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ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Поліщук Анни Олександрівни 

«Молекулярно-генетичні маркери гіпертрофії міокарда у спортсменів, які 

спеціалізуються у видах спорту з  проявом витривалості » на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 09 -Біологія  

за спеціальністю 091 Біологія 

Комісія, створена згідно з Наказом ректора Національного університету 

фізичного виховання і спорту України № 169-заг. від 31.05.2021 р., у складі: 

професора кафедри медико-біологічних дисциплін, доктора біологічних наук, 

професора Пастухова В. А. (голова) та рецензентів: доктора біологічних наук, 

професора кафедри медико-біологічних дисциплін НУФВСУ Ільїн В. М., 

доктора біологічних наук, професора кафедри психології і педагогіки 

Коробейнікова Л. Г., проаналізувала результати та повноту виконання 

здобувачем ступеня доктора філософії, аспірантом кафедри медико-

біологічних дисциплін Поліщук Анни Олександрівни освітньо-наукової 

програми, індивідуального плану наукових досліджень, ознайомилася з 

текстом дисертації та опублікованими науковими статтями і тезами за 

напрямом дисертації висновком Комісії з біомедичної етики Інституту 

фізіології імені О.О. Богомольця № 4/19 від 02.07.2019 р., а також заслухала 

доповідь основних положень дисертаційної роботи здобувача у вигляді 

презентації на фаховому семінарі та відповіді здобувача на запитання 

учасників фахового семінару. 

Актуальність теми дисертації. 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. Дані щодо частоти зустрічі 

гіпертрофії міокарда у спортсменів є суперечливим. За даними, отриманими за 

допомогою методу електрографії, гіпертрофія міокарда виявляється у 57 % 

спортсменів, у 36 % – фізіологічна стадія, у 15% – проміжна і у 6 % – 

патологічна; за іншими від 1,7% елітних спортсменів до 2,5% характеризуються 

гіпертрофією міокарда. 

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. 

У роботі досліджено молекулярно-генетичні фактори, що визначають 

розвиток гіпертрофії міокарда у спортсменів, до яких належать поліморфізми 

генів та довгі некодуючі РНК.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами: 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. 

(№ держреєстрації  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. 

Робота виконувалась згідно теми 2.8 «Вплив екзогенних та ендогенних 

факторів на перебіг адаптаційних реакцій організму до фізичних навантажень 

різної інтенсивності» Плану наукової роботи Національного університету 

фізичного виховання і спорту України на 2021–2025 рр. (№ держреєстрації  

012U108187). 

Наукова новизна одержаних наукових результатів полягає у тому, що 

вперше встановлено важливі молекулярно-генетичні фактори розвитку 

гіпертрофії міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з 

проявом витривалості. Підтверджено роль поліморфізмів генів-кандидатів у 

розвитку гіпертрофії міокарда та вперше показано асоціацію з показниками 

ехокардіографії – ФВЛШл%, КДО та МШП. 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: COL12A1, PPARA, PPARG та UCP2. 

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. 

Вперше охарактеризовано зміни рівня довгих некодуючих РНК  у крові 

спортсменів з різним ступенем гіпертрофії міокарда та встановлено їхню 

участь у механізмах адаптації серцево-судинної системи при фізичних 

навантаженнях різної інстенсивності. Визначено, що довга некодуюча РНК 

MHRT, яка пов’язана із важким ланцюгом міозину, зростає при фізичних 

навантаженнях різної інтенсивності. Доведено протективну функцію цієї 

lncRNA, яка полягає у тому, що чим вищий рівень експресії цього гену, тим 

менша ймовірність розвитку патологічних форм гіпертрофії міокарда. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у попередженні 

трансформації фізіологічної гіпертрофії міокарда у патологічну завдяки  

можливості використання поліморфізмів генів та довгих некодуючих РНК, як 

інформативних біомаркерів розвитку гіпертрофії міокарда при фізичних 

навантаженнях різної інтенсивності.  

Практичне значення отриманих результатів. 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 

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. 

Асоціація поліморфізмів генів-кандидатів із ехокардіографічними 

показниками посприяла 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.  

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 09 – Біологія та «Спортивна генетика» для 

бакалаврів за спеціальністю 017 – Спорт.  

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень та висновків, 

сформульованих у дисертації. 

Дисертаційна робота Поліщук А. О. оформлена за загальноприйнятою 

схемою і складається з анотації, вступу, п’яти розділів власних досліджень та 

їх аналізу, рекомендацій щодо наукового і практичного використання здобутих 



результатів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Текстовий 

матеріал дисертації наочно проілюстровано 17 таблицями та 16 рисунками, які 

повною мірою відображають зміст проведеної роботи. Цифрові дані 

статистично оброблені та відповідно до логіки викладення адекватно 

проаналізовані. 

У вступі дисертаційної роботи автор розкриває актуальність обраної теми 

дослідження, перелічує коло питань, які були успішно вирішені іншими 

авторами задля розв’язання поставленої проблеми, а також ті, які залишились 

нерозв’язаними або потребують уточнення у зв’язку із наявністю протиріч. 

