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Актуальність вибраної теми дисертації.

Проблема негативного впливу лікарських препаратів на органи і системи 

тіла людини постає одною з найактуальніших проблем сьогодення у зв ’язку з 

їх широким і неконтрольованим використанням. У протоколах медичної 

допомоги, фармацевтичній галузі представлений широкий спектр 

знеболюючих препаратів, які містять опіоїди. Але у зв ’язку з тим, що 

загоєння ран супроводжується болем, хворі використовують знеболюючі 

препарати не тільки за призначенням лікаря, але й безконтрольно у якості 

самолікування. Значна кількість таких препаратів містить наркотичні 

речовини. У багатьох випадках таке зловживання закінчується проблемами 

наркологічного профілю.

Кандидатська дисертація Покотило В.Ю . є оригінальною, актуальною 

морфологічною роботою, своєчасною і відповідає потребам практичної 

медицини. Серед перспективних завдань анатомії у XXI столітті сучасні 

морфологи на одне із перших місць ставлять не тільки вивчення «стандартно 

побудованого» організму, але й дослідження ряду негативних змін органів і 

тканин (прояв патології) як у дітей, так і у дорослих. У своєму 

прогресивному розвитку макроанатомічні дослідження теперішнього часу 

все більше перекликаються із мікроанатомічними дослідженнями.

Проблема структурної перебудови органів та систем під впливом 

опіоїдів є актуальною і важливою. Результати дослідження поширення 

вживання наркотичних речовин показують, що 9 % респондентів віком 15-34



років мали досвід вживання будь-яких наркотичних речовин упродовж 

життя.

Вживання наркотичних речовин розглядається у світі не тільки як 

соціальна, але й загально медична проблема, оскільки широке використання 

наркотичних середників у клінічній практиці з метою отримання 

знеболювального та протизапального ефектів вимагає комплексного 

морфологічного дослідження особливостей структурної організації органів за 

умов впливу опіоїдів. Розвиток фармакотерапії наркотичними речовинами 

вимагає розробки заходів профілактики та корекції викликаних ними 

побічних ефектів і ускладнень, у тому числі і з боку серцево-судинної 

системи, чутливої до медикаментозного впливу внаслідок особливостей своєї 

будови та функції.

У доступній науковій літературі достатньо багато повідомлень про 

вплив опіоїдів на травну, імунну та сечову системи. Водночас, у фаховій 

літературі трапляються лише поодинокі повідомлення про морфологічні 

зміни міокарда та його гемомікроциркуляторного русла під впливом опіоїдів. 

Не достатньо вивченими залишаються питання особливостей макро-, мікро-, 

та ультраструктури міокарда та його гемомікроциркуляторного русла під 

впливом опіоїдів, відсутні дані про якісно-кількісні зміни ангіоархітектоніки 

міокарда при застосуванні наркотичних засобів. На сьогодні відсутні наукові 

публікації, рекомендації для практичних лікарів, працівників науково- 

дослідних установ та лабораторій, які окреслювали б дане питання.

Таким чином можна констатувати, що рецензована дисертаційна 

робота Покотило В.Ю . є актуальним дослідженням, яке присвячене 

встановленню закономірностей будови та кровопостачання серця білого 

щура в нормі, а також вивченню змін його ангіоархітектоніки в різні строки 

тривалого впливу опіоїду.



2. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 

викладу в опублікованих працях.

Положення і висновки, сформульовані у дисертації, обґрунтовані, 

достовірні і містять нові дані.

Дослідження виконано на достатньому для отримання достовірних 

результатів матеріалі (106 статевозрілих білих щурів-самців). Комплекс 

сучасних методів дослідження (мікроскопічний, електронно-мікроскопічний, 

скануюча електронна мікроскопія, морфометричний, статистичний) дозволив 

дисертанту отримати об’єктивні, достовірні, нові дані щодо загальних 

закономірностей структурної організації міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла в нормі та при експериментальному впливі 

опіоїду.

Досліджуючи особливості будови та кровоносних судин міокарда 

білого щура в нормі, В.Ю . Покотило вперше встановила закономірності 

перебудови міокарда серця білого щура у різні терміни перебігу 

експериментального опіоїдного впливу, значення морфометричних 

показників судин гемомікроциркуляторного русла міокарда білого щура: 

внутрішній діаметр артеріол міокарда білого щура, товщину стінки артеріол, 

діаметр капілярів. Встановлено показники співвідношення площі перерізу 

мітохондрій різного типу до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита. 

Встановлено також значення морфометричних показників 

гемомікроциркуляторного русла серця білого щура в нормі. Ці дані 

відображені у 1 висновку дисертації.

