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Актуальність обраної теми. Незважаючи на значний прогрес медицини 
впродовж останніх 3 десятиліть, серцево-судинні захворювання залишаються одними 
із основних причин смертності у світі з показниками 42% серед чоловіків і 52% серед 
жінок (Heron М, Anderson RN, Nichols М, Townsend N, Scarborough P, Rayner M.).

Фізичні вправи є основним чинником у боротьбі проти серцево-судинних 
захворювань, мають широкий спектр позитивних ефектів на організм, в тому числі 
покращують стан серцево-судинної системи загалом, впливають на показники 
метаболізму міокарда, проте інтенсивні фізичні навантаження ставлять високі вимоги 
перед міокардом. При довготривалій інтенсивній м’язовій діяльності виникає 
гіпертрофія міокарда, яка є однією із невід’ємних фенотипічних рис адаптації серця, 
що разом з дилатацією порожнин серця та брадикардією входить до «тріади 
спортивного серця». Надмірні та хронічні фізичні навантаження, через труднощі 
визначення допустимих меж, можуть провокувати розвиток патологічних станів 
серцево-судинної системи (Гаврилова Е.А., Земцовский Э, Бондарев С., Михайлюк Е, 
Сиволап В.).

Встановлення механізмів розвитку гіпертрофії міокарду, залежність її проявів від 
молекулярно-генетичних спадкових чинників, ймовірність переходу фізіологічної 
гіпертрофії міокарду в гіпертрофічну кардіоміопатію є важливими завданнями, що 
стоять перед спортивними лікарями. Врахування молекулярно-генетичних маркерів, 
що передбачають реакції серцево-судинної системи на тривалі фізичні навантаження, 
взаємозв’язку між особливостями функціонування генів та розвитком патологій 
серцево-судинної системи, дозволить проводити заходи попередження розвитку 
патологічних станів у спортсменів, розробляти стратегію педагогічних тренувальних 
заходів для уникнення розвитку патологій, і тим самим, покращити стан здоров’я 
спортсменів та процес спортивного добору; підвищити ефективність тренувального 
процесу спортсменів шляхом розробки практичних рекомендацій для його корекції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами
Дисертаційна робота виконувалась згідно теми фундаментального дослідження 

Міністерства освіти і науки «Молекулярно-генетичні особливості адаптації серцево- 
судинної системи до інтенсивних фізичних навантажень» на 2017-2019 рр. 
(реєстраційний номер 0117U002383) та згідно теми 2.8 «Особливості соматичних, 
вісцеральних та сенсорних систем у кваліфікованих спортсменів на різних етапах 
підготовки» згідно плану НДР НУФВСУ на 2016-2020 роки. Тема_№ 2.8 Плану 
наукової роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України на 
2021-2025 рр. «Вплив екзогенних та ендогенних факторів на перебіг адаптаційних



реакцій організму до фізичних навантажень різної інтенсивності» Державний 
реєстраційний номер 012Ш08187 УДК:796;797;798;799;796.015.62.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій.
Усі наукові положення дисертаційної роботи, висновки недостатньою мірою 

обґрунтовані експериментальними даними, частково відповідають меті та завданням 
дослідження.

Метою дослідження було встановлення роль поліморфізмів генів та довгих 
некодуючих РНК в молекулярно-генетичних механізмах адаптації міокарда до 
тривалих інтенсивних фізичних навантаженнях, для створення неінвазивного методу 
оцінки схильності до розвитку гіпертрофії міокарда.

Алгоритм досягнення мети дослідження передбачав встановлення найбільш 
важливих молекулярно-генетичних маркерів розвитку гіпертрофії міокарда у 
спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту на витривалість; визначення ролі 
поліморфізмів генів-кандидатів у розвитку гіпертрофії міокарда; дослідження 
наявності взаємозв’язку між поліморфізмами генів та ступенем гіпертрофії міокарда у 
спортсменів за показниками ехокардіографічного обстеження серця; встановлення ролі 
довгих некодуючих РНК у механізмах адаптації при фізичних навантаженнях різної 
інтенсивності; розроблення способу прогнозування розвитку гіпертрофії міокарда у 
спортсменів за даними дослідження поліморфізмів генів-кандидатів і довгих 
некодуючих РНК.

Об’єкт дослідження -  молекулярно-генетичні механізми розвитку гіпертрофії 
міокарду при тривалих інтенсивних фізичних навантаженнях у спортсменів, які 
спеціалізуються у видах спорту з переважним проявом витривалості.