Сформульовано мету роботи та визначено завдання для її успішного 

досягнення, об’єкт і предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну, 

практичну значущість роботи і визначено особистий внесок автора у виконанні 

дисертаційної роботи; надано інформацію щодо впровадження й апробацію 

результатів дослідження, охарактеризовано ступінь висвітлення результатів 

дисертаційної роботи у публікаціях автора, надано інформацію про структуру 

роботи. 

У першому розділі дисертаційної роботи автор розглядає питання щодо 

розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів які спеціалізуються у видах 

спорту з проявом витривалості, як адаптаційний процес при інтенсивних 

фізичних навантаженнях. Автор описує гіпертрофію, як мультифакторіальне 

явище, на яке впливають зовнішні чинники та генетичні фактори. Розглянуто і 

проаналізовано участь поліморфізмів генів-канидатів та довгих некодуючих 

РНК. Проведений аналіз науково-методичної літератури дозволив визначити 

ступінь вирішення питання, що вивчається та відокремити завдання. 

В другому розділі роботи представлено опис методів які 

використовувалися під час проведення дослідження відповідно до його мети, 

завдань, об’єкту, предмету та охарактеризовано доцільність їх застосування. 

Дисертаційна робота виконувалась поетапно з 2017 по 2020 роки і включала 3 

етапи дослідження. Основна частина дисертації викладена у 3, 4 та 5 розділах 

роботи. 

У третьому розділі дисертаційної роботи представлено результати 

власних досліджень автора, головною метою яких було встановити роль 

поліморфізмів генів-кандидатів у розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів, 

які спеціалізують у видах спорту з проявом витривалості та дослідити 

наявність взаємозв’язку між поліморфізмами генів родини PPAR (PPARA, PPARG, 

PGC1A), UCP2, ACTN3 і СOL12A1 та ступенем гіпертрофії міокарда у спортсменів 

за показниками ехокардіографічного обстеження серця – ФВЛШл%, КДО, МШП 

та ММЛШл. На основі отриманих даних 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, що дозволить виявляти 

ранню діагностику 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. 

У четвертому розділі досліджено зміни рівнів експресії довгих 

некодуючих РНК після фізичних навантажень різної інтенсивності.  

У п’ятому розділі роботи проведено аналіз та узагальнення отриманих 

результатів та розкриття його наукової та практичної новизни через призму 

досліджень інших авторів.  

На основі виконання поставлених в роботі завдань і отриманих 

результатів автор формулює висновки, які узгоджуються з даними, наведеними 

в основних розділах роботи і дозволяють судити про ступінь виконання 

поставлених завдань і досягнення мети роботи.  

В цілому, за змістом дисертаційної роботи, слід зазначити її чітку, 

логічну побудову, яка повністю відображає шляхи досягнення сформульованих 

автором цілей і виконання заявлених завдань. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Основні наукові положення дисертації опубліковані в наукових журналах 

та представлено в тезах на науково-практичних конференціях різного рівня. В 

опублікованих наукових роботах зі співавторами та без, дисертант самостійно 

виконав експериментальну частину дослідження та проаналізував отримані 

результати. 

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 

(додаток 1). 

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 

результатів, що виносяться на захист. Дисертаційна робота є особистим 

науковим надбанням здобувачки. Разом із науковим керівником було 

проаналізовано наукову літературу, визначено тему, визначено мету і 

завдання дослідження, розроблено експериментальну модель і протоколи 

досліджень, сформульовано висновки. Автором самостійно відібрано 

учасників дослідження, особисто проведено всі етапи експериментальної 

роботи та аналіз отриманих результатів досліджень. Ряд експериментів 

проведено спільно зі співробітниками відділу загальної та молекулярної 

патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, які є 

співавторами опублікованих робіт. Адаптацію серця спортсменів до систематичних 

фізичних навантажень досліджували шляхом ехокардіографії на базі кафедри кардіології 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та ННЦ «Інституту 

кардіології ім. академіка Н.Д. Стражеско» АМН України. Дисертанткою проведено 

узагальнення експериментальних даних, представлення результатів на 

наукових конференціях та з’їздах, а також написання статей.  

https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001290
https://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001290


Апробація результатів дисертації. За рішенням Вченої ради 

Національного університету фізичного виховання і спорту України (№ 169-заг. 

від 31.05.2021 р.) та наказу ректора НУФВСУ фаховий семінар з попередньої 

експертизи дисертації відбувся 22.06.2021 р. на кафедрі медико-біологічних 

дисциплін під головуванням професора кафедри медико-біологічних дисциплін 

д.м.н., професора Пастухової В. А. та рецензентів (д.б.н, професора Ільїна В. 

М., д.б.н, професора Коробейнікової Л. Г.), а також запрошених науково-

педагогічних працівників кафедри медико-біологічних дисциплін 

Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН 

України. 

