










площі їх зародкових центрів, дані наведено у таблиці 3.3., а відносна площа 
плащової зони вторинних лімфоїдних вузликів при цьому зменшується лише 
на 6,7 %.

В ході експерименту науковцем було встановлено, що, серед 
незмінених лімфоцитів трапляються поодинокі клітини з ознаками 
деструкції: пікнотично змінені ядра, нуклеоплазма включає крупні
осміофільні грудки гетерохроматину, у цитоплазмі з ’являються пошкоджені 
органели, вони набряклі зі світлим матриксом, мітохондрії втрачають 
мітохондріальні гребені, що підтверджено якісними електронограмами.

Науковцем було встановлено, що у ранні терміни дії налбуфіну для 
ретикулоендотеліоцитів характерним є збільшення розмірів їхнього тіла і 
відростків. Ядро цих клітин збільшене, ядерна оболонка утворює незначні 
інвагінації, навколоядерний простір невеликий, у нуклеоплазмі переважає 
еухроматин. Порушена структура мітохондрій, що проявляється 
просвітленням матриксу, редукцією мітохондріальних гребенів. Окремі 
органели вакуолеподібні. Субмокріскопічно змін зазнають і судини 
гемомікроциркуляторного русла, морфологія яких детально описана по 
тексту і наведено фотографію на рисунку 3.13.

Після двох тижні введення налбуфіну О.О. Валько описує потовщення 
капсули клубового лімфатичного вузла. Збільшується кількість вторинних 
лімфоїдних вузликів, їхні зародкові центри більші за розмірами і дещо 
світліші, що свідчить про проліферативну активність лімфатичного вузла

При морфометричному дослідженні лімфатичних вузлів встановлено, 
що через два тижні дії налбуфіну, у порівнянні з білими щурами інтактної 
групи кірково-мозковий індекс достовірно збільшується на 19,2 %, площа 
прикіркової ділянки більша, ніж у білих щурів інтактної групи. Значно 
збільшується через 2 тижні експерименту відносна площа зародкових центрів 
лімфоїдних вузликів у порівнянні з тваринами інтактної групи.

При електронномікроскопічному дослідженні виконавцем дисертаційної 
роботи встановлено, що через два тижні дії налбуфіну продовжують 
наростати патологічні зміни клітин лімфоїдних вузликів клубових 
лімфатичних вузлів.

Привернув увагу факт субмікроскопічних реактивних змін мікросудин, 
що описано по тесту дисертаційної роботи і наведено на рисунку 3.19.

По ходу дослідження автором встановлено, що через три тижні дії 
налбуфіну клубові лімфатичні вузли білих щурів-самців репродуктивного 
віку хоча і мають типову будову, але патологічні зміни в них наростають.

Описуються звивисті мозкові тяжі. Вени в кірковій та мозковій 
речовинах розширені, повнокровні та деформовані, їх просвіт заповнений 
форменими елементами крові, стінка артерій потовщена. Навколосудинні 
простори дещо просвітлені, що говорить про ознаки навколосудинного 
набряку і отриманий факт підтверджено рисунком 3.20 А. Тритижневе 
введення налбуфіну призводить до значних виражених ультраструктурних 
змін лімфоїдних вузликів клубових лімфатичних вузлів, що відповідає 
преапоптозному стану.



Морфометричним методом встановлено, що через чотири тижні дії 
налбуфіну наростають морфологічні зміни в структурних компонентах 
клубових лімфатичних вузлів. У цей період експерименту продовжують 
наростати зміни цитоархітектоніки в структурних компонентах лімфоїдних 
вузликів та мозкових тяжах клубових лімфатичних вузлів

Електронномікроскопічно через чотири тижні експерименту 
простежується розширення міжклітинних просторів, навколосудинний 
набряк та збільшення кількості деструктивно змінених лімфоцитів. Серед 
лімфобластів трапляються клітини з невеликими ядрами, у яких відсутні 
ядерця, у цитоплазмі мало органел, мітохондрії просвітлені і пошкоджені. 
Збільшується кількість лімфоцитів у стані апоптозу. Продовжують наростати 
деструктивні зміни з боку судин гемомікроциркуляторного русла.

За данними дослідження Валько О.О. п’ятитижневе введення опіоїду 
налбуфіну поглиблює перебудову структурних компонентів клубових 
лімфатичних вузлів. Довготривале введення налбуфіну упродовж п’яти 
тижнів піддослідним тваринам поглиблює патологічні субмікроскопічні 
зміни клубових лімфатичних вузлів. Пошкодження ультраструктури клітин 
та явище апоптозу є характерним для всіх субпопуляцій лімфоцитів.

