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офіційного опонента доктора медичних наук, професора, заслуженого 
працівника освіти України Головацького Андрія Степановича на 
дисертацію Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні зміни в тимусі 
за умов експериментальної опікової хвороби», подану до захисту на 
здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 
14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія.

1. Актуальність теми

Останнім часом суттєво збільшився потік наукової інформації про будову 
та функції органів імунної системи і, зокрема, тимуса -  цього важливішого 
первинного імунного органа. Дійсно, неухильний прогрес у галузі 
імуноморфології є колосальним. Потреби комбустіології стимулюють 
дослідження теоретиків з вивчення структурних змін у тимусі за умов опікової 
хвороби. Саме тому дисертаційне дослідження Е.В. Черкасова є своєчасним.

Подана до захисту дисертаційна робота Е.В. Черкасова присвячена
вивченню кола питань, які у цілому визначають проблему дослідження
компенсаторно-пристосувальних реакцій в тимусі при опіковій хворобі.
Вивченню тимуса присвячена велика кількість наукових досліджень, які 
висвітлюють його морфологію та функціональне значення. Але, щодо 
деструктивних та репаративних процесів у тимусі та їх залежності від 
фармакотерапії різними інфузійними розчинами, то результати таких
досліджень є суперечливими і потребують подальшої деталізації.

Визнано, що успіх лікування опікової хвороби залежить від своєчасності 
та тривалості фармакотерапії, спрямованої на гальмування генералізованої 
катаболічної реакції в осередку травми та в усіх внутрішніх органах, на 
оптимізацію перебігу системної запальної та апоптозної відповідей, 
попередження ендогенної інтоксикації та поліорганної дисфункції, 
забезпечення гомеостазу та імунокорекції. У зв’язку з цим обов’язковою 
складовою комплексного лікування опікової хвороби клініцисти вважають 
внутрішньовенну інфузію препаратів дезінтоксикаційної, реологічної, 
енергетичної та протишокової дії. Однак, до цього часу не була зроблена 
спроба надати інтегральну оцінку динаміці типів клітинної смерті, стану 
ушкодження ДНК та проліферативних можливостей усіх типів клітин тимуса у 
певні часові проміжки опікової хвороби за умов здійснення інфузійної терапії.

Необхідно підкреслити, що застосовані дисертантом гістологічний та 
електронномікроскопічний методи разом з проточною цитометрією дозволили 
виявити ранні патологічні зміни в тимусі, дати адекватну оцінку стадії 
захворювання й ефективності здійснюваної терапії (у тому числі 
прогнозування перебігу й можливих наслідків застосування інфузії 
гіперосмолярних розчинів).



З огляду на вищевикладене дисертаційна робота Е.В. Черкасова, що 
присвячена встановленню структурних змін у тимусі при експериментальній 
опіковій хворобі у щурів у залежності від фармакотерапії різними інфузійними 
розчинами, є безумовно дуже актуальною.

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

Дослідження виконано на високому науковому рівні. Автором отримані 
нові науково обґрунтовані теоретичні дані, які у сукупності вирішують 
наукову проблему щодо встановлення закономірностей структурних змін у 
тимусі при опіковій хворобі за умов застосування внутрішньовенної інфузії 
різних дезінтоксикацій них розчинів. Доведена протекторна ефективність 
коригуючих впливів комбінованих гіперосмолярних розчинів (лактопротеїну з 
сорбітолом та HAES-LX-5%) на структуру тимуса при дії патогенетичних 
чинників опікової хвороби.

Представлена дисертаційна робота Е.В. Черкасова є підсумком тривалих 
досліджень виконаних у контексті спільної науково-дослідницької робота 
(регламентованої угодою про наукову співпрацю між Національним медичним 
університетом імені О.О. Богомольця та Вінницьким національним медичним 
університетом імені М.І. Пирогова) «Експериментальне обґрунтування 
ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у 
тварин», що є фрагментом планової НДР на тему «Створити нові комплексні 
колоїдні кровозамінники поліфункціональної дії та розчини для 
ресуспендування еритроцитів (лабораторно-експериментальне обґрунтувапня 
їх застосування в трансфузіології)» (КПКВ6561040, номер державної 
реєстрації 0107U001132). Автор є співвиконавцем зазначеної роботи. Гема 
дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради Національного 
медичного університету імені 0 .0 . Богомольця МОЗ України (протокол А* 7 
від 8 червня 2011 р.) та перезатверджена у новій редакції «Структурні зміни в 
тимусі за умов експериментальної опікової хвороби» (протокол № 11 від 28 
квітня 2016 p.). Тема дисертації також розглянута та затверджена на засіданні 
Проблемної комісії МОЗ і НАМИ України «Морфологія людини» (протокол А" 
З від 13 березня 2016 року).

