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Актуальність теми дисертаційної роботи. Відомо, що система 

мікроциркуляції швидко реагує на будь-які зовнішні впливи, зміни 

центральної гемодинаміки, нейрогуморального статусу організму. 

Порушення мікроциркуляції спостерігаються на ранніх стадіях 

хвороб,впливають на їх перебіг і прогноз. Проте в стані спокою виявити 

початкові порушення мікроциркуляції не завжди вдається. Своєчасному 

виявленню змін та порушень мікроциркуляції сприяє дослідження її стану в 

динаміці спостереження та при застосуванні різних функціональних проб, які 

дозволяють визначити механізми регуляції мікрогемодинаміки, 

виявитизменшення її адаптивних можливостей такомпенсовані в стані 

спокою порушення мікроциркуляції. При цьому слід враховувати, що 

система мікроциркуляції та її реактивність мають свої вікові та гендерні 

особливості, визначення яких є важливим для своєчасного виявлення 

відхилень та проведення їх відповідної корекції. На сьогодні ця проблема 

вирішена не остаточно й активно розробляється. Дослідження реактивності 



мікроциркуляторної системи при різних функціональних пробах у осіб 

молодого віку є одним з напрямків даного дослідження. 

Другий напрямок роботи спрямований на дослідження можливості 

медикаментозної корекції порушень мікроциркуляції, пов'язаних з введенням 

протипухлинного препарату (доксорубіцину), який в експерименті 

застосовують при моделюванні серцевої недостатності у тварин. Останні 

роки в усьому світі зростає захворюваність на онкопатологію. І хоча 

результати лікування її різних форм поліпшуються, протипухлинні препарати 

часто мають високу токсичність. Досліджуваний препарат – доксорубіцин – є 

ефективним протипухлинним засобом, проте справляє багато важких 

побічних ефектів, в тому числі кардіотоксичних, що обмежує його 

застосування в клінічній практиці (і дозволяє моделювати серцеву 

недостатність у тварин). Саме тому розробка підходів до зменшення 

токсичності цього препарату є актуальною, має велике наукове та практичне 

значення. Ця частина дослідження була проведена автором дисертаційної 

роботи на щурах, які є .незмінним об’єктом для моделювання різних станів, 

хвороб, дослідження ефектів лікарських засобів. 

Таким чином, тема дисертаційної роботи Горбань Дар'ї Дмитрівни та 

питання, що в ній вирішуються, безумовно є актуальними. 

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

Дослідження було виконане у науково-дослідній лабораторії фізіологічних 

досліджень кафедри анатомії та фізіології людини та тварин 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького у рамках комплексної науково-дослідної теми кафедри 

«Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді» (реєстраційний 

номер 0120U101436). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше 

виявленокоригуючий вплив метаболічних препаратів убідекаренону 

(убіхінону-10), тіатріазоліну та композиції, що складається з вітаміну Е, пара-

оксібензойної кислоти, метіоніну та іонів магнію убіхінону-10, на порушення 

мікроциркуляції, викликаної введенням щурам для моделювання серцевої 



недостатності доксорубіцину, препарату, що з успіхом застосовується для 

лікування хворих на онкопатологію, але є високотоксичним. Отримані дані 

щодо можливості застосування вище наведених препаратів для зменшення 

токсичних проявів доксорубіцину єважливим науковим досягненням роботи. 

У роботі одержано нові дані щодо індивідуально-типологічних особливостей 

мікроциркуляції крові у здорових осіб молодого віку, що постійно 

проживають на півдні України. За допомогою ЛДФ-графічної реєстрації 

тканинного кровотоку визначено ЛДФ-метричні параметри мікроциркуляції 

крові у лабораторних щурів в нормі та при експериментальній серцевій 

недостатності. Одержано нові дані щодо реакції тканинного кровотоку на 

різні функціональні проби та особливості реактивності мікроциркуляції 

крові. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження. Виявлені 

особливості динаміки показників мікроциркуляції крові при функціональних 

навантаженнях доповнюють існуючі дані щодо механізмів регуляції 

тканинного кровотоку. 