У зародковому центрі лімфоїдних вузликів описано лімфобласти з 
ядрами в стані каріорексису.

Виконавець дисертаційної роботи описала, що у клубових лімфатичних 
вузлах білих щурів-самців через шість тижнів дії налбуфіну поглиблюються 
деструктивні зміни.

Шеститижневе введення налбуфіну поглиблює структурні зміни і в 
мозковій речовині клубового лімфатичного вузла білого щура-самця. 
Відносна площа мозкових тяжів у порівнянні з попередньою групою тварин 
майже не змінюється, та в порівнянні з інтактними щурами данний показник 
достовірно зменшився на 21,3 %. Не повертається до показника інтактних 
щурів і показник відносної площі мозкових проміжних лімфатичних пазух.

Електронномікроскопчним методом дослідження встановлено, що через 
шість тижнів дії налбуфіну в лімфоїдних вузликах клубових лімфатичних 
вузлів білих щурів-самців зберігаються зміни подібні до попереднього 
терміну дослідження -  наявне пошкодження ультраструктури клітин та 
явище апоптозу в усіх популяціях лімфоцитів.

Довготривале введення налбуфіну призводить до патологічного 
ураження кровоносних судин, зокрема судин гемомікроциркуляторного 
русла: артеріоли, гемокапіляри та венули дилятовані, стінка артеріол 
ущільнена та потовщена, у розширеному просвіті більшості судин 
спостерігається скупчення еритроцитів у вигляді так званого сладж-ефекту.

На гістологічних препаратах клубових лімфатичних вузлів білих щурів- 
самців репродуктивного віку через один тиждень після відміни препарату 
налбуфіну зворотних змін не виявлено, тобто мікроскопічні, морфометричні 
та субмікроскопічні зміни в паренхімі лімфатичного вузла мало 
відрізняються від змін, попередньої експериментальної групи тварин.



Величини відносної площі кіркової і мозкової речовин клубових 
лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку після відміни 
препарату налбуфіну залишаються майже такими ж, як і при довготривалому 
впливі налбуфіну.

У підрозділі 3.3. «Динаміка морфометричних змін структурних 
компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців при 
шеститижневому впливі налбуфіну та через один тиждень після його 
відміни» представлені дані щодо динаміки змін морфометричних параметрів 
структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців 
репродуктивного віку упродовж шеститижневого введення опіоїду налбуфіну 
та через один тиждень після відміни препарату.

Як показано в експерименті, введення піддослідним тваринам опіоїду 
налбуфіну призводить до достовірного максимального збільшення відносної 
площі кіркової речовини уже через один тиждень експерименту. У 
подальшому цей показник незначно зменшується, але навіть через шість 
тижнів експериментального дослідження залишається достовірно 
збільшеним. Після відміни препарату налбуфіну цей показник не 
повертається до рівня показника інтактних щурів.

Відносна площа мозкової речовини достовірно зменшується через один 
тиждень введення налбуфіну і є мінімальною за весь період експерименту, а 
через шість тижнів дорівнює 38,03±0,5 %, залишаючись меншою у 
порівнянні з щурами інтактної групи і навіть після відміни препарату даний 
показник не повертається до рівня показника інтактної групи тварин. 
Підтверджує такі зміни відносної площі кіркової і мозкової речовин динаміка 
зміни кірково-мозкового індексу, що наведено у таблиці 3.17.

Дисертант показала, що достовірно максимально збільшується через 
один тиждень введення налбуфіну відносна площа лімфоїдних вузликів. 
Подальше введення налбуфіну до шести тижнів призводить до поступового 
зменшення даного показника.

Через два тижні експерименту максимально удвічі збільшується 
відносна площа зародкового центру вторинних лімфоїдних вузликів 
клубових лімфатичних вузлів. Відносна площа прикіркової ділянки 
впродовж шести тижнів введення налбуфіну достовірно збільшується через 
один тиждень введення налбуфіну.

Відносна площа мозкових проміжних лімфатичних пазух при цьому 
зменшується уже через один тиждень експерименту і поступово продовжує 
зменшуватися. Найменшим данний показник є через чотири тижні 
експерименту.

Змінюється під впливом налбуфіну клітинний склад вторинних 
лімфоїдних вузликів. Автор дисертаційної роботи описала, що під дією 
налбуфіну змінюється і цитоархітектоніка мозкових тяжів.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» дисертант 
вдало проводить аналіз отриманих результатів у вигляді порівняння 
дослідних груп тварин та етапів проведених досліджень, проводячи паралелі



з результатами подібних робіт інших вчених. Аналіз викладено на 25 
сторінках.

