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АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ 

В основі дисертаційного дослідження Поліщук Анни Олександрівни 

«МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА У 

СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ВИДАХ СПОРТУ З 

ПРОЯВОМ ВИТРИВАЛОСТІ», представленого на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії, покладено результати дослідження та пошуку 

молекулярно-генетичних маркерів схильності до розвитку гіпертрофії 

міокарда. Розвиток гіпертрофії міокарда у спортсменів у відповідь на 

систематичні інтенсивні фізичні навантаження – це поліфакторне явище, яке 

залежить не тільки від інтенсивності навантаження, а й від обсягу виконаної 

роботи та від спадкових чинників. На разі відсутня єдина концепція, яка би 

узгодила погляди патофізіологів, які розглядають гіпертрофію міокарда як 

патологічний процес, та спортивних медиків, які розглядають гіпертрофію як 

механізм адаптації до фізичних навантажень. Гіпертрофія міокарда досить 
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часто зустрічається серед спортсменів різних видів спорту – 57% та є 

фактором ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи, однак це 

невід’ємний наслідок тренувального процесу. У зв’язку з цим виникає 

потреба дослідження механізмів гіпертрофії міокарда у спортсменів, зокрема, 

окремо виникає питання щодо пошуку нових молекулярно-генетичних 

механізмів розвитку гіпертрофії з метою їхнього подальшого практичного 

застосування. 

 

ЗВ’ЯЗОК ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ З ДЕРЖАВНИМИ ЧИ 

ГАЛУЗЕВИМИ НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ 

Дисертаційна робота виконувалась в рамках фундаментального 

дослідження Міністерства освіти і науки «Молекулярно-генетичні 

особливості адаптації серцево-судинної системи до інтенсивних фізичних 

навантажень» на 2017-2019 рр. (номер державної реєстрації 0117U002383) та 

теми 2.8 «Особливості соматичних, вісцеральних та сенсорних систем у 

кваліфікованих спортсменів на різних етапах підготовки» згідно плану НДР 

НУФВСУ на 2016-2020 роки; план НДР Національного університету 

фізичного виховання і спорту України на 2021–2025 рр. За темою 2.8 «Вплив 

екзогенних та ендогенних факторів на перебіг адаптаційних реакцій 

організму до фізичних навантажень різної інтенсивності» номер державної 

реєстрації 012U108187.  

 

СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ ТА 

РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У ДИСЕРТАЦІЇ, ЇХ 

ДОСТОВІРНІСТЬ І НОВИЗНА, ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 
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Дисертаційна робота А. О. Поліщук є повноцінною та цілісною 

науковою роботою,  незважаючи на завершеність робота відкриває 

перспективу майбутніх досліджень. Автором дуже детально проаналізовано 

сучасний стан проблеми, опрацювавши більше 150 джерел, визначено 

проблематику з досліджень ролі поліморфізмів генів-кандидатів та участь 

довгих некодуючих РНК у розвитку гіпертрофії міокарда, поставлено мету і 

завдання, сформульовано висновки відповідно поставленим завданням. 

Використаний в роботі методичний підхід, а саме постановка 

експериментальних досліджень відповідає сучасній науковій парадигмі.  

Винесені на захист положення ґрунтуються на аналізі матеріалів 

власних досліджень, характеризуються науковою новизною і приорітетністю. 

Зокрема, здобувачем було показано важливі молекулярно-генетичні фактори 

розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у видах 

спорту з переважним проявом витривалості.  

У результаті аналізу літературних джерел дисертантом було відібрано 

для дослідження поліморфізми генів родини PPAR (PPARA, PPARG, PGC1A), 

COL12A1, ACTN3 та UCP2 та довгі некодуючі РНК LIPCAR, NRON, MHRT 

та MIAT. 

У дисертаційній роботі підтверджено роль поліморфізмів генів-

кандидатів у розвитку гіпертрофії міокарда та вперше показано асоціацію з 

показниками ехокардіографії – фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ), 

кінцево-дастолічним об'ємом лівого шлуночка (КДО), міжшлуночковою 

перегородкою серця (МШП) та задньою стінкою лівого шлуночка (ЗСТ).  