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертантам 
уперше з’ясовано, що на етапах розвитку опікової хворобі частина клітин 
тимуса гине шляхом апоптозу, некрозу, мітотичної катастрофи, апонекрозу, 
автофагії та зроговіння.

Автором вперше доведено, що баланс/дисбаланс процесу «клітинна 
смерть макрофагів/виживання дендритних клітин», «клітинна смерті, 
макрофагів/апонекроз дендритних клітин» є тригерним механізмом динаміки 
типів клітинної смерті тимоцитів при опіковій хворобі. Вперше здійснене 
співставлення морфологічних (світлова та електронна мікроскопія) данних з 
результатами проточної ДНК-цитомерії переконливо свідчить, що динаміка 
типів клітинної смерті в тимусі при опіковій хворобі та за умов застосування
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інфузії 0,9% розчину NaCl (контроль), лактопротеїну з сорбітолом та ELAES- 
LX-5% є віддзеркаленням дуалістичного процесу -  «дисфункції/поновлення 
функції апоптозу» як механізму регуляції генетичного гомеостазу в тимусі.

Принципово новими є дані про появу при опіковій хворобі системи 
мебраноподібних структур у тимусі (за умов застосування лактопротеїну з 
сорбітолом) та «складних» міжклітинних скупчень (за умов застосування 
HAES-LX-5%), що призводить до розвитку «нового сполучнотканинного 
каркасу» та появи «нової цитоархітектоніки» тимуса (конформативних змін 
стінки судин гемомікроциркулярного русла, відокремлення та ізоляції 
кластерів клітин тимуса), які є більш виразними за умов інфузії лактопротеїну 
з сорбітолом.

Значною позитивною якістю дисертації є доволі велика кількість 
матеріалу та високий рівень методологічного забезпечення дослідження, що 
суттєво підкріплює доказовість отриманих фактичних даних.

У висновках викладено найважливіші наукові результати, одержані в 
дисертаційній роботі, значення їх для науки й практики; наголошено на 
якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтовується їх 
достовірність. Узагальнюючі дані відповідають отриманому фактичному 
матеріалу. Сформульовані у дисертації наукові положення та висновки 
базуються на отриманих даних.

Основні положення дисертаційної роботи представлено та оприлюднено 
на: XI з'їзді ВУЛТ (Харків, 2011), IV (66) Міжнародному науково-практичному 
конгресі «Актуальні питання сучасної медицини» (Київ, 2012), VII 
Міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Вінниця, 2013), XV з'їзді 
СВУЛТ (Чернівці, 2014), VI конгресі анатомів, гістологів, ембріологів і 
топографоанатомів України (Запоріжжя, 2015); Міжнародній науково- 
практичній конференції «Старіння та здоров’я» (Київ, 2012), 84-й міжнародній 
науково-практичній конференції «Теоретические и практические аспектьі 
современной медициньї» (Сімферополь, 2012), 72 Всеукраїнській науково- 
практичній конференції з міжнародною участю «Медицина та фармація XXI 
століття -  крок у майбутнє» (Запоріжжя, 2012), Міжнародній науково- 
практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2014 (Київ, 
2014), науково-практичній конференції з міжнародною участю “YOUTH 
NANOBIOTECH -  2014. Молодіжний форум з нанобіотехнологій” (Київ, 
2014); 3-му Науковому симпозіумі «Анатомо-хірургічні аспекти дитячої 
гастроентерології» (Чернівці, 2012), науково-практичній конференції 
«Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» (Тернопіль, 2012) тощо.

За темою дисертації опубліковано 60 наукових праць (з них 15 статей 
самостійно), у тому числі 6 в закордонних виданнях, 47 статей представлені в 
наукових фахових виданнях МОН України, з яких 16 публікацій -  у виданнях 
України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Одержано 2 
патенти України на корисну модель. В роботах, опублікованих у співавторстві, 
здобувану належать дані щодо вперше встановлених особливостей 
структурних змін у тимусі при опіковій хворобі.
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3. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження

Дисертація Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні зміни в тимусі 
за умов експериментальної опікової хвороби» є завершеним фундаментальним 
науковим дослідженням, яке містить нові наукові положення. Дисертаційне 
дослідження спрямоване не тільки на вирішення важливих теоретичних 
проблем, але й представляє практичне значення, оскільки встановлені наукові 
результати можуть бути використані для обґрунтування патогенезу розвитку 
опікової хвороби та для підвищення ефективності її інфузійного лікування.

