

цитогенетичних; гiстологiчних; iмунологiчних; хiрургiчних; статистичних.

щисертацiйна робота Ковпака о. С. базуеться на експеримент€tльному

MaTepiarri, отриманому в результатi методично правильно спланованих та

проведених дослiдiв, результати е вiрогiдними, що пiдтверджуеться

цифровими даними, iх статистичною обробкою, аналiзом та обговоренням.

в ходi проведення дослiджень було дотримано правил щодо

формування дослiдних та контрольноi груп тварин, пiдбору аналогiв.

Експерименти на тваринах проведенi вiдповiдно до правил, прийнятих

свропейською конвенцiсю iз захисту хребетних тварин, що

використовуються для експеримент€UIьних та iнших наукових цiлей

(Страсбург, 19s6) та Закону УкраТни <<Про захист тварин вiд жорстокого

поводження (Киiв, 2010). Щослiдження булrл проведенi в чотири еtапи i

виконувалися впродовж 2015,201'8 рр.



Щля виконання роботи здобувачка використ€Lltа сучасну апаратуру та

обладнання. Обrрунтованiсть наукових положень, висновкiв i рекомендацiй

дисертацiйноi роботи, вiрогiднiсть отриманих результатiв пiдтверджусться

високим методичним piBHeM поставлених експериментiв, як iп vitro так i iп
уiчо, логiчнiстю i послiдовнiстю ix виконання, статистично обцрунтованою

кiлькiстю тварин, що були використанi в експериментах, необхiДНИМИ

методами дослiджень вiдповiдно до поставленоi мети i завдання,

вiрогiднiстю отриманих результатiв.
Висновки, пропозицii виробництву повнiстю вiдповiдають отриМаниМ

результатам власних дослiджень дисертацiйноТ роботи.
Наукова новизна дисертацiйноТ роботи Ковпак Оксани Сергiiвни

поляга€ у детаJIьному порiвняльному аналiзi бiологiчноi активностi

стовбурових клiтин культур, отриманих iз мiокарда щура, у процесi

культивування в системi iп vitro, а також удоскон€lJIено технологii виДiленЁrя

та культивування в системi iп vitro стовбурових клiтин кота З ЧерВоного

кiсткового мозку, жировоi тканини та мiокарда.

За результатами проведених дослiджень доведено вплив трансплантацii

стовбурових клiтин культур, отриманих iз рiзних джерел, на зменшення

площi некротизованоi тканини мiокарда щура за експеримент€Lпьного

iнфаркту
Наукова новизна отриманих результатiв виконаноi РОбОТИ

пiд,гверджена патентом Украiни на корисну модель J\b 1 18933 ВiД

28.08.20 |7 р. <Спосiб отримання культури клiтин стромаJlьцо-васку;rярiiоТ

фракцii жировоi тканини KoTiB> та актами впровадження резУльтатiВ

дослiдження у клiнiчну практику.

Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi авторКОЮ

результати наукових дослiджень щодо впливу стовбурових клiтин,

отриманих з кiсткового мозку, мiокарлу та жировоi тканини, на активнiсть

вiдновлення пошкодженоi структури мiокарду внаслiдок експеримент€lJIьного

iшемiчного iнфаркry Ъначно розкривають та суттсво доповнюють iснуючi

данi щодо лiкування тварин з кардiоваскулярною патологiсю.

Отриманi здобувачкою результати, а саме: оцiнка карiотиповоТ Та

цитогенетичноi стабiльностi стовбурових к.ltiтин у культурi з€tгIежно вiд

тривалостi культивУвання в системi iп vttro; запропонованi комбiнацii

ферментiВ, Що дають змогу збiльшити вихiд стовбурових клiтин з жировоi

тканини i мiокарла кота та оптимiзованi умови ix культивування з

використанням стимуляторiв росТУ, з MeToIo отримання бiльшоi кiлькостi

клiтинного матерiалу - можутЬ бути використанi як в подаJIьших наукових



дослiдженнях, так i у клiнiчнiй практицi у процесi застосування клiтинних

технологiй.
I_{iнним результатом дисертацiйноi роботи е пiдготовка та видання

науково-методичних рекомендацiй: кМетоди видоспецифiчноi оцiнки

стовбурових клiтин та iх застосування у ветеринарнiй клiтиннiй

регенеративнiй терапii>>, де здобувачка пiдготувала роздiл <Стимулюючий

вплив трансплантацii стовбурових клiтин ца вiдновлювальнi процеси за

експеримент€Lпьного iнфаркту мiокарду у щурiвD.