Предмет дослідження -  взаємозв’язок показників функціонального стану 
міокарду в умовах фізичних навантажень різної інтенсивності з молекулярно- 
генетичними маркерами.

Наукова новизна одержаних результатів:
В роботі встановлено важливі молекулярно-генетичні фактори розвитку 

гіпертрофії міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з переважним 
проявом витривалості.

Підтверджено роль поліморфізмів генів-кандидатів у розвитку гіпертрофії 
міокарда та вперше показано асоціацію з показниками ехокардіографії -  ФВЛШл%, 
КДОЛШл, МШП та ЗСТЛИІл.

Виявлено асоціацію поліморфізму гена СОЯ12А1 із показником ФВЛШл та з 
товщиною МШП, асоціацію поліморфізму гена РРАЯА з МШП та поліморфізм гена 
РРАЯС 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 підставі аналізу зразків ДНК і базується на 
аналізі чотирьох поліморфізмів генів: СОЯ12А1, РРАЯА, РРАЯЄ та ІІСР2.

Вперше охарактеризовано зміни рівня довгих некодуючих РНК у крові 
спортсменів та встановлено їхню участь у механізмах адаптації серцево-судинної 
системи при фізичних навантаженнях різної інтенсивності.



Визначено, що довга некодуюча РНК MHRT, яка пов’язана із важким ланцюгом 
міозину, зростає при фізичних навантаженнях різної інтенсивності. Доведено 
протективну функцію цієї IncRNA, яка полягає у тому, що чим вищий рівень експресії 
цього гену, тим менша ймовірність розвитку патологічних форм гіпертрофії міокарда.

Теоретична та практична значущість полягає у попередженні трансформації 
фізіологічної гіпертрофії міокарда у патологічну. 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; встановленні асоціація поліморфізмів генів- 
кандидатів із ехокардіографічними показниками, яка сприяла створенню способу 
визначення схильності до розвитку гіпертрофії у спортсменів, які спеціалізуються у 
видах спорту з переважним розвитком витривалості, що підтверджено відповідним 
патентом на корисну модель №141030. Впровадження такого способу молекулярно- 
генетичної діагностики схильності до захворювань серцево-судинної системи, 
дозволить зменшити ризик розвитку патологій серцево-судинної системи, подовжити 
тривалість спортивної кар’єри спортсменів та спортсменок, підвищити загальний 
рівень здоров’я, ефективно використовувати матеріальні засоби для їх підготовки, 
покращити систему спортивного відбору та результативність виступів спортсменів, та 
ефективність їх підготовки.

Розробки даної роботи були застосовані у практику науково-методичного 
забезпечення підготовки спортсменів «Федерації легкої атлетики», що підтверджено 
відповідним актом впровадження. Результати дисертаційної роботи були впроваджені 
в курси викладання на кафедрі медико-біологічних дисциплін Національний 
університет фізичного виховання і спорту України: «Молекулярна фізіологія» для 
здобувачів ступеня PhD за спеціальністю «Біологія», «Молекулярна біологія та 
генетика м’язової діяльності» для магістрів за спеціальністю 091-Біологія та 
«Спортивна генетика» для бакалаврів за спеціальністю 017 -  Спорт.

Апробація результатів дисертації. Практичне значення отриманих результатів 
полягає у попередженні трансформації фізіологічної гіпертрофії міокарда у 
патологічну. Визначення рівнів експресії довгих некодуючих РНК дозволяє впливати 
на такий процес та сприяє розвитку 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. Матеріали роботи і результати 
дослідження були представлені на XI Міжнародній конференції «Молодь та 
олімпійський рух» (Київ, 2018); II Міжнародній науково-практичній конференції 
«Фізична активність і якість життя людини» (Луцьк-Світязь, 2018); XXII International 
scientific congress “Olympic sport and sport for all” (Tbilisi, 2018); XII Міжнародній 
конференції «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2019); IV всеукраїнському з’їзді 
фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення 
спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини -  2019» (Дніпро, 2019);



XX з’їзд Українського фізіологічного товариства ім.П.Г. Костюка (Київ, 2019); 
Науковій конференції товариства молодих вчених кафедри медико-біологічних 
дисциплін НУФВСУ (Київ, 2020); Науковій конференції товариства молодих вчених 
кафедри медико-біологічних дисциплін НУФВСУ (Київ, 2021).

Публікації. За матеріалами дисертації опублікована 20 наукових робіт, в тому 
числі 7 статей у фахових наукових журналах, 1 стаття, яка засвідчує апробацію 
матеріалів, 1 монографія, отримано 1 патент, а також 10 тез доповідей.