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковані 2 патенти України на 
корисну модель: «Застосування лактопротеїну з сорбітолом як маркера змін 
проникності кровоносних капілярів внутрішніх органів при опіковій хворобі» 
(№ 92234); «Спосіб оцінки лікування опікової хвороби» (№ 103898).

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу та 
навчальний процес кафедри патоморфології та судової медицини ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет»; кафедри 
нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького; кафедри анатомії людини, топографічної анатомії та 
оперативної хірургії Запорізького державного медичного університету; 
кафедри патологічної анатомії ДВНЗ «Буковинський державний медичний 
університет»; кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 
анатомії ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; 
кафедри медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та 
топографічною анатомією ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 
академія»; кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету 
Ужгородського національного університету; кафедри оперативної хірургії та 
топографічної анатомії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри анатомії 
людини Харківського національного медичного університету; кафедри 
анатомії людини імені М. Г. Туркевича ДВНЗ «Буковинський державний 
медичний університет»; кафедри хірургії № 1 з урологією імені професора 
Л. Я. Ковальчука ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри анатомії людини 
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова; 
кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 
ДВНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; кафедри 
патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри гістології та ембріології 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І. Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри гістології Вінницького 
національного медичного університету імені М. І. Пирогова.
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4. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності змісту 
автореферату й основних положень дисертації

Дисертація складається з «Вступу», «Огляду літератури», розділу 
«Матеріали та методи дослідження», розділу «Результати власних 
досліджень», розділу «Аналізу та узагальнення результатів дослідження», 
висновків, списку використаних джерел, який містить 476 джерел, а також 
додатків. Дисертацію викладено на 412 сторінках (основного тексту -  277 
сторінок) машинописного тексту. Дисертація ілюстрована 214 рисунками і 
містить 18 таблиць.

Основні положення дисертації ідентичні змісту автореферату.
В докторську дисертацію Е.В. Черкасова не включені матеріали його 

кандидатської дисертації.
При розгляді дисертації необхідно відмітити наступні найсуттєвіші 

моменти.
Вступ до дисертації (С. 4-12) аргументовано розкриває сутність і стан 

вивчення наукової проблеми щодо значення змін тимуса при опіковій хворобі 
та окреслює потенційні шляхи корекції цих змін за умов застосування 
інфузійної терапії. Зроблене у «Вступі» обґрунтування актуальності вибраної 
теми дисертації свідчить про те, що автор вибрав важливу для теорії і практики 
тему, вірно оцінив її сучасну соціальну значущість.

Розділ «Огляд літератури» складається з двох підрозділів. У підрозділі 
«Сучасні морфологічні та клініко-патогенетичні уявлення про опікову 
хворобу, її періодизацію та її інфузійну терапію» (С. 13-35) наведено системні 
уявлення про теперішній стан даної проблеми, причому не тільки у 
морфологічному, але і у клінічному аспекті. У підрозділі «Актуальні проблеми 
щодо структурної організації та функції тимуса як центрального органа 
імунної системи» (С. 36-52) подано загальну інформацію щодо сучасних 
морфологічних, біохімічних та фізіологічних досліджень тимуса. Аналіз 
наукових джерел, які стосуються результатів проведеного дисертантом 
дослідження тимуса дійсно свідчать про їх фактичну відсутність в публікаціях 
інших авторів.

У цілому огляд даних літератури висвітлює сучасний стан проблеми.
У другому розділі (С. 53-64) описана загальна характеристика матеріалу, 

який був досліджений, та надане обґрунтування методологічного підходу: 
лабораторних, гістологічного, електронномікроскопічного методів та 
здійсненого статистичного аналізу. Дослідження проведено комплексом 
сучасних та адекватних методів дослідження у акредитованій науково- 
дослідній лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку 
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 
(атестат акредитації: КДЛ №050/15, 02.03.2015 — 01.03.2020 p.).

За висновком комісії з питань біомедичної етики Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця робота виконана з 
дотриманням основних положень GCP (1996), Конвенції Ради Європи про 
права людини і біомедицину (1997) та матеріали дослідження не заперечують
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основним біоетичним нормам Гельсінської декларації про етичні принципи 
проведення