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дослідження)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 
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1. Актуальність теми
Кандидатська дисертація Валько Олесі Олексіївни «Структурні зміни 

лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне 
дослідження)» є актуальною та оригінальною морфологічною роботою, яка 
має клінічне і соціальне спрямування.

Вивчення впливу наркотичних анальгетиків, зокрема опіоїдів, на імунну 
систему організму є однією із важливіших проблем сьогодення, оскільки вони 
широкого використовуються не лише в медичній практиці, але на жаль, мають 
попит серед наркозалежних. їх медико-соціальне значення пов’язане в першу 
чергу з болезаспокійливою властивістю.

Катастрофічне забруднення навколишнього середовища шкідливими 
чинниками, та антигенами призвело до значного зростання захворюваності 
людей на різноманітні недуги, зокрема збільшується кількість вроджених 
патологій, в тому числі лімфоїдних органів, алергічних захворювань та 
імунодефіцитних станів.

Велике занепокоєння викликає вплив різних медикаментів на організм 
людини при тому чи іншому захворюванні, зокрема наркотичних анальгетиків, 
попит котрих за останні десятиліття зріс, що в першу чергу пов'язане зі 
збільшенням кількості онкологічних хворих, а також наркозалежних осіб. Тому 
актуальним є вивчення впливу саме наркотичних анальгетиків (опіоїдів) на 
лімфоїдні органи імунної системи, зокрема лімфатичні вузли, в яких 
відбувається антигензалежна проліферація і диференціація субпопуляцій Т- і В- 
лімфоцитів, що забезпечують відповідну імунну відповідь як клітинного, так і 
гуморального імунітету. Оскільки, імунна система, як одна з найважливіших 
гомеостатичних систем організму, визначає стан здоров’я людини та її 
адаптаційні можливості, є зрозумілим, чому дисертантка Валько О.О. поставила 
собі за мету на експериментальній моделі фізичної опіоїдної залежності 
вивчити зміни структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів білих 
щурів-самців репродуктивного віку в динаміці шеститижневого опіоїдного 
впливу та через один тиждень після відміни препарату на органному, 
клітинному і субклітинному рівнях і тому дане дисертаційне дослідження 
Валько О.О. безумовно є дуже актуальним.



2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність, новизна та повнота їх викладу в

опублікованих працях
Дисертаційна робота Валько Олесі Олексіївни є підсумком тривалих 

досліджень. Робота виконано на високому науковому і методичному рівнях. 
Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 
кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» -  «Особливості структурної 
організації лімфоїдних органів і судинного русла в онтогенезі в нормі та 
закономірності їх перебудови при дії на організм антигенів, хімічних і 
фізичних факторів» номер державної реєстрації 0 1 15U003903 та «Структура 
органів та їх кровоносного русла в онтогенезі під дією лазерного опромінення 
та фармацевтичних засобів, при порушеннях кровопостачання, 
реконструктивних операціях та цукровому діабеті» номер державної реєстрації 
Oil 0U001854, яка згідно з угодою про наукову співпрацю між кафедрою 
анатомії людини та гістології медичного факультету ДВНЗ «УжНУ» та 
кафедрою нормальної анатомії Львівського національного медичного 
університету імені Д. Галицького від 18 листопада 2013 року, частково 
виконувалася на кафедрі нормальної анатомії Львівського національного 
медичного університету ім. Данила Галицького. Дисертант є виконавцем 
фрагменту даних НДР.

На основі аналізу сучасних наукових досліджень дисертантка 
обгрунтувала мету та завдання дослідження, як морфологічну основу.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 
отримані на достатньому експериментальному матеріалі з використанням 
сучасних інформативних методів дослідження та адекватному статистичному 
аналізі. Отримані результати відповідають запланованій меті і завданням 
дослідження. Висновки і положення, що сформульовані в дисертації, 
достовірні.

Дослідження виконано на експериментальній моделі фізичної опіоїдної 
залежності -  52 білих щурах-самцях репродуктивного віку з початковою 
масою 140-150 г, що є достатнім для отримання достовірних результатів. 
Авторкою отримані нові науково обгрунтовані теоретичні дані та вирішено 
нове актуальне наукове завдання з нормальної анатомії щодо встановлення 
особливостей структурної організації клубового лімфатичного вузла в нормі та 
досліджено динаміку змін його структурних компонентів при довготривалому 
шеститижневому опіоїдному впливі та через один тиждень після відміни 
препарату.

