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Актуальність обраної теми дисертації 

Опіоїди використовуються для купування болю при різних гострих і 

хронічних захворюваннях. До опіоїдів належать будь-які препарати натурального 

походження (із макового соку), вироблені з модифікованих натуральних 

компонентів (напівсинтетичні) чи цілком промислового виробництва 

(синтетичні). Термін "опіоїд" стосується всіх препаратів - синтетичних і 

натуральних, включаючи антагоністи. Препарати маю ть протибольовий ефект, 

але ці середники можуть призвести до звикання і виникнення наркотичного стану. 

Встановлено, що опіоїди мають побічні впливи на серцево-судинну, травну, 

центральну нервову систему, алергічні реакції, пригнічення дихальної функції.

Нечисленні дослідження присвячені органам центральної нервової системи. 

Поза увагою як дослідників, так і клініцистів, залишилися питання морфологічної 

перебудови білої речовини кінцевого мозку. Великого значення набувають 

відомості про макро-, мікро- та ультрамікроскопічні структурні зміни структур 

білої речовини кінцевого мозку під дією опіоїду налбуфіну протягом 2, 4 і 6 

тижнів, які можуть стати основою для пошуку і встановлення нових об'єктивних 

параметрів виниклих порушень та функцій. На підставі отриманих результатів 

можна буде передбачити наслідки введення опіоїду і шукати шляхи корекції. 

Тобто проведене дослідження є актуальним, своєчасним і перспективним.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими

програмами

Дисертаційна робота Зінько Аксінії Володимирівни виконана згідно плану 

наукових досліджень Львівського національного медичного університету імені
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Данила Галицького і є фрагментом комплексної планової теми кафедри анатомії 

та оперативної хірургії з топографічною анатомією "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 0110U001854). 

З добувач є виконавцем фрагменту цієї роботи.

Новизна дослідження та одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження та отриманих результатів 

полягає у встановленні порушення будови мікро- і ультраструктури 

мікрогемосудин білої речовини кінцевого мозку щ ура за пош коджувальної дії 

налбуфіну з перш ими ознаками через 2 тижні експерименту і протягом 4 і 6 

тижнів його введення.

Здобувач уперш е на основі сучасних методологічних та методичних засад 

надала комплексну характеристику морфологічної перебудови судин 

гемомікроциркуляторного русла та нервових структур білої речовини кінцевого 

мозку під час введення налбуфіну.

Важливим значимим результатом є виявлення порушень якісної і 

морфометричної картини білої речовини кори мозку з детальним аналізом 

діаметра мікрогемосудин, щільності сітки обмінних судин і показника трофічної 

активності. При цьому встановлено чіткий зв'язок між глибиною змін у судинах 

гемомікроциркуляторного русла в динаміці експерименту від 2 до 6 тижнів 

введення налбуфіну та важкістю структурних змін у білій речовині. Це 

підтверджено вперше проведеним морфометричним аналізом за умов 6- 

тижневого експерименту.

Новими є дані щодо електронномікроскопічних змін нервових волокон білої 

речовини кінцевого мозку в умовах тривалої дії опіоїду налбуфену з наростанням 

від 2-го до 6-го тижня введення. Показано, що нервові волокна різних відділів 

півкуль (мозолистого тіла і променистого вінця) головного мозку проявляють 

ознаки дистрофічних і деструктивних процесів.
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Теоретичне значення результатів дослідження

Проведене експериментальне дослідження має велике теоретичне значення. 

Отримані результати доповнили існуючі дані щодо морфо-функціонального стану 

в нормі та за впливу налбуфіну ангіоархітектоніки гемомікроциркуляторного 

русла білої речовини головного мозку з їхнім підтверженням морфометричними 

даними, які узгоджуються з показниками щільності сітки обмінних судин і 

показником трофічної активності нервової тканини.

Встановлено нейротоксичний пошкоджувальний вплив налбуфіну, що 

пояснює розгортання клінічної картини порушень функцій білої речовини й 

окреслює можливі напрямки їхньої корекції.