Щисертацiйна робота Ковпак Оксани Сергiiвни е завершеною науliовою

працею, виконана вiдповiдно до поставленоi мети та завдань. Отриманi нею

результати е високоiнформативними та достовiрними, оскiльки отриманi на

достатнiй кiлькостi тварин з використанням сучасних ефективних методiв

дослiджень.
Матерiали дисертацiйноi роботи були апробованi в доповiдях та

обговоренi на багатьох мiжнародних науково-практичних конференцiях.

Повнота викладених матерiалiв дослiджень у опублiкованих
працях. OcHoBHi положення дисертацiйноi роботи опублiкованi в 11

наукових працях, з яких 3 cTaTTi у наукових фахових виданнях Укрdiни,4
cTaTTi у наукових фахових виданнях Украiни, включених до мiжнародних

наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому виданнi iншоi держави, 1

стаття в iншому науковому виданнi Украiни, включених до мiжнародних

наукометричних баз даних, l патент на корисну модель, 1 методичнi

рекомендацii.
Аналiз структури i змiсry дисертацiйноi роботи. ,Щисертацiйна

робота Ковпак Оксани Сергiiвни викладена на 188 cTopiHKax i склада€ться з

анотацiй; перелiку умовних скорочень i TepMiHiB; вступу; 4 роздiлiв: <Оглsд

лiтератури>, <Вибiр напрямкiв дослiджень, матерiали та методи дослiд*."uu,
<Результати дослiджень>>, <Аналiз i узагальнення результатiв дослiджень));

висновкiв; пропозицiй виробництву; списку використаних джерел i додаткiв.
Матерiали дисертацii'проiлюстровано 4 схемами, 50 рисунками та 15

таблицями. Список використаних джерел налiчус 317 найменувань, з яких

27З латиницею. Оформлення дисертацiйноi роботи вiдповiдас вимогам

ДАК Украiни щодо кандидатських дисертацiй.
У вступi (ст. 20-25) наведенi Bci несjбхiднi елементи, передбаченi

вимогами до структури кандидатськоi дисертацiйноi роботи. ,.Щисертантк& :{&

н€шежному науковому piBHi обцрунтовус aKTyaJIbHicTb вибраноi теми, вказус

l]i зв'язок з науковими темами, ставить мету i завдання роботи, визначае

об'ект, предмет i методи дослiдження, аргументовано розкривас новизну та

практичне значення одержаних результатiв, ix апробацiю та публiкацiю,
4



стисло характеризуе особистий внесок здобувача у виконаннi роботи, iT

структуру й обсяг.
Роздiл 1. Огляд лiтератури (сr. 26-46) здобувачка аналiзуе данi

науковоi лiтератури щодо сучасного стану вивченостi ролi стовбурових

клiтин в регенерацii тканин. Подае класифiкацiю, джерела стовбурових

клiтин в дорослому органiзмi, ix фенотип та генетичну стабiльнiсть.

Характеризус механiзм розвитку, морфологiчнi ознаки та сучаснi пiдходи до
лiкування iшемiчного некроз мiокарда, який виникас в результатi гостроi
невiдповiдностi коронарного кровообiry та потреби мiокарда.

Викладений матерiал в даному роздiлi включас 4 основних пiдроздiли,
написаний змiстовно е досить iнформативним, легко сприймасться та

вiдображае обiзнанiсть дисертантки з даною проблематикою, вмiнl:я

критично аналiзувати данi лiтератури i робити об'ективнi висновки.