Дисертантка вдало і обґрунтовано застосувала комплекс сучасних



адекватних методів дослідження: гістологічні та електронномікроскопічні -  
для вивчення мікроструктури та ультраструктури клубового лімфатичного 
вузла в нормі та за умов довготривалого шеститижневого впливу опіоїду 
налбуфіну та через один тиждень після його відміни; морфометричні та 
статистичні методи -  для об’єктивізації результатів дослідження.

Акт перевірки первинної документації щодо кандидатської дисертації 
Валько Олесі Олексіївни «Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії на 
організм опіоїдів (експериментальне дослідження)» засвідчує дійсний обсяг 
виконаної дисертантом роботи та кількість об’єктів дослідження, що 
підтверджує об’єктивність та вірогідність положень і висновків дисертації.

Робота виконана з дотриманням норм біоетики, про що свідчить витяг із 
протоколу № 4 від 18.12.2015 р. комісії з біоетики ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет».

3. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації та в опублікованих працях

Детальний аналіз кандидатської дисертації Валько О.О. «Структурні 
зміни лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне 
дослідження)», автореферату дисертації та опублікованих 12 наукових праць, 
зокрема 7 статей -  у фахових наукових виданнях України (з яких 2 - у  
періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз), 1 
стаття -  у закордонному фаховому науковому виданні Естонії (м. Таллін), 4 
роботи -  у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, 
підтверджую, що всі наукові положення, висновки та рекомендації дисертації 
обґрунтовані і достовірні. Матеріали дисертації повністю висвітлені в 
публікаціях.

4. Новизна одержаних результатів
Дисертантка Валько О.О. уперше на експериментальній моделі фізичної 

опіоїдної залежності -  білих щурах-самцях репродуктивного віку за 
допомогою сучасних морфологічних, гістологічних, морфометричних, 
електронномікроскопічних та статистичних методів вивчила на органному, 
клітинному та субклітинному рівнях динаміку змін структурних компонентів 
клубових лімфатичних вузлів при довготривалому шеститижневому впливі 
опіоїду налбуфіну та через один тиждень після його відміни. Уперше 
визначено в лімфатичних вузлах відносну площу кіркової і мозкової речовин 
та кірково-мозковий індекс, прикіркової ділянки, лімфоїдних вузликів, а в них 
-  відносну площу плащової зони та зародкового центру, відносну площу 
крайової пазухи, кіркової та мозкової проміжних лімфатичних пазух, мозкових 
тяжів, а також відносну кількість клітин лімфоїдного ряду -  великих, середніх



та малих лімфоцитів і плазмоцитів у плащовій зоні й зародковому центрі 
вторинних лімфоїдних вузликів та в мозкових тяжах клубових лімфатичних 
вузлів. Уперше було встановлено, що структурні зміни в клубових 
лімфатичних вузлах мають фазовий перебіг і залежать від тривалості введення 
опіоїду: при короткотривалій дії упродовж 1-2 тижнів виникають незначні 
зміни в структурі вузла, і вони є компенсаторними; тривале введення 
налбуфіну впродовж 3-4  тижнів призводить до деструктивних змін, а 
довготривале введення препарату протягом 5-6  тижнів викликає незворотні 
деструктивно-дегенеративні зміни, які через тиждень після відміни препарату 
не відновлюються.

5. Практичне значення результатів дослідження
Отримані дисертанткою Валько О.О. результати дослідження -  

структурні зміни клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців 
репродуктивного віку, які виникають при довготривалому шеститижневому 
впливі на організм опіоїду налбуфіну, мають практичне і теоретичне значення 
для морфологів, імунологів та ендокринологів, оскільки можуть служити 
морфологічною основою для розробки нових методів діагностики, 
профілактики га лікування патологічних станів, які виникають у лімфатичній 
системі, зокрема лімфатичних вузлах хворих, що змушені тривалий час 
застосовувати опіоїдні препарати та в наркозалежних осіб.

6. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 
змісту автореферату й основних положень дисертації

Кандидатська дисертація Валько Олесі Олексіївни «Структурні зміни 
лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне 
дослідження)» та її автореферат оформлені у відповідності до пункту 11 
«Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника» Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 567 від 24.07.2013 зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 
Міністрів № 656 від 19.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року та наказу 
Міністерства освіти і науки України за № 40 від 12.01.2017 року.

Дисертація складається з анотації, змісту, вступу, розділу 1 «Огляд 
літератури», розділу 2 «Матеріали і методи дослідження», розділ 3 -  власні 
дослідження, який містить гри підрозділи, аналізу та узагальнення результатів 
дослідження, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертацію 
викладено на 209 сторінках машинописного тексту (основного тексту -  141 
сторінки). Дисертація ілюстрована 59 рисунками і 21 таблицею.