Вагоме значення виконаної дисертаційної роботи полягає в конкретизації 

негативних ефектів опіоїду налбуфіну на гемомікроциркуляторне русло і 

структури білої речовини (мозолистого тіла) головного мозку, у результаті яких 

виникають функціональні порушення нервових волокон білої речовини головного 

мозку.

П рактичне значення результатів дослідження

Виконане дисертаційне дослідження має важливе практичне значення. 

Перш за все при призначенні опіоїдів слід враховувати можливі негативні 

введення цих знеболюючих речовин і рекомендувати точний, обгрунтований 

клінічною ситуацією їхній термін застосування.

Проведений експеримент доводить важливість вчасного припинення 

введення налбуфіну, коли ще компенсаторно-пристосувальні зміни не перейшли в 

незворотні деструктивні.

Отримані дані можуть застосовуватися в навчальному процесі, як у 

лекційному матеріалі, так і на практичних заняттях на кафедрах морфологічного 

профілю, психіатричній клініці та нервових хвороб, та бути рекомендовані для 

поглиблення знань лікарів-спеціалістів - невропатологів, психіатрів щодо 

етіологічних факторів і патогенезу налбуфінової нейротоксичності.
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Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Достовірність отриманих у дисертації даних підтверджується достатнім 

об'ємом проведених досліджень -  у роботі використано 92 статевозрілих білих 

щурів-самців. Експериментальна група представлена достатньою кількістю 

тварин. Введення лікарських препаратів, утримання тварин, забір матеріалу 

проводився з дотриманням загальних етичних принципів роботи з лабораторними 

тваринами.

Вибір методів дослідження (ін'єкційний, гістологічний, нейроморфологічні, 

електронномікроскопічний, морфометричний, статистичний) достатні для 

реалізації мети і конкретних завдань представленої роботи. Важливим є 

використання здобувачем класичного ін'єкційного методу з отриманням нових 

уточнених результатів щодо ангіоархітектоніки та морфометричних 

характеристик судинної системи мозолистого тіла і променистого вінця..

Дисертація документована великою кількістю мікрофотографій із 

гістологічних препаратів та електронними мікрофотографіями високої якості і 

таблицями, які вдало і повно ілюструють скрупульозний опис виявлених якісних і 

кількісних змін у мозочку.

Значимість і достовірність метричних параметрів підтверджена адекватним 

статистичним аналізом. Висновки є обґрунтованими, достовірними і випливають з 

основних положень, викладених у розділах власних досліджень дисертаційної 

роботи.

П овнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і

авторефераті

Основні наукові положення дисертації викладені в 14 наукових публікаціях, 

із них - 6 у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у збірнику наукових 

праць, 1 стаття в закордонному виданні (М олдова), 6 тез доповідей у матеріалах 

конференцій і конгресів.. Вони повністю віддзеркалюють основні положення 

дисертаційної роботи.
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Дисертація пройш ла достатню апробацію, її результати оприлюднені на 6 

науково-практичних конференціях та симпозіумах, у тому числі і зарубіжних. 

Автореферат оформлений згідно відповідних вимог, за змістом і основними 

положеннями ідентичний до дисертації.

О бсяг та структура дисертації

Дисертація побудована за традиційною схемою, викладена на 114 сторінках 

основного тексту, і включає всі передбачені вимогами розділи: вступ, огляд 

літератури, матеріал і методи дослідження, розділ власних досліджень, аналіз і 

узагальнення результатів дослідження, висновки, список використаної літератури 

і додатки.

У вступі чітко сформульовано актуальність теми, мету і конкретні завдання 

роботи та способи їхньої реалізації, адекватно відображено наукову та практичну 

цінність дисертації, показано особистий внесок здобувана, достатнє 

оприлюднення результатів дослідження.