Автором вперше досліджено поетапні структурні та морфометричні 

зміни міокарда та його гемомікроциркуляторного русла в різні терміни 

експериментального впливу опіоїду. Зокрема, чітко показано, що через 7 діб 

введення налбуфіну в експериментальних тварин виявлено перші зміни 

ангіоархітектоніки міокарда та ймовірне збільшення показника 

співвідношення площі перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми



кардюмюцита, а в подальшому зменшення показника співвідношення площі 

перерізу мітохондрій до площі перерізу цитоплазми кардіоміоцита. Дані 

представлені у 5 висновку дисертації.

Новизна проведеного Покотило В.Ю . дослідження полягає також у 

тому, що вперше проведено дослідження внутрішнього рельєфу камер серця 

за допомогою скануючої електронної мікроскопії упродовж 42 діб 

експериментальної опіоїдної інтоксикації. Отримані результати представлені 

у 2 та 5 висновках.

Важливі й нові дані, отримані Покотило В.Ю . в результаті 

дослідження ультраструктурних змін міокарда та його

гемомікроциркуляторного русла в різні терміни експериментального впливу 

опіоїду, які знайшли своє відображення у 3 висновку. Зокрема, автор 

продемонструвала, що ангіопатія при тривалому впливі налбуфіну є 

пусковим механізмом розвитку кардіоміопатії. На ранніх термінах 

експериментальної опіоїдної інтоксикації виявлено інтра- та 

екстрацелюлярний набряк. У просвіті мікросудин -  тромбоцитарно- 

еритроцитарні сладжі, ядра ендотеліоцитів з ознаками апоптозу; 

навколосудинний набряк, наявність лапатих мас плазми крові у просвіті 

судин, деформацію люменальної поверхні ендотеліоцита. На пізніх термінах 

експерименту виявлено незворотні зміни в міокарді: ділянки зруйнованої 

сарколеми, просвітлені ядра кардіоміоцитів, зруйновані мітохондрії, мозаїчне 

ушкодження кардіоміоцитів.

Основні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, достатньо викладені в 13 опублікованих працях, серед яких 6 

статей опубліковано у наукових фахових журналах України і 1 -  у 

закордонному виданні. Аналіз опублікованих праць свідчить, що матеріали 

дисертації висвітлені в них повністю і не повторюються. Основні положення 

дисертації достатньо апробовані на наукових конференціях і з ’їздах.

3. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження.



Отримані дисертантом В.Ю . Покотило дані є важливим вкладом в 

теоретичну морфологію серця та його гемомікроциркуляторного русла, 

оскільки вони поглиблюють і суттєво доповнюють відомості про 

мікробудову та морфометричні параметри структур міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла білого щура в нормі і можуть слугувати 

підґрунтям для подальших експериментальних досліджень серця при різних 

патологічних станах. Результати аналізу глибини структурних змін 

гемомікроциркуляторного русла та міокарда за умов тривалого введення 

налбуфіну створюють морфологічну основу для розуміння патогенезу 

захворювань серця, зумовлених застосуванням наркотичних середників.

Отримані Покотило В.Ю . дані можуть використовуватись при оцінці 

стану тканин серця, раннього виявлення ознак факторів ризику та вчасного 

проведення профілактичних заходів.

Проведене дослідження є підставою стверджувати, що тривале 

застосування наркотичних середників є причиною глибоких патологічних 

змін структурної організації міокарда та його гемомікроциркуляторного 

русла. Ці результати роботи мають практичне значення для кардіологів, 

патологоанатомів та судово-медичних експертів для розробки нових методів 

діагностики, профілактики та лікування патології серцево-судинної системи, 

зумовленої тривалим застосуванням наркотичних препаратів.

Про практичну цінність роботи свідчать впровадження результатів 

дослідження в навчальний процес та науково-дослідну і клінічну роботу ряду 

кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

4. Оцінка змісту дисертації, її  заверш еності в цілому та 

ідентичності змісту автореферату й основних положень дисертації.

Дисертація і автореферат побудовані за загальноприйнятим планом 

згідно з «Основними вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій» 

ДАК України. Дисертація написана літературною українською мовою на 194 

сторінках друкованого тексту і складається з вступу, огляду літератури,



опису матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Список літератури містить 221 джерел, з 

яких 150 -  кирилицею та 71 -  латиницею. Робота ілюстрована 79 рисунками, 

містить 8 таблиць.

У вступі автор аргументовано, логічно і переконливо обгрунтовує 

акутальність теми дисертації, її теоретичне і практичне значення, чітко 

формулює мету і завдання дослідження, підкреслює нові положення, які 

випливають з результатів роботи.

У першому розділі дисертації подано аналітичний огляд наукової 

літератури за темою дисертації. Здобувачем проведено глибокий науковий 

пошук, послідовно і детально проаналізована фахова література, що дало 

змогу її узагальнити і критично осмислити. Цей розділ складається із З 

підрозділів. Окремо описано особливості будови міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла за умов фізіологічної норми, 

морфофункціональні особливості міокарда під впливом ендо- та екзогенних 

чинників, а також ангіопатії, зумовлені впливом наркотичних середників. 