Виявлено асоціацію поліморфізму гена COL12A1 із показником 

ФВЛШл та з товщиною МШП, асоціацію поліморфізму гена PPARA з МШП 

та поліморфізм гена PPARG з показниками КДО. 

Створено спосіб прогнозування розвитку гіпертрофії міокарда для 

спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з переважним проявом 

витривалості, який містить діагностику порушень функції міокарда на 
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підставі аналізу зразків ДНК і базується на аналізі чотирьох поліморфізмі 

генів: COL12A1, PPARA, PPARG та UCP2. 

Вперше охарактеризовано зміни рівнів довгих некодуючих РНК  

LIPCAR, NRON, MHRT та MIAT у крові спортсменів та встановлено їхню 

участь у механізмах адаптації серцево-судинної системи при фізичних 

навантаженнях різної інтенсивності.  

Матеріали роботи були представлені та обговорені на українських та 

міжнародних наукових форумах (10 тез), а також оформлені в достатній 

кількості публікацій (7 статей). 

Таким чином, положення, що виностяться на захист, володіють 

новизною, достовірністю і в повній мірі представлені в наукових публікаціях. 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Визначення рівнів експресії довгих некодуючих РНК дозволяє 

впливати на такий процес та сприяє розвитку терапії багатьох захворювань 

серцево-судинної системи, зокрема таких як гіпертрофія міокарда. Показана 

можливість використання довгих некодуючих РНК, як інформативних 

біомаркерів розвитку гіпертрофії міокарда при фізичних навантаженнях 

різної інтенсивності. 

Встановлення асоціацій поліморфізмі генів-кандидатів із 

ехокардіографічними показниками сприяла створенню способу визначення 

схильності до розвитку гіпертрофії у спортсменів, які спеціалізуються у 

видах спорту з проявом витривалості, що підтверджено відповідним 

патентом на корисну модель №141030. Впровадження такого способу 

молекулярно-генетичної діагностики схильності до захворювань серцево-

судинної системи, дозволить підвищити загальний рівень здоров’я 
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спортсменів, подовжити тривалість їх кар’єри, покращити систему 

спортивного відбору  та ефективність їх підготовки. 

Результати дисертаційної роботи підтверджені актами впроваджених 

досліджень у практику науково-методичного забезпечення підготовки 

спортсменів «Федерації легкої атлетики» та у дисципліни кафедри медико-

біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і 

спорту України.  

 

ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ З 

ДИСЕРТАЦІЄЮ 

При розгляді змісту дисертації виникли наступні зауваження та 

запитання:  

1. У тексті дисертації зустрічаються деякі технічні помилки, невдалі 

вислови та формулювання, наприклад назва підрозділу 3.4.1. і далі за текстом 

у підрозділі «новизна роботи» - «Створення способу прогнозування…» 

коректніше було би зазначити розробка методу або підходу…..; назви 

підрозділів 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3 «Зміни експресії 4–х довгих некодуючих РНК 

під впливом….» і далі за текстом, тоді як доцільніше було би, не 

перелічуючи назви цих РНК, вказати – «Зміни експресі досліджуваних 

довгих некодуючих РНК під впливом….»; на 26 ст. у підрозділі «Новизна 

роботи» - вислів «Визначено, що довга некодуюча РНК MHRT, яка пов’язана 

із важким ланцюгом міозину, зростає при фізичних….» тоді як вочевидь 

підвищується вміст цієї РНК; на 31 ст. – «вносять внесок генетичні фактори»; 

на 93 ст. «Рівень експресії довгих некодуючих РНК у стані спокою у всіх 

трьох досліджуваних групах був у різній кількості та реагував на фізичні 

навантаження різної інтенсивності», вочевидь рівень експресії не реагував, а 

змінювався у відповідь на фізичні навантаження;.  
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2. У огляді літератури у підрозділі «Механізми виникнення та 

розвиток гіпертрофії міокарда»,  автор стверджує що є два сигнальних 

каскади, що диригують розвиток гіпертрофії – (NRG1)-ErbB4-C/EBPβ) та 

Pi3K–Akt, однак наразі показано, що у розвиток гіпертрофії серця під дією 

тривалих фізичних навантажень залучені Pi3K–Akt та AMPK сигналінги. 