Необхiдно вiдмiтити, Iцо дисертантка добре володiе матерiалом, у завданнях

видiляс Ti питання, якi потребують додаткового дослiдження i наукового

доповнення.

Щисертантка акцентус увагу на нез'ясованих питаннях, зокрема, щодо
лiкування iнфаркту мiокарда саме iз вiдновленням його структури та

скоротливоi функцii за допомогою стовбурових клiтин отриманих з рiзних
джерел (мiокарда, жировоi тканин та I{ервоного кiсткового мозку) та
поглибrтення знань щодо бiологiчних властивостей даних KyJrbTyp клiтиlл.

Отже, хочу наголосити, що за обраною темою дисертацiТ здобувачкою
проведено достатнiй за обсягом та фаховоло оцiнкою аналiз даних лiтератури.

Роздiл 2. Вибiр напрямкiв дослiджень, матерiа.пи та методи

дослiджень (ст. 47-73) добре продуманий, детально описанi методики якi
використовувzLлися при визначеннi дослiджуваних пок€lзникiв. Вибiр напряму
та етапiв дослi/]жень обrрунтований та вiдображае науковий пошук дисертанта

для досягнення поставленоТ мети. Щотримуючись методичноi та логiчноi
послiдовностi, авторка розробила схему проведення кожного з чотирьох етапiв

дослiджень, обрала Необхiднi методи дослiджень. Робота виконува;iася у
спецiалiзованих лабораторiях iз застосуванням сучасного технiчно повiреного
обладнання i приладiв.

Застосування заг€LгIьноприйнятих та спецiальних методiв та методик

дало змогу вирiшити поставленi у дисертацiйнiй роботi завдання. Методи
статистичноi обробки результатiв дослiдження в повнiй Mipi забезlrечили

достовiрнiсть отриманIIх результатiв.
Роздiл 3. Результати дослiджень (ст. 74-\I4) займас основну частину

дисертацiТ i включас ciM пiдроздiлiв:



3.1. Оцiнка якосmi i безпечносmi кульmур сmовбуровuх мimuн
MioKapda uцlра, прuзначенuх dля mранспланmацii (ст. 74-81) в якому

представленi отриманi результати морфологiчних дослiджень,
iмунофенотипова характеристика та цитогенетичний аналiз культур

стовбурових клiтин отриманих iз мiокарда щура у процесi культивування.

3.2. Оцiнка кульmурu червоноzо KicmKoBozo мозку ll4ypa пiсля
направленоi duференцiацii у KapdioMiozeшHoл|y напрямку (сr. 82-85)

базусться на фенотипових змiнах та цитогенетичному аналiзi стовбурових

клiтин культури отриманоi iз червоного кiсткового мозку щура пiсля дiТ 5-

азацитидину.
3.3. Особлuвосmi реzенерацi'i в MioKapdi utура за експерuменmшlьноzо

iнфаркmу (сr. 85-93) представленi результати макроскопiчних та

мiкроскопiчних змiн у мiокарлi щура за експериментаJIьного формування
iнфаркту методом лiгування висхiдноi гiлки лiвоТ коронарноi apTepiT.

3.4. Ilаmоmоксuчна акmuвнiсmь лейкоцumiв i сuроваmкu KpoBi ll4ypiB

BidHocHo u.оzенно'i кульmурu сmовбуровuх rulimuн MioKapda (.r. 9З-95).

Аналiз результатiв дослiдження показав, що пролiферативна активнiсть

алогенних культур стовбурових клiтин мiокарда у цитотоксичному TecTi iз

сироваткою та лiмфоцитами KpoBi iнтактних та сенсибiлiзованих тварин

достовiрно вiдрiзнявся. Лейкоцити та сироватка KpoBi сенсибiлiзованих щурiв
на 7 добу пiсля iнтраперитонiального введення iM стовбурових клiтин,

отриманих з мiокарда щура, проявляють цитотоксичний ефект щодо ocTaHHix

в системi iп vitro, проте цитотоксичний вплив як сироватки KpoBi, так i
лейкоцитiв KpoBi був менший на клiтини IV гrасажу.