Основні положення дисертації ідентичні змісту автореферату.
Анотація дисертації українською і англійською мовами викладена на 14



сторінках, написана чітко і логічно, приведено список 12 публікацій авторки 
за темою дисертації. Вступ до дисертації, який написано на 7 сторінках, 
аргументовано розкриває сутність і стан вивчення в експерименті наукової 
проблеми щодо особливостей структурної організації клубових лімфатичних 
вузлів білих щуріфв-самців репродуктивного віку в нормі та особливості їх 
змін в динаміці шеститижневого опіоїдного впливу та через тиждень після 
відміни препарату. Зроблене у «Вступі» обґрунтування актуальності вибраної 
теми дисертації свідчить про те, що авторка вибрала важливу для теорії і 
практики тему, вірно оцінила її сучасну клінічну і соціальну значущість.

У першому розділі дисертації «Огляд літератури», який складається з 
двох підрозділів, на 19 сторінках подано аналітичний огляд 214 вітчизняних та 
зарубіжних джерел наукової літератури за темою дослідження. У першому 
підрозділі проаналізовано дані щодо структурно-функціональних 
особливостей лімфатичних вузлів в нормі та при дії на них різних фізичних та 
хімічних чинників, антигенів, мікроорганізмів, медикаментів. У другому 
підрозділі описано загальну характеристику опіоїдних анальгетиків та їх вплив 
на різні органи та системи. Огляд літератури висвітлює сучасний стан 
проблеми. Форма аналізу наукової літератури показує високу ерудицію 
здобувачки та уміння узагальнювати дані літератури.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження», який складається 
з двох підрозділів, на 8 сторінках дана характеристика матеріалу дослідження 
та обґрунтовано методологічний підхід. Другий розділ проілюстровано одним 
рисунком.

Результати власних досліджень викладено в третьому розділі дисертації 
на 91 сторінці, який складається з трьох підрозділів.

У першому підрозділі описано морфологічну, морфометричну та 
субмікроскопічну характеристику структурних компонентів клубових 
лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку в нормі. У 
другому підрозділі приведено морфологічні, морфометричні та 
субмікроскопічні зміни структурних компонентів клубових лімфатичних 
вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку в динаміці довготривалого 
шеститижневого опіоїдного впливу та через один тиждень після відміни 
препарату. Встановлено, що довготривале введення піддослідним тваринам 
опіоїду налбуфіну викликає зміни його структурних компонентів як на 
клітинному, так і на субклітинному рівнях, змінюються відносні площі його 
структурних компонентів а також змін зазнає і клітинний склад лімфоїдних 
вузликів і мозкових тяжів клубового лімфатичного вузла. Відмічається, 
упродовж експерименту, збільшення відносної площі зародкових центрів 
вторинних лімфоїдних вузликів. Це в свою чергу проявляється збільшенням 
відносної кількості великих лімфоцитів як у плащовій зоні і зародковому



центрі лімфоїдного вузлика, так і в мозкових тяжах мозкової речовини. 
Відносна кількість плазмоцитів мозкових тяжів також зростає впродовж 
експерименту, з максимумом на четвертий тиждень експерименту. 
Субмікроскопічно встановлено, що при довготривалому введенні препарату 
налбуфіну відбувається патологічне ураження клітин лімфоїдного ряду. 
Збільшується кількість лімфоцитів у стані апоптозу. Більшість судин 
гемомікроциркуляторного русла розширені і повнокровні. Стінка артеріол 
потовщена. Відмічається навколосудинний набряк. Встановлено, що ці зміни 
мають фазовий перебіг і залежать від тривалості введення опіоїду: при 
короткотривалій дії впродовж 1-2 тижнів виникають незначні зміни в 
структурі вузла, і вони є компенсаторними; тривале введення налбуфіну 
впродовж 3-4 тижнів призводить до деструктивних змін, а довготривале 
введення препарату протягом 5-6 тижнів викликає незворотні деструктивно- 
дегенеративні зміни, які через тиждень після відміни препарату не 
відновлюються. У третьому підрозділі приведена динаміка морфометричних 
змін структурних компонентів клубового лімфатичного вузла білого щура- 
самця репродуктивного віку та динаміка змін цитоархітектоніки клітин 
лімфоїдного ряду вторинних лімфоїдних вузликів зокрема їх плащової зони і 
зародкового центру, та мозкових тяжів при довготривалому шеститижневому 
опіоїдному впливі та через один тиждень після відміни препарату.