Дисертаційна робота оформлена за загальноприйнятою схемою і складається з 
анотації, вступу, п’яти розділів власних досліджень та їх аналізу, висновків, списку 
використаних джерел, додатків.

Характеристика основних положень дисертаційної роботи.
У вступі обґрунтовано актуальність теми роботи, визначена методична та 

теоретична основа дослідження. Мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження 
поставлені відповідно темі дисертації. Представлено особистий внесок здобувана, 
наведено інформацію про апробацію результатів дисертації та публікації, описано 
структуру та обсяг роботи.

У першому розділі «Молекулярно-генетичні фактори розвитку гіпертрофії 
міокарда при інтенсивних фізичних навантаженнях» наведено характеристику 
значення гіпертрофії міокарду у спортсменів різних видів спорту, механізм виникнення 
та розвиток гіпертрофії міокарду, функціональне значення поліморфізмів генів та їхня 
роль при розвитку гіпертрофії міокарда, генів, довгих некодуючих РНК у процесах 
адаптації до м'язової діяльності.

У другому розділі «Методи і організація дослідження» обґрунтовано методи 
досліджень, які є адекватними об’єкту, предмету, меті та завданням роботи. Поетапно 
описано організацію досліджень.

У третьому розділі «Дослідження участі ДНК-поліморфізмів у процесах 
формування гіпертрофії міокарда у спортсменів під впливом систематичних 
фізичних навантажень аеробного характеру енергозабезпечення» проведено 
статистичний аналіз результатів обстеження стану серцево-судинної системи 
спортсменів різних видів спорту, порівняльний аналіз ехокардіографічних показників 
контрольної групи та спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту на витривалість.

У четвертому розділі «Дослідження ролі довгих некодуючих РНК (Іпсгпа) у 
процесах формування гіпертрофії міокарда у спортсменів під впливом 
систематичних фізичних навантажень аеробного характеру енергозабезпечення» 
досліджено участь довгих некодуючих РНК.

Показано участь довгих некодуючих РНК у механізмах адаптації серцево- 
судинної системи до фізичних навантажень різної інтенсивності. Розроблено спосіб 
прогнозування розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів за даними дослідження 
поліморфізмів генів-кандидатів і довгих некодуючих РНК.

У п’ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» в 
недостатній мірі обґрунтовано проведений аналіз та узагальнення отриманих 
результатів.



Стиль та мова дисертації. Дисертація написана з великою кількістю 
граматичних та стилістичних помилок.

Негативно оцінюючи дисертаційну роботу, варто зазначити ряд зауважень, 
недоліків та дискусійних положень:
1. Структура та обсяг дисертаційної роботи не відповідають вимогам до оформлення 
такого роду робіт: основний текст дисертації викладено на 112 сторінках.
2. Наведені літературні джерела та посилання на них в списку літератури не в повному 
обсязі відповідають темі дослідження.
3. На наш погляд некоректно сформульовано мету, визначено об’єкт та предмет 
дослідження.
4. Наукова новизна дослідження повинна бути виконана за наступною структурою: що 
було встановлено або визначено вперше, що було доповнено, які данні були 
підтверджені та які данні набули подальшого розвитку. Нажаль, цього зроблено не 
було.
5. Окрім цього здобувач стверджує, що вона вперше встановила асоціацію генів- 
кандидатів з показниками ехокардіографії -  ФВЛШл%, КДОЛШл, МТТТП та ЗСТЛШл. 
Хоча, при детальному аналізі дисертаційного дослідження ми не знайшли аналізу 
такого показника як ЗСТЛШл ні в таблицях, ні в малюнках, ні за текстом дисертації та 
асоціацію при вивченні показників ЄхоКГ. Показник ЗСТЛШл. є провідним фактором, 
який вказує на наявність розвитку ГМ.
6. Висновки до першого розділу не обгрунтовані, не відображають основних тенденцій 
вже проведених на цей час досліджень в даному напрямку та являють собою 
визначення понять й окремі речення запозиченні з самого тексту дисертації.
7. Що стосовно 2 розділу дисертації постає питання щодо обраних методів 
дослідження. Так, у вступі здобувач вказує біохімічні методи дослідження. Однак, у 
другому розділі та подальшому тексті дисертаційного дослідження ці методи вже не 
використовуються. Сподіваємося що це технічна помилка. Окрім того, виникає 
питання щодо методів математичної статистики, використаних в роботі. Не досить 
зрозумілим є кількість наведених математичних методів для обробки даних 
дослідження тому, що більшість з них споріднена. Так само не зрозумілим є 
використання тесту Брайна-Форсайта, який заснований на виконанні аналізу дисперсії 
за допомогою програми ANOVA, тим паче що в дослідженні використовували інші 
методи математичної статистики (програми Excel та STATISTIKA). В продовження 
цього незрозумілим залишається де саме був використаний критерій Стьюденту: під 
всіма таблицями та рисунками дисертації автор використовує критерій Манна-Уітні. 
Окрім того автор вказує на несувору рівність. В такому випадку достовірності бути не 
може. Не зрозумілим залишається використання х2, як критерію достовірності 
результатів тому, що цей критерій при аналізі поліморфізмів генів використовується 
для побудови загальної, домінантної та рецесивної моделей наслідування. Також, при 
аналізі даних, наведених в таблицях дисертаційного дослідження, зважаючи на 
наведену похибку середнього арифметичного при нормальному розподілі за критерієм 
Пірсона досить важко говорити про достовірність наведених даних.