Висновки у кількості шести містять головні результати дослідження, є 
достатньо обґрунтованими та логічно витікають із мети та завдань 
дослідження.

Список використаних джерел включає 226 найменувань.
У цілому дисертаційна робота є завершеною науковою працею, 

написана чітко, літературною українською мовою, легко читається, містить 
велику кількість якісного фотоматеріалу. Винесені дисертантом на захист 
наукові положення та висновки є обґрунтованими і достовірними завдяки 
різносторонньому підходу до вирішення поставлених завдань та 
використанням відповідних морфологічних методик та статистичного аналізу 
отриманих даних.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 
авторефераті.

Усі основні результати дисертації оприлюднено у 12 наукових працях: 
7 статей у наукових фахових виданнях України (з яких 2 входять до 
міжнародних наукометричних баз), 1 стаття у закордонному фаховому 
науковому виданні Естонії, 4 роботи у збірниках наукових праць, матеріалах 
і тезах конференцій.

Автореферат повністю відображає зміст і головні результати 
дисертаційної роботи та за своєю структурою відповідає вимогам ДАК 
України.

8. Недоліки та зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.
Дисертаційна робота оформлена згідно з встановленими вимогами, 

проілюстрована достатньою кількість рисунків та таблиць. Зміст дисертації 
та автореферату відповідає темі дослідження і розкриває її суть. Суттєвих 
зауважень до змісту та оформлення роботи немає. Разом з тим, варто 
відмітити ряд недоліків і побажань:
1) Описуючі окремі клітини - лімфоцити, макрофаги, ретикулярні клітини 
та ін. по тексту і посилаючись на фотографії, рекомендовано максимальне 
збільшення -  об’єктив 100 для фіксації зображення і детального опису 
субклітинних структур.
2) стор. 144. Треба «гістологічний метод», а не гістологічні методи;
3) побажання-зауваження -  чому не підрахували кількість лімфоїдних 
вузликів;
4) стор. 61 «лімфоциту», замість «лімфоцит», підпис до рис. 3.6;
5) .. .стор 66 «лімфоциті», замість «лімфоцитів»

У процесі роботи над дисертацією виникли такі питання:
1) Чи змінились транспортна, дренажна і лімфопоетична функції 

клубового лімфатичного вузла у тварин експериментальної групи і за якими 
морфофункціональними перебудовами Ви це виявили? Чому мозгові тяжі у 
тварин експериментальної групи набувають звивистої форми?

2) Як Ви поясните, що через 6 тижнів дії налбуфіну найбільших змін 
відносної площі зазнали зародкові центри лімфоїдних вузликів, а найменших



-  прикіркова ділянка? На Вашу думку, найбільш вразливими стали клітинна 
чи гуморальна ланки імунітету після довготривалої дії налбуфіну?

3)Чи виявили Ви відмінності у морфофункціональному стані 
макрофагів у лімфоїдних вузликах та в інших структурах лімфатичного 
вузла?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 
практиці.

Проведені дослідження розширюють і поглиблюють знання про 
механізми перебудови клубових лімфатичних вузлів при дії на організм 
опіоїдів. Одержані дані можуть бути застосовані у практичній медицині та 
науковій роботі, експериментальних дослідженнях, для підготовки студентів, 
а також для написання монографій, підручників, лекцій.

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Валько Олесі Олексіївни «Структурні зміни

лімфатичних вузлів при дії на організм опіоїдів», поданої до спеціалізованої 
вченої ради Д 20.601.02 при ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 
наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія є завершеною науково- 
дослідницькою працею, яка містить нові науково обґрунтовані результати, 
що мають теоретичне і практичне значення для сучасної медицини, анатомії, 
імуноморфології. Отримані результати є достовірними завдяки 
використанню достатньої кількості матеріалу дослідження та адекватністю 
обраних методик. Автором відображено всі основні положення дисертаційної 
роботи в наукових публікаціях у фахових виданнях, кількість яких відповідає 
встановленим вимогам.

За науковою новизною, актуальністю, теоретичним та практичним 
значенням, комплексним методичним підходом, обсягом проведеного 
дослідження та достовірністю положень та висновків дисертація Валько 
Олесі Олексіївни «Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії на організм 
опіоїдів» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», які 
ставляться до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її 
автор, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.
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