Розділ 1 (огляд літератури) складається з 3 підрозділів, в яких подані 

сучасні дані про особливості будови та шляхи кровопостачання білої речовини 

кінцевого мозку за умов фізіологічної норми, під впливом ендо- та екзогенних 

чинників та ролі впливу опіоїдів на розвиток ангіо- та нейропатій.

Здобувач аналізує й узагальнює дані літератури за вплив опіоїдів на 

мікрогемосудини і структурні компоненти білої речовини кінцевого мозку, 

висвітлює токсичний вплив на мікрогемосудини і нейрони через 

нейромедіаторний вплив і наявність опіоїдних рецепторів кількох типів.

Визначення мети і завдань дослідження органічно випливає з критичного 

осмислення сучасного стану проблеми. Це дозволило аргументовано 

сформулювати конкретну наукову задачу, яка має суттєве значення для 

теоретичної і практичної медицини, та накреслити способи її розв’язання з 

урахуванням сучасних методичних підходів.

Розділ 2 ("М атеріал і методи дослідження") містить загальну 

характеристику дослідженого матеріалу з докладною характеристикою
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застосованих класичного ін'єкційного, гістологічних, електронномікроскопічного, 

способів морфо- та стереометричного аналізу та статистичної обробки метричних 

параметрів. Використані методи адекватні меті, дозволяю ть у повному обсязі 

реалізувати конкретні завдання, поставлені в роботі. Комплексне застосування 

вищеперелічених методів свідчить про глибоке розуміння автором суті 

досліджуваних процесів.

Здобувач конкретно описує створення моделі тривалого впливу опіоїду.

Власні дослідження містять 2 розділи.

Розділ 3 "Васкуляризація та структурні особливості кори білої речовини 

кінцевого мозку білого щ ура в нормі". У цьому розділі автор послідовно і логічно 

викладає результати дослідження ангіоархітектоніки, мікроструктури і 

ультраструктурної організації мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого 

мозку білого щура в нормі. Розділ ілюстрований 20 рисунками високої якості, які 

відображають детально традиційні риси та особливості ангіоархітектоніки та 

будови променистого вінця і мозолтстого тіла кінцевого мозку щурів у нормі, що 

доповнюють й уточнюю ть відомі факти щодо структурної організації гемо- та 

цитоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку білого щура, а саме: докладно 

описані джерела формування капілярної мережі, подані морфометричні 

показники мікрогемосудин мікроциркуляторного русла, встановлено показники 

щільності обмінних судин і трофічної активності тканини білої речовини.

У підрозділі 3.3 представлені дані за ультраструктурну організацію білої 

речовини кінцевого мозку, наведені описові і морфометричні характеристики 

товщини мієлінової оболонки нервових волокон.

У Розділі 4 "Особливості структурної організації булої речовини кінцевого 

мозку за умови тривалого впливу опіоїду" подаються дані щодо якісних змін 

ланок гемомікроциркуляторного русла, мікроскопічних та ультраструктурних 

змін їхніх стінок, мікро- та ультраструктурної організації білої речовини 

кінцевого мозку за умов 2-, 4- та 6-тижневого введення налбуфіну. Здобувач 

докладно описує виниклі зміни та ілюструє їх 73 рисунками і 11 таблицями.

Для кожного терміну експерименту подаються докладні морфометричні
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характеристики ланок гемомікроциркуляторного русла. Н а мікрофотографіях і 

електронних мікрофотографіях високої якості присутні чіткі позначення. 

Ілюстративний матеріал засвідчує значні деструктивні зміни нейронів, гліоцитів 

та стінки гемосудин, які наростають у динаміці, що супроводжується розвитком 

паравазального набряку внаслідок порушення трансендотеліального транспорту.

Розділ "Аналіз і узагальнення результатів досліджень" (17 сторінок) 

містить глибокий аналіз та узагальнення отриманих даних, які грунтуються на 

співставленні результатів власних досліджень із літературними даними. Автор 

вдало дискутує з іншими авторами, пояснює власні результати з функціональної 

точки зору, підкреслює приорітетність власних досліджень.