8. В нас є зауваження щодо інтерпретації та викладу даних факторного аналізу. 
Доцільним, на наш погляд, є, в першу чергу, визначення кореляційних взаємозв’язків 
(при цьому здобувач не вказує за яким критерієм це було проведено ні в методах 
дослідження, ні в подальшому в роботі), а вже потім надавати структуру показників 
ехокардіографічного дослідження серця у спортсменів. Тому, що тільки достовірні 
взаємозв’язки повинні враховуватися при визначенні структури окремого показника. 
Щодо достовірності проведеного факторного аналізу є сумніви до похибки визначення 
основних факторів. Наприклад, в таблиці 4.2 внесок інших факторів склав 0,1% .
9. Постає питання щодо достовірності отриманих результатів, зважаючи на 
навантаження запропоноване різним групам спортсменів: субмаксимальне для 
представників велоспорту та бігових видів легкої атлетики й помірне (тричі на 
тиждень) для контрольної групи. По-перше, помірне навантаження не може бути 
провокуючим фактором для адаптаційних функціональних перебудов міокарду, 
зважаючи на його тривалість -  3 місяці (для формування спортивного серця необхідні 
заняття по 3-5 годин на день мінімум 3 рази на тиждень протягом 2-х років). По-друге, 
чи дає нам різне запропоноване навантаження можливість порівняння груп на 
достовірність отриманих результатів. Доречним є врахування стажу занять, 
кваліфікації спортсменів та етапу багаторічного тренування при розгляді розвитку 
гіпертрофії міокарду.
10. Не зрозумілими залишаються дані наведені в таблиці 3.2. на сторінці 66, де 
представлені тільки представники велоспорту. Так само постає питання щодо 
контингенту взагалі. По-перше, в організації дослідження вказана загальна кількість 
кваліфікованих спортсменів 111 та всі вони дали згоду участі в дослідженні, в 
таблицях контингент складає тільки 50 спортсменів, а в подальшому (в 4 розділі 
дисертації) -  32! Куди поділися інші кваліфіковані спортсмени. Так само й контингент 
контрольної групи: в організації дослідження -  50, в дослідженні 20. По-друге: 
наскільки достовірним є порівняння спортсменів першого періоду зрілого віку з 
аматорами другого періоду зрілого віку, який характеризується певними 
гормональними та метаболічними перебудовами в процесі адаптації до фізичних 
навантажень? По-третє: за даними здобувана всіх спортсменів (50!!!) було поділено на 
дві групи: з підтвердженими ознаками гіпертрофії міокарду -  25 та без ознак 
гіпертрофії міокарду -  25. Таким чином кожний другий спортсмен мав підтверджені 
ознаки гіпертрофії міокарду?
11. Ремоделювання серця спортсменів при адаптації до фізичних навантажень 
відбувається не тільки за рахунок збільшення м’язової маси й показника МШП, а 
також за рахунок зміни товщини ЗСТЛШ. При зіставленні даних в таблиці 3.4 ці дані 
відсутні. Хоча, це на нашу думку допоможе краще зрозуміти адаптацію серця 
обстежених спортсмені до фізичних навантажень.
12. Не зрозумілим для нас залишається питання щодо критеріїв визначення 
гіпертрофії міокарду у обстежених спортсменів: що саме було нормою та на основі 
яких саме науково-методичних джерел. Згідно наведених Вами даних на стор. 61 
«...ехокардіографічними критеріями норми показників серця у спортсменів чоловічої 
статі вважають збільшення товщини стінок лівого шлуночка не більше 13 мм, а