Вперше продемонстровано можливість корекції порушень 

мікроциркуляції у тварин (щурів) з експериментальним (спровокованим 

застосуванням доксорубіцину) ураженням серця за допомогою 

метаболічноактивних сполук (їх перелік наведено вище). Отримані 

результати свідчать про можливість ефективності вище зазначених 

метаболічних сполук в корекції мікроциркуляторних порушень, обумовлених 

застосуванням доксорубіцину, у людей. Враховуючи той факт, що 

доксорубіцин застосовується в лікуванні онкологічних захворювань, 

доцільно проведення відповідних досліджень при онкопатології з метою 

визначити можливість застосування цих метаболічних сполук для зменшення 

негативних ефектів доксорубіцину у таких пацієнтів. 

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького та Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 



Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

Результати дослідження висвітлено в наукових працях, з яких: 5 статей у 

фахових наукових виданнях України, 2 статті у зарубіжних наукових 

виданнях, 5 статей в інших наукових виданнях та 12 тез доповідей у 

збірниках матеріалів наукових Всеукраїнських та Міжнародних конференцій. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Результати 

дисертаційної роботи мають об’єктивний характер. Експериментальна та 

клінічна частини роботи базуються на достатній кількості фактичного 

матеріалу. Автором застосовано сучасні адекватні меті та завданням 

інформативні методи дослідження. Теоретичні положення дисертації 

методологічно обґрунтовані. 

Всі експериментальні результати у представленій дисертаційній роботі 

отримані та опрацьовані Горбань Д.Д. самостійно або разом із науковим 

керівником. 

Результати досліджень, наукові положення та висновки дисертації є 

достовірними та аргументованими. 

Структура та зміст дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам щодо оформлення. Дисертацію викладено 

українською мовою на 161 сторінці друкованого тексту (147 сторінок 

основного тексту). Дисертаційна робота має всі необхідні розділи, 

складається з анотації (українською та англійською мовами), вступу, огляду 

літератури «Анатомо-фізіологічні особливості системи мікроциркуляції 

крові», розділу «Матеріали і методи дослідження», трьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення одержаних результатів досліджень, 

висновків, списку використаних джерел (містить 104 найменування, з них 82 

– кирилицею та 22 – латиницею), додатку. Дисертаційна робота ілюстрована 

13 таблицями та 29 рисунками. 

У вступі обґрунтовано актуальність, мету і завдання 

дослідження,надана інформація про новизну отриманих результатів та їх 

практичну цінність. 



Розділ 1 включає в себе аналіз джерел літератури, які стосуються 

досліджуваної здобувачем наукової проблеми, складається з трьох 

підрозділів, в яких описуються морфо-функціональні особливості 

мікроциркуляції крові, сучасні методи дослідження тканинного кровотоку та 

особливості пристосування системи мікроциркуляції крові до патологічних 

станів. 

Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні джерела літератури. Виклад 

матеріалу чіткий і логічний; свідчить про розуміння автором дисертації стану 

досліджуваного наукового напряму. 

У розділі 2 надано характеристику обстежених осіб, описано схему та 

методи дослідження, зокрема, метод лазерної допплерівської флоуметрії 

(ЛДФ), методики проведення функціональних проб,моделювання серцевої 

недостатності у тварин та схема введення метаболічно активних сполук; 

методи статистичної обробки результатів дослідження. 

Аналіз результатів власних досліджень представлено у трьох розділах. 