Автор отримала пріоритетні дані щодо формування 

гемомікроциркуляторного русла мозолистого тіла і променистого вінця кінцевого 

мозку щура та їхньої морфометричного характеистики в нормі.

Здобувач, розкриваю чи вплив налбуфіну на клітинні та судинні елементи 

білої речовини кінцевого мозку, наголошує на зростаючій у динаміці 

експерименту дистрофічній та деструктивній дії цього препарату і засвідчує, що 

пусковим механізмом розвитку нейропатії є ангіопатія.

Зміни гемомікроциркуляторного русла автор класифікує як неспецифічні за 

впливу інших ендо- та екзопатогенних факторів, які характерні й для інших 

патологічних станів органів нервової системи.

Висновки (6) відповідають меті і завданням дослідження, чітко 

сформульовані і закономірно випливають із результатів роботи.

Список літератури містить 216 джерел, з яких 129 - україно- та 

російськомовних і 87 іноземних.

Робота написана літературною українською мовою з дотриманням вимог 

анатомічної номенклатури та гістологічної термінології, вдало ілюстрована 12 

таблицями і 93 рисунками з мікрофотографіями високої якості.
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Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення

У процесі рецензування дисертаційного дослідження виникли наступні 

зауваження:

1. У тексті дисертаційної роботи та автореферату наявні окремі граматичні 

та стилістичні огріхи.

2. Трапляються термінологічні неточності: "перинуклеарний простір", 

замість "навколоядерний простір".

3. На рисунках бажано вказати, що судини ін'єкували туш-желатиновою 

масою (рис. 3.3 - 3.6).

4. На рис. 4.1 - 4.8 не вказаний метод дослідження мікрогемосудин.

Проте ці зауваження не носять принципового характеру, не знижують

наукової цінності дослідження та його практичного значення.

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні запитання:

1. Чи корелюють зміни в судинах гемомікроциркуляторного русла зі 

структурними змінами в білій речовині кінцевого мозку?

2. За якими ознаками Ви диференціювали аксони на зрізах, забарвлених 

гематоксиліном і еозином (рис.3.7)?

3.3а якими ознаками Ви ідентифікували астроцити на імпрегнованих зрізах 

(рис. 4.29)?

4. Яке значення мають лімфоцитарні інфільтрати протягом 6 тижнів 

введення налбуфіну?

5. Чи спостерігали Ви ознаки процесів ремієлінізації за впливу налбуфіну?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці

1. Основні результати дисертаційної роботи можуть бути враховані при 

створенні посібників, монографій та керівництв з анатомії, гістології, неврології 

та психіатрії, впроваджені в навчальний процес на відповідних кафедрах та 

використані в науковій роботі профільних лабораторій.
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2. Результати дослідження деструктивних та компенсаторно- 

пристосувальних процесів у мозочку за введення налбуфіну можуть бути 

використані в клініці нервових хвороб.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Зінько Аксінії Володимирівни "Вплив опіоїду на 

структуру білої речовини кінцевого мозку в експерименті", подану до офіційного 

захисту в спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія", є 

завершеним науковим дослідженням, в якому виріш ується конкретне наукове 

завдання - встановлення закономірності морфологічних змін 

гемомікроциркуляторного русла та нервових структур білої речвини кінцевого 

мозку при тривалому (6 тижнів) введенні налбуфіну комплексними 

морфологічними методами в експерименті, що має значення для фундаментальної 

і клінічної медицини.

За обсягом проведеного дослідження, глибиною аналізу, новизною 

одержаних результатів, обгрунтованістю і достовірністю висновків та положень, 

дисертаційна робота Зінько Аксінії Володимирівни "Вплив опіоїду на структуру 

білої речовини кінцевого мозку в експерименті", подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія, 

повністю відповідає п .11 "Порядку присудження наукових ступенів", 

затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  № 656 від 19.08.2012 р. і 

№ 1159 від 30-12.2015 p.), а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.
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