КДОЛШл не більше, ніж 65 мм». Виникає питання: що таке 65 мм якщо КДОЛШ 
вимірюється в мл або літрах? Ці дані запозичені з монографії Білоцерківського 3. -  
«Серцева діяльність та функціональна підготовленість спортсменів (норма та атипічні 
зміни в нормальних та змінених умовах адаптації до фізичних навантажень». -  М.. 
2012р. Однак саме в цій монографії автор зазначає, що ММ лівого шлуночку повинна 
бути 254 г, а КДО не більше 154 мл. Далі по тексту Ви наводите дані з монографії 
Земковського Е.В. -  «Спортивна кардіологія». -  СПб, 1995р. (зауважте на рік видання). 
Де автор вказує, що значення ММ більше, ніж 170 г варто розцінювати як прояв 
гіпертрофії міокарда: від 170 г до 195 г -  помірна гіпертрофія, вище 195 г -  виражена. 
Далі за текстом ви вказуєте, що показник індексу маси міокарда (ІММ) більше 111 
г/м2 вважали ознакою гіпертрофії міокарда. Але його не має ні в жодної з наведених 
таблиць ні по тексту. Не зрозуміло на основі яких даних це ствердження тому, що в 
вказаному Вами посиланні №109 такої інформації не має, як й інформації по 
класифікації ГМ. Однак, хотілося б зауважити, що за даними Шиллера Н. (Шиллера Н. 
Осипов М.А. Клиническая ехокардиография. МЕД пресс-информ, 2018. 344) верхня 
межа норми ІММ є 94 г/м2 для чоловіків та 89 г/м2 -  у жінок при ММ до 183 г у 
чоловіків та до 141 г у жінок відповідно. Також за дослідженнями цього автора 
обов’язковим є врахування площі поверхні тіла й товщину стінок яка повинна 
дорівнювати 1,1 см. Зважаючи на все це можна стверджувати, що гіпертрофія 
міокарду визначена вами за наведеними показниками у дисертаційному дослідженні є 
дискусійним питанням.
13. Здобувач у розділі 3 та розділі 4 посилається та приводить дані інших авторів. На 
наш погляд у цих розділах дисертаційного дослідження доцільним є виклад власних 
результатів, а вже наведення даних досліджень інших авторів доцільно у розділі 5 в 
якості порівняльного аналізу. Тому ці дані викликають сумніви.
14. Є сумніви щодо наведених власних результатів дослідження у підпунктах 3.3.2- 
3.3.6, які містять 1-2 абзаци констатації фактів без даних та підтверджуючих ці дані 
таблиць або рисунків. Також слід зазначити, що згідно вимогам ці підпункти повинні 
містити не менше 28 строк тексту.
15. На наш погляд розроблену здобувачем модель сукупного впливу поліморфізмів на 
показники гіпертрофії міокарду потрібно надати в загальному вигляді враховуючи 
отримані показники. Автор на жаль обмежився тільки формулою для розрахунку.
16. Розділ 5 дисертаційного дослідження є не структурованим, відсутня логіка 
викладання матеріалу, порівняння, зіставлення та аналіз отриманих результатів з 
аналогічними роботами в цьому напрямку. На жаль цей розділ представляє окремо 
скомпоновані «куски» тексту, які в більшості запропонованого тексту не відповідають 
меті та завданням дослідження.
17. Щодо висновків дисертаційного дослідження не зрозумілим для нас є перший 
висновок, який не несе в собі жодного аналітичного інформаційного навантаження 
щодо проведення аналізу науково-методичної літератури з цього питання. Окрім цього 
всі наведені висновки містять констатацію фактів без їх пояснення та аналізу.



Зазначені зауваження, насамперед, потребують подальшого опрацювання 
здобувачем, внесення певних вагомих змін в дисертаційне дослідження та, на наш 
погляд, не можуть позитивно характеризувати представлену до захисту дисертаційну 
роботу.

Загальний висновок. Враховуючи недоліки дисертаційного дослідження, вагомі 
зауваження щодо інтерпретації отриманих результатів та їх достовірності можна 
констатувати, що дисертаційна робота Поліщук Анни Олександрівни на тему 
«Молекулярно-генетичні маркери гіпертрофії міокарда у спортсменів, які 
спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості», є самостійним, однак не 
завершеним науковим дослідженням, яке потребує подальшого доопрацювання, не 
відповідає вимогам, передбаченим п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 
від 06 березня 2019 року «Про присудження ступеня доктора філософії» (зі змінами) та 
не може бути представлена на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 091 - Біологія.
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