Причому участь Pi3K–Akt каскаду є не специфічною оскільки цей 

сигнальний каскад разом із іншими (calcineurin–nuclear factor of activated T 

cells path way, Janus kinase–signal transducers, MAPK/Erk1/2, canonical Wnt, G-

protein-coupled receptor signaling cascades) активується і у відповідь на 

навантаження тиском та спричиняє ріст кардіоміоцитів. Аналогічно, 

канонічний Wnt сигнальний каскад є одним із регуляторів фіброзу серця та 

гіпертрофії за умов фізичного навантаження та за умови навантаження 

тиском та об’ємом. Тобто, як правильно зазначає автор гіпертрофія – явище 

мультифакторне і регулюється низкою сигнальних мереж які до того ж 

мають спільні мішені або перетинаються, на приклад b-катенін, основний 

транскрипційний фактор канонічного Wnt сигнального каскаду здатен 

регулювати експресію генів у комплексі із TBX5 залежно від контексту 

клітини. 

3. Перший висновок, на мою думку, містить загальну інформацію і 

дещо завеликий, було б краще висловити основний висновок роботи 

лаконічніше. Висновок 6 звучить як частина результатів, також на мою думку 

варто було б обдумати формулювання цього висновку. 

4. Прошу дисертанта пояснити твердження «Такі субстрати як 

глюкоза, лактат і піруват є більш ефективними енергетичними ресурсами для 

серця», з огляду на наведену нею ж інформацію – 84% жирних кислот, що 

потрапляють у міоцити окислюються… За нормальних умов катаболізм 

глюкози забезпечує 2-8% енергії, а лактат –15%. 

5. Дані дослідження вказують на те, що вміст lncRNA MIAT зростає 

при фізичних навантаженнях і ця РНК сприяє розвитку гіпертрофії міокарда, 
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однак у роботі не було виявлено кореляцію між рівнем цієї РНК та 

показниками гіпертрофії, на Вашу думку чим це можна пояснити? 

6. У тексті кілька разів зустрічається вираз у контексті обговорення 

потенційних механізмів дії довгої некодуючої РНК MHRT –транс крипт 

здатний пригнічувати патологічну трансформацію α-важкого ланцюга 

міозину у β-важкий ланцюг, поясніть, будь ласка, який сенс Ви вкладаєте у ці 

слова і який, на Вашу думку, механізм дії MHRT? 

7. Чи існує доведений зав’язок, або ж можливо є якась Ваша 

концепція/біоіонформатичні дані щодо зв’язку між генами  та  lncRNAs 

досліджуваними у Вашій роботі?  

8. У порядку дискусії цікавить думка дисертантки за умови яких 

факторів можлива прогресія фізіологічної гіпертрофії  у патологічну  чи 

можемо ми провести межу між цими станами серця, які фактори є 

визначальними у прогресії одного стану в інший, патологічний? 

Однак, зауваження та поставлені запитання не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи та не зменшують її наукової цінності. 

 

ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ 

ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

 

Дисертаційна робота Поліщук Анни Олександрівни «Молекулярно-

генетичні маркери гіпертрофії міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у 

видах спорту з  проявом витривалості» є кваліфікаційною науковою працею, 

яка виконана здобувачем особисто, відповідає спеціальності 091 Біологія, 

вимогам до оформлення дисертації, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 759 від 31.05.2019) та 

вимогам Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня № 167 

(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 979 від 21.10.2020 та № 

608 від 09.06.2021), а її автор заслуговує  на присудження ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 091 Біологія. 
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