Розділ закінчується аргументованим підсумком, в якому здобувач підкреслює 

питання, що потребують подальшого вивчення. Стиль аналізу літератури 

показує високу ерудицію автора.

В другому розділі «М атеріали та методи дослідження» дана 

характеристика вивчених об’єктів та застосованих методів дослідження. 

Використаний комплекс сучасних методів дослідження, зокрема 

моделювання тривалого впливу опіоїду на організм, світлооптичний, 

електронномікроскопічний та метод скануючої електронної мікроскопії, 

морфометричний, статистичний (для порівняння цифрових даних та 

об’єктивного аналізу отриманих результатів).

У третьому та четвертому розділах, які є основною частиною 

дисертації, викладено результати власних досліджень. Третій розділ 

присвячений встановленню особливостей будови міокарда та його



гемомікроциркуляторного русла лабораторних тварин у нормі. Розділ 

складається з 3 підрозділів. Автором встановлено особливості 

ангіоархітектоніки, мікро- та ультраструктурної організації міокарда за умов 

фізіологічної норми. Четвертий розділ присвячений дослідженню 

морфологічних особливостей структур міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла при експериментальному впливі налбуфіну. 

Цей розділ теж складається з 3 підрозділів. Представлено якісно-кількісні 

зміни ланок гемомікроциркуляторного русла міокарда білого щура за умов 

шеститижневого введення налбуфіну на світловому та електронно- 

мікроскопічному рівнях, на рівні скануючої електронної мікроскопії, 

морфологічного та статистичного дослідження. У п ’ятому розділі проведено 

аналіз та узагальнення результатів дослідження. Дисертант не тільки 

підсумовує одержані дані, але й порівнює їх з даними інших авторів, 

кваліфіковано і аргументовано полемізує з ними. Розділ написано конкретно, 

зрозуміло і логічно, підкреслена новизна дослідження.

Отримані результати викладено у 6 конкретних висновках, вони 

достатньо обґрунтовані і достовірні. М іж завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.

Дисертація В.Ю . Покотило є завершеним дослідженням, в якому 

вирішені важливі проблеми морфології.

Автореферт відповідає змісту дисертації.

5. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці.

Отримані дисертантом Покотило В.Ю . дані про особливості 

структурних змін міокарда та його гемомікроциркуляторного русла за умов 

впливу опіоїду необхідно рекомендувати для впровадження в кардіологічні, 

хірургічні, патанатомічні клініки, бюро судово-медичної експертизи та 

наукові лабораторії для розробки нових методів профілактики, діагностики і 

лікування патології серцево-судинної системи, зумовленої застосуванням



наркотичних середників. Ці матеріали необхідно використати у навчальному 

процесі та в науковій роботі клінічних та морфологічних кафедр.

6. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації.

Принципових недоліків у кандидатській дисертації Покотило В.Ю. 

мною не виявлено, але є ряд зауважень:

1. Оскільки робота з нормальної анатомії, а не з наркології, можна б було, 

на мою думку, «наркотичну» частину скоротити.

2. Вважаю, що в огляді літератури немає сенсу розглядати зміни міокарда 

при ГХС, коронарній недостатності, інфаркті, вовчаку.

3. Є поодинокі друкарські помилки в дисертації.

4. В дисертації трапляються невдалі терміни та вислови («показник 

зростає»), латинізми («периваскулярний, перинуклеарний») та русизми.

5. Підписи до деяких рисунків (4.7, 4.15, 4.46, 4.50) вимагають 

уточнення.

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні запитання:

1. У дисертації Ви писали «артерії середнього та дрібного діаметра». Які 

артерії Ви вважали середнього, а які дрібного діаметра ?

2. Гістогематичний бар’єр міокарда. Щ о Ви маєте на увазі ?

3. Чи є термін «ехіноцити» і в якій номенклатурі ?

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Покотило Віри Ю ріївни «Морфологічні особливості 

міокарда та його гемомікроциркуляторного русла під впливом опіоїду в 

експерименті», виконана у Львівському національному медичному

університеті імені Данила Галицького МОЗ України (науковий керівник -  

доктор медичних наук, професор Л. Р. М атешук-Вацеба) є завершеним 

дослідженням, в якому вирішено важливе завдання встановлення

особливостей будови та кровопостачання серця та його



гемомікроциркуляторного русла білого щура в нормі та в різні строки 

тривалого впливу опіоїду. Результати дослідження мають прикладне 

клінічне значення.

За науковою новизною, актуальністю, теоретичною і практичною

М ОН України п. 11 “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 

року (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 

р. і № 1159 від 30.12.2015 р.) щодо кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний оппонент:

доктор медичних наук,

професор кафедри анатомії людини

• .  .  . 
цінністю дисертація Покотило В.Ю. відповідає вимогам Положення ДАК

завіряю

JI.B. Фоміна

& М { ( М, £Ц  . відділу кадрів