У розділі 3 представлено результати дослідження особливостей 

мікроциркуляції крові в динаміці у щурів з експериментальною серцевою 

недостатністю (викликаною введенням доксорубіцину) та в трьох групах 

щурів, які додатково до доксорубіцину отримували одну з досліджуваних 

метаболічно- активних сполук (убідекаренон, тіотріазолін або комплекс 

ЕПМ-Mg). Виявлено позитивний коригуючий вплив метаболічно активних 

сполук, особливо тіотриазоліну та комплексу ЕПМ-Mg, на стан 

мікроциркуляції щурів на тлі введення доксорубіцину. Також наведено 

результати дослідження змін мікроциркуляції у щурів при функціональних 

пробах. Розділ добре ілюстрований, містить достатню кількість таблиць та 

рисунків.  

У розділі 4 подані результати, які стосуються вивчення індивідуально-

типологічних особливостей мікроциркуляції крові в осіб молодого віку 

(студентів) та особливості реактивності тканинного кровотоку в них на різні 

функціональні проби, а саме: реактивність мікросудин на пробу із затримкою 

дихання, реактивність мікроциркуляції крові при холодовій пробі, 



резистентність капілярного кровотоку при оклюзійній пробі та визначення 

динаміки показників тканинного кровотоку після дозованого фізичного 

навантаження. 

Кожен наступний підрозділ органічно пов’язаний з попереднім і 

доповнює його. 

У розділі 5 дисертантом проведено аналіз та узагальнення одержаних 

даних, порівняно результати динаміки показників мікроциркуляції у щурів 

під впливом різних досліджуваних метаболічних сполук. Виявлено, що 

найбільше на стан мікроциркуляції впливав тіотриазолін. Доведено 

позитивний вплив на стан мікроциркуляторного русла й комплексу ЕПМ-Mg. 

Порівняно динаміку показників мікроциркуляції крові у осіб молодого віку 

та лабораторних щурів. Підтверджено наявність зв'язку реактивності 

мікросудин з їх вихідним тонусом. 

Висновки базуються на отриманих даних, відповідають завданням 

дослідження.  чіткі і логічні; свідчать про виконання поставлених завдань у 

повному обсязі. 

За своєю актуальністю, сучасним методичним рівнем, об’ємом 

проведених досліджень, новизною отриманих результатів та обґрунтованістю 

висновків представлена до захисту дисертаційна робота Горбань Д.Д. 

«Особливості циркуляції крові на прикладі мікроциркуляції у осіб юнацького 

віку з різною резистентністю та на тлі стресу» повністю відповідає 

встановленим вимогам. 

Дискусійні положення та зауваження. 

1. Відомо про деякі статеві особливості мікроциркуляції. Чи робився 

розподіл за статтю під час визначення типів мікроциркуляції? Яка Ваша думка 

стосовно відмінностей показників мікроциркуляції крові у юнаків та дівчат. 

2. Уточніть на підставі яких конкретно даних Ви рекомендуєте 

віднести досліджуваних осіб юнацького віку з гіпоемічним типом 

мікроциркуляції крові до групи потенційного ризику розвитку захворювань 

серцево-судинної системи? Чи є такі тривалі спостереження? 

3. В огляді літератури бажано було б непросто навести існуючі дані  



щодо досліджуваних в роботі питань, але й співставити їх, підкресливши 

невизначені та спірні питання.

Суттєвих недоліків в дисертаційній роботі не виявлено. Зроблені 

зауваження та побажання не знижують високого рівня представленої 

дисертаційної роботи.

Загальний висновок.

Дисертаційна робота Горбань Д.Д. «Особливості циркуляції крові на 

прикладі мікроциркуляції у осіб юнацького віку з різною резистентністю та 

на тлі стресу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 

09 -  Біологія за спеціальністю 091 -  Біологія за своїми актуальністю, 

науково-теоретичним рівнем, новизною постановки та розв’язання проблем, 

практичним значенням, відповідає вимогам пунктів 9, 11-14 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 

30.12.2015, № 567 від 30.12.2015, № 943 від 20.11.2019, № 607 від 15.07.2020) 

та на підставі Порядку проведення експерименту з присудження доктора 

філософії, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 

від 21.10.2020).
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