J.5. Зdаmнiсmь сmовбуровuх tоdmuн dо лlizрацii у MioKapD зсi йоzо

уtuкоdлtсення (ст. 9б-98), спираючись на отриманi результати авторка робить
висновок, що iнтрамiокардiа.шьне введення стовбурових клiтин за

експериментального iнфаркту мiокарда е найбiльш оптим€Lльним, на що
вказу€ присутнiсть трансплантованих клiтин у кан€шi введення на2 добу та ik
дифузне розмiщення у мiокарлi на 8 добу пiсля введення.

3.б. Вплuв mранспланmоцit сmовбуровuх мimuн кульmур, оmрuлlонuх

з рiзнuх dмсерел на акmuвнiсmь вidновлення сmрукmурu MioKapda ulура

внаслidок експерujленmшльноzо iшемiчноzо iнфаркmу (ст. 98-100).

Вказусться, що Bci дослiджуванi культури проявляють пози,гiавний

терапевтичний вплив на регенерацiйний процес в ушкодженiй зонi мiокарда

за експериментапьного iнфаркту у rцурiв, на що вк€lзус зменшення зони

ушкодження мiокарда на 25 добу у порiвнянi з контролем. Найефективнiшим

с застосування стовбурових клiтин мiокарлу.



3.7. Опmцмiзацiя умов оmрuJл|ання i кульmuвування сmовбуровttх
юцimuн коmа оmр.шrан.lх з рiзнttх dмсерел (ст. 100-114), в якоI,{у

представленi отриманi здобувачкою результати щодо вплив способу

дезагрегацii мiокарда i жировоi тканини кота на ефективнiсть видiлення
стовбурових клiтин для отримання культури. Наводяться данi впливу

фактору росту фiбробластiв (FGF-2), iнсулiноподiбного фактору росту (IGF-
1), гормону росту (rhGH) та Biolaminin 52l LN на пролiферативну активнiсть
стовбурових клiтин кота отриманих з рiзних джерел.

В цiлому у Роздiлi З дисертанткою охарактеризовано видiлення
стовбурових клiтин iз мiокарда щурiв i KoTiB, кiсткового мозку та жировоi
тканини KoTiB для отримання культури. Розроблено методи оцiнки ял:остi i
безпечностi стовбурових клiтин KoTiB, цризначених для потреб клiтинноi

регенеративноi терапii та експеримент€tльне вирiшення науковоi проблеми
впливу стовбурових клiтин отриманих з мiокарда, кiсткового мозку, жировоi
тканини на вiдновлення плiокарда тварин за експеримент€tльного iшемiчного
iнфаркту.

Встановлено, що протягом культивування в системi iп vitro клiтини в

куль,гурi змiнювали своi фенотиповi характеристики. Первинна культура

стовбурових клiтин мiокарда щура досяг€Lла конфлюентностi 90-100 % у
середньому за 8 дiб. В прqцесi субкультивування час досяIЪенiя
конфлюентностi 70-80 % становив З доби. У процесi культивування
спостерiг€}ли тенденцiю до збiльшення кiлькостi веретеноподiбних клiтин з

кожним пасажем. За результатами цитогенетичноi оцiнки стовбурових клiтин
культури мiокарда встановлено поступове вiдсоткове збiльшення кiлькостi
клiтин з анеуплоiдiею, яке корелюв€uIо зi збiльшенням вiдсоткового BMicTy

клiтин з мiкроядрами.
За гiстологiчного дослiдження на 7 добу пiсля моделюванFIя iнфаркту

мiокарда виявлено наявнiсть зап€Lпьноt,о процесу, iнфiль,грацiю зочи
пошкодження макрофагами, лейкоцитами та появу грануляцiйноТ тканини у
виглядi бар'еру навкОло дiлянки ушкодження. У зонi iшемiТ явиIце