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. Дисертаційна 

робота Поліщук Анни Олександрівни «Молекулярно-генетичні маркери 

гіпертрофії міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з  

проявом витривалості» є закінченим науковим дослідженням, у якому отримані 

нові наукові результати. Принципових зауважень щодо дисертації немає, 

окремі незначні помилки не зменшують загальну цінність дисертації. 

Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до дисертацій 

на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота Поліщук Анни 

Олександрівни «Молекулярно-генетичні маркери гіпертрофії міокарда у 

спортсменів, які спеціалізуються у видах спорту з  проявом витривалості»  

(наукові керівники – д.б.н., професор Дроздовська С. Б., д.м.н., професор 

Досенко В. Є.), є закінченою науково-дослідною роботою, яка містить новий 

підхід до ранньої діагностики гіпертрофії міокарда у спортсменів, які 

спеціалізуються у видах спорту з проявом витривалості. За оформленням і 

структурою дисертаційна робота відповідає основним вимогам, представленим 

до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. 

ВИСНОВОК  

Розглянувши дисертацію Поліщук Анни Олександрівни «Молекулярно-

генетичні маркери гіпертрофії міокарда у спортсменів, які спеціалізуються у 

видах спорту з  проявом витривалості»  та наукові публікації по темі 

дисертації, визначивши особистий внесок у всіх зарахованих за темою 

дисертації наукових публікаціях, опублікованих із співавторами, а також за 

результатами попередньої експертизи (фахового семінару), вважаємо, що 

робота є актуальною, являє собою повністю закінчену наукову працю, 

проведену із застосуванням сучасних методів досліджень, має наукову 

новизну, практичне значення, відповідає поставленій меті та містить висновки. 

В роботі відсутні порушення академічної доброчесності. Дисертаційна робота 

повністю відповідає вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року, 

відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді. 
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медицини. 2017:38-43. Фахове видання України, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus. Здобувачем проведено аналіз літературних 
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2020;47(2):7451-7. Наукове періодичне видання Італії, яке включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження, 
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Copernicus. Здобувачем проведено експериментальні дослідження, аналіз отриманих 

результатів, участь у підготовці матеріалу до публікації. 

7. Дроздовська СБ, Поліщук АО, Вінничук ЮД, Гончаров СВ, Досенко ВЄ. 

Молекулярно-генетичні особливості адаптації серцево-судинної системи до 

інтенсивних фізичних навантажень: монографія. Київ: НУФВСУ; 2020. ТОМ 2. – 140 

с. Здобувачем проведено експериментальні дослідження, аналіз отриманих 

результатів, участь у підготовці матеріалу до публікації. 

8. Мазур ЮЮ, Дроздовська СБ, Андрєєва ОВ, Винничук ЮД, Поліщук AО, 

Андрєєв ІО, Досенко ВЄ, Пікерінг К, Ахметов ІІ. Вплив генетичних поліморфізмів 

генів PPARG та PPARGC1 на ефективність зниження жирової маси при заняттях 

фітнесом. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020;27:196-201. Фахове 

видання України. Здобувачем проведено експериментальні дослідження, аналіз 

отриманих результатів, участь у підготовці матеріалу до публікації. 
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1. Поліщук АО, Дроздовська СБ, Грубяк ЛМ. Асоціація Pro/Ala 

поліморфізму гену PPARG із показниками гіпертрофії лівого шлуночка міокарда у 
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олімпійський рух: зб. тез доп. 11-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 2018 

Квіт 10-12; Київ. Київ: НУФВСУ; 2018. с. 246-7. Доступно: https://uni-
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маси тіла у жінок з різними генотипами: зб. тез доповідей 2-ї Міжнародної науково-
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2018. 
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3. Дроздовська СБ, Палладіна ОЛ, Юрьєв СД, Поліщук АО, Гончаров СВ, 

Досенко ВЄ. Ефективність впливу дієтичної добавки Лептин Менеджер на зниження 

маси тіла у жінок з різними генотипами за геном рецептора до лептину, що 

займаються силовим фітнесом. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2018;1:73-
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гипертрофии левого желудочка миокарда у спортсменов, специализирующихся в 
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6. Поліщук АО, Дроздовська СБ, Гончаров СВ, Досенко ВЄ. Зміни довгих 

некодуючих РНК при терміновій та довготривалій адаптації у відповідь на фізичне 
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та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та 
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7. Мазур ЮЮ, Дроздовська СБ, Поліщук АО, Вінничук ЮД, Досенко ВЄ, 
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати  

дисертації: 

1. Дроздовська СБ, Поліщук АО, Досенко ВЄ.  Дроздовська С. Б., 

патентовласник. Спосіб прогнозування розвитку гіпертрофії міокарда у спортсменів в 

залежності від поліморфізмів генів. Патент України № 141030. 2020 бер. 25. 

Здобувачем проведено аналіз отриманих результатів, участь у підготовці матеріалу 

до публікації. 
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