Третій розділ проілюстровано 58 високоякісними рисунками (53 
мікрофотографій, 4 графіки, 1 діаграма) і 21 таблицями. Розділ закінчується 
коротким узагальненням і приведено посилання на 11 публікацій дисертантки, 
в яких висвітлено матеріал цього розділу.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» викладено на 25 
сторінках у якому проведено глибокий, змістовний і аргументований аналіз та 
узагальнення результатів дослідження, в якому дисертантка Валько О.О. не 
тільки підсумовує і аналізує одержані дані, але й порівнює їх з даними інших 
дослідників та полемізує з ними, виділяє пріоритетні прикладні шляхи 
подальшого використання одержаних результатів. Наголошує відсутність 
даних наукової літератури з обраної теми, що підкреслює актуальність і 
новизну наукового дослідження авторки.

Результати дисертаційної роботи викладені у 6 конкретних висновках, 
вони логічні, обґрунтовані і достовірні, є завершенням поставлених завдань 
дослідження. У вступній частині висновків оцінено стан виконаної роботи. 
Між завданнями дослідження і висновками розходжень нема.

Список використаних джерел літератури, який приведено на 24 сторінках, 
подано в алфавітному порядку і складається з 226 джерел (163 -  надруковані 
кирилицею, 63 — латиницею). Позитивним є те, що більшість джерел 
опубліковано за 10 останніх років.



Додатки розміщено на 16 сторінках. У додатку А приведено список 
опублікованих авторкою 12 наукових праць за темою дисертації та приведено 
перелік 6 наукових конференцій, на яких апробовано матеріали дисертації. 
Приведено 13 актів на впровадження результатів дослідження дисертантки 
Валько О.О. у практику.

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений за вимогами. 
Основні положення дисертації достатньо апробовані на численних наукових 
конференціях.

Кандидатська дисертація Валько Олесі Олексіївни «Структурні зміни 
лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне 
дослідження)» є завершеним науковим дослідженням, містить наукову 
новизну, має як теоретичне, так і практичне значення.

7. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації; запитання
Принципових недоліків у дисертації мною не виявлено, але є такі 

зауваження:
1. у розділі «Матеріали та методи дослідження» не варто деталізувати 
гістологічний метод дослідження, оскільки він описаний в літературі.
2. на сторінках 65, 83, 136, 144, 154 трапляються переноси символу «%» на 
наступний рядок.
3. іноді у тексті дисертації, зокрема на сторінках 107, 109, 122, 138, 149 
трапляється словосполучення «інтактні тварини» замість «тварини 
інтактної групи».
4. у примітці під таблицями у тексті дисертації достатньо подавати 
похибку *р<0,05, замість: «*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001»;
5. у таблиці 3.10. (стор. 92) відсутні примітки.
Дані зауваження є непринциповими і ні у якій мірі не знижують цінність 

дисертації. До дисертантки Валько Олесі Олексіївни є уточнюючі дискусійні 
запитання:

1. Структурні зміни в лімфатичних вузлах, що виникають при 
довготривалій дії налбуфіну, є специфічними, чи це закономірна реакція 
лімфатичних вузлів на стресові подразники?

2. Яким чином потрапляє налбуфін у лімфатичний вузол?

8. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам
Кандидатська дисертація Валько Олесі Олексіївни «Структурні зміни 

лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне 
дослідження)», виконана під керівництвом доктора медичних наук, 
заслуженого працівника освіти України, професора Головацького Андрія 
Степановича, є сучасним завершеним науковим дослідженням. Сформульовані
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в дисертації наукові положення і висновки обгрунтовані та повністю викладені 
в опублікованих працях. Дослідження виконано на достатній кількості 
спостережень і на високому методичному рівні, що забезпечило достовірність 
отриманих результатів і обґрунтованість наукових положень, висновків і 
рекомендацій, відповідає поставленим завданням. Достовірність 
підтверджується також змістом опублікованих робіт та оприлюдненням 
матеріалів дисертації на наукових конференціях. Структура й зміст дисертації 
та автореферату, їх оформлення відповідають основним вимогам. Зміст 
автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Дисертаційна робота Валько Олесі Олексіївни «Структурні зміни 
лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів (експериментальне 
дослідження)» за науковою новизною, актуальністю, теоретичною й 
практичною цінностями відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження 
наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника» Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 
19.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року та наказу Міністерства науки і 
освіти України за № 40 від 12.01.2017 року щодо кандидатських дисертацій, а 
її авторка заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних 
наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний опонент:
доктор медичних наук, професор 
касЬедои анатомії людини

Ю.Й. Гумінський