мiоцитолiзу та коаryляцiйного некрозу, а також пролiферацii клiтин строми,
активацii ендотелiоцитiв. На |2 добу пiсля формування iнфаркту активiзацiю
процесiв формування рубцевоi тканини i вiдкладання колагену без утворення
колагенових волокон. У позаiнфарктнiй зонi набряк карлiомiоцитiв та

формування сладжiв еритроцитiв у капiлярах, наявнiсть поодиноких
острiвцiв некротизованих кардiомiоцитiв. Початковi етапи формування
сполучноi тканини на 17 добу експерименту, На 25 добу дослiду, виsвле'Iо
активне формування i структуризацiя сполучноi тканини. Патологiчний
процес захоплював не лише зону iнфаркту, о й сусiднi дiлянки, де також
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вiдмiчали ознаки прогресуючого периферичного iнфаркту мiокарда, в

окремих дiлянках - повне замiщення некротичноi тканини рубцевою.
За результатами проведених дослiджень авторкою встановлено, що

стимулятори росту мають суттевий вплив на пролiферативну активнiсть
стовбурових клiтин у культурi. Так, додавання iнсулiноподiбного фактору

росту-1, фактору росту фiбробластiв-2 та гормону росту у культур€tльне
середовище не призводить до достовiрного збiльшення кiлькостi клiтин зi
змiненим каротипом у Bcix дослiджуванIlх культурах у порiвняннi з

контролем, у той час як додавання Biolaminin 521 LN сприяе зменшенню
кiлькостi клiтин зi змiненим карiотипом.

Bci пiдроздiли власних дослiджень написано на достатньо високому
методичному piBHi, матерiал викладено конкретно, логiчно, зрозумiло.
Отриманi результати iлюстрованi 15 таблицями, 29 рисунками, що значно
полегшус сприйнятгя матерiалу та пiдтверджуе виявленi cTpyкTypнi змiни в

клiтинах, тканинах та в оргаItах дослiджуваних тварин.

Роздiл 4. <<Аналiз i узагальнення результатiв дослiджень>> викладено
на2| сторiнцi дисертацiТ. У цьому роздiлi (ст.115-135) дисертантка провела

детальний, всебiчний аналiз i обговорення одержаних результатiв. Матерiа-п

даного роздiлу викJIадений послiдовно, логiчно, фахово, iлюстрований lб
рисунками. Щисертантка добре .ознайомлена iз результатами дослiджень
iнших науковцiв, досконаJIо знае дослiджувану проблему, н& достатньо

фаховому та науковому рiвнях аналiзуе, пояснюе та порiвнюе отриманi

результати з даними вiтчизняних та iноземних дослiдникiв.
Висновки (ст. 136-138). На ocHoBi фактичного матерiалу автором

зроблено 10 логiчних, детаJIьних i послiдовних висновкiв, що випливають з

результатiв власних дослiджень i вiдображають досягнення постав-ценоi мети
та виконання завдань дослiджень.

ПропозицiТ виробництву (ст. 139) складають з 3 пунктiв актуальних
як для HayKoBoi, навч€ulьноi дiяльностi, так i для роботи практичних лiкарiв
ветеринарних клiнiк.

Список використаних джерел (ст. |40-174) нараховуе Зl7
найменувань, з яких 273 латиницею, оформлений згiдно вимог. Викорl.tстача

лiтература вiдповiдае напряNlку дослiджень, застарiлих джерел м€Lпо, що
свiдчить про обiзнанiсть дисертантки iз сучасними науковими досягненнями
в данiй галузi науки.

У додатках дисертантка викJ]аJIа список опублiкованих праць за темою
дисертацii, документи, що пiдтверджують наявнiсть патенту Украiни на
корисну модель, методичних рекомендацiй, aKTiB про використання



результатiв дисертацiйноi робо,ги у навчыIьному, науковому та виробничому
процесах.

Вiдповiднiсть змiсту автореферату осIlовним положенням

дисертацii. Автореферат' в повному обсязi вiдображае ocHoBHi положення

дисертацiйноi роботи. Вступна частина, висновки i пропозицiТ виробництву €

iдентичними у дисертацii та авторефератi.

Отже, змiст i структура дисертацiйноi роботи Ковпак Оксани Сергiiвltи
логiчно й послiдовно пов'язанi. Ступiнь обqрунтованостi

висновкiв i рекомендацiй, сформульованих у дисертацiТ,

дисертацiйноТ роботи i автсlреферату свiдчить, що
пiдготовлена до виконання науковоi роботи.

наукових положень,

е достатнiм. Аналiз
здобувачка ,добре

Щискусiйнi, критичнi зауваження та запитання до дисертанта.
Незважаючи на високу наукову, теоретичну i практичну значимiсть

дослiджень, е деякi зауваження щодо викладу матерiалу у дисертацiйнiй

роботi та oKpeMi запитання, що
дисертантки.

потребують пояснення i вiдповiдi

Зауваження:
1. У Роздiлi 2. <Вибiр напрямкiв дослiджень, матерiали та методи

дослiджень>>, наведений детальний опис в бiльшостi зага.пьновiдомих або

стандартних методик, достатньо було б подати лише н€вву методики та

посилання на вiдповiдне лiтературне джерело. Товщина гiстозрiзiв подаеться

у MiKpoMeTpax (мкм або pm), а не рк (ст.62,69).
2. В пiдроздiлi 3.3. <Особливостi регенерацii в мiокардi щура за

формування iшемii мiокарда тварин пiддавали евтаназiТ та дослiджува.JIи

макроскопiчнi та мiкроскопiчнi змiни, якi виникаJIи у мiокардi щурiв ...>,

хоча далi по тексту подаете гiстологiчнi змiНи у мiокардi щура на 7, 12, |7
доби. Не зрозумiло за-яких умов вiдбирали матерiал для гiстодослiдження в

цi перiоди.
З. Зустрiчаються невiдповiдностi у формулюваннi пунктiв у змiстi та в

TeKcTi дисертачii. Так, у змiстi подасте кПерелiк умовних позначень,

символiв, одиниць, скорочень i TepMiHiB> (от. 17); <3.1.2. Характеристика
стовбурових клiтин культур, отриманих iз мiокарда за поверхневими

маркерами) (ст. 18), а в TeKcTi - <<Перелiк умовних скорочень i тер.;иiнiв>>

(ст. 19); <<З.|.2. Iмунофенотипова характеристика культури стовбурових

клiтин мiокарда> (ст. 76).



4. Вважаю, що TepMiH <Мiкрофотографii ...>>, який подаете у пiдписах

до рисункiв 3.|;3.2; З.4-6 е зайвим, достатньо н€вви зображеного об'скту i

вiдповiдного збiльшення.
5. В роздiлi 4 <Аналiз i узагальнення результатiв дослiдження) наведено

багато рисункiв у виглядi дiаграм. Вважаю, що цей iлюстративний матерiал

суттево б збагатив та полегшив сприйняття описового матерiалу отриманих
Вами результатiв при наведеннi його у роздiлi 3 <Результати дослiджень>.

6. Результати Вашоi дисертацiйноi роботи впровадженнi та
використовуються у науковiй роботi та навч€uIьному процесi багатьох кафедр

вищих навч€Lпьних закладiв Украiни ветеринарного профiлю, а також в

окремих клiнiках ветеринарноi медицини, та медичному центрi, що
пiдтверджуеться актами впровадження, аJIе в пунктi <<Практичне значення

одержаних результатiв> чомусь про це не вк€lзуете.

7. Вважаю, що висновки | i 2 е взаемодоповнюючi i ik можна було
об'еднати, ц€ ж саме стосуеться i З та 4 висновку.

8. В TeKcTi дисертацiйноi роботи зустрiчаються oKpeMi граматичнi
помилки, в основному технiчного характеру (пропущена або зайва буква в

словi, повторювання одного й того самого слова та iншi).

Запитання:
1. На Вашу д}мку, за рахунок чого вiдбуваеться зменшення

цитотоксичного впливу сироватки KpoBi, лейкоцитiв сенсибiлiзованих тварин

на стовбуровi клiтини IV пасажу в системi iп vitro.

2. Вiд скiлькох тварин вiдбирали зрzвкI{ мiокарлу для гiстологiчного

дослiдження за умов експериментЕuIьного iнфаркту i чи мiкроскопiчнi змiни
були однотипними у Bcix дослiдних тварин. Чи спостерiгали наявнiсть
патологiчних змiн в iнших внутрiшнiх органах?

3. Вiд чого з€Lпежав вибiр кiлькостi та рiзновидностi CD MapKepiB в

процесi iмунофенотипування популяцii культури стовбурових клiтин?
4. Чи tsизнач€Lllи ваговi коефiцiенти внутрiшнiх органiв у лослiлних та

контрольних тварин, зокрема серця, при макроскопiчнiй оцiнцi "за

експеримент€IJIьного iнфаркту мiокарду?
5. Чому не проводили гiстологiчного дослiдження зразкiв серцевого м'яза

при вивченнi впливу трансплантацii стоЁбурових клiтин куJIьтур на

активнiсть вiдновлення структури мiокарлу щура внаслiдок

експериментЕuIьного iшемiчного iнфаркту?

6. На Вашу д}мку, чи можливим е застосування стовбурових клiтин
мiокарлу з профiлактичною метою або при iнших захворюваннях, oKpiM

iнфаркту мiокарду?
l0



Отже, враження вiд автореферату та дисертацiйноi роботи Ковпак

Оксани Сергiiвни позитивне. Зробленi зауваження та недолiки не с

принциповими, частина з них мас уточнюючий та дискусiйний характер,

вони не зменшують aKTyaJIbHocTi, науковоi новизни та практичноi значимостi

роботи. Розкриття авторкою даних питань при захистi дисертацii дасть
можливiсть на ocHoBi теоретичFIого та практичного обrрунтування глибше

висвiтлити науковий напрямок, практичну значимiсть даноi науковоi роботи.
OKpeMi зауваження варто врахувати здобувачкою у подальшiй науковiй

роботi.
загальний висновок

Щисертацiйна робота Ковпак Оксани Сергiiвни на тему: <<Бiологiчнi

властивостi стовбурових клiтин та ii вплив на вiдновлення мiокарда
тварин за експеримецтального iшемiчного iнфарктр>, е завершеною
науковою працею, змiстовна, мае HoBi науково обГрунтованi результати, яка

вносить вагомий науковий доробок у TaKi науки як бiотехнологiя,
патофiзiологiя, патоморфологiя, хiрургiя. Згадана вище наукова робота мае

ТеОреТИЧНе Та ПРаКТИЧНе ЗНаЧеННЯ, е ДОСИТЬ ПеРСПеКТИВНИМ НSПРЯIлl;(ОIvr'}

ветеринарнiй медицинi зокрема при розробцi методiв та схем лiкування
серцево-судинних захворювань у лрiбних домашнiх тварин.

Вважаю, що за актуальнiстю, обсягом дослiджень, високим науково-

методичним piBHeM . виконання, науковою новизною та практичним
значенням результатiв дослiджень, а також за оформленням дисертацiйна

робота вiдповiдае вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенiв,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 24 липътя 2013 р.
J\Ъ 567 (зi змiнами та доповненнями) нормативним актом МОН УкраТни до
кандидатських дисертацiй, а if авторка Ковпак Оксана СергiТвна, заслуr,оriуе

на присудження наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за

спецiальнiстю: 1 6.00.02 <<Патологiя, онкологiя i морфологiя тварин>.

2|.|0.2020 року

Офiцiйний опонент, доктор ветеринарних наук, доцент,
завiдувач лабораторii клiнiко-бiологiчних дослiджень
Щержавного науково-дослiдного контроль ноиi
ветеринарних препаратiв та кормових д

Пiдпис доктора ветеринарних наук,
зав. лабораторii }Кили М. I., засвiдчую:
начагIьник вiддiлу кадрiв Iнституту

М. I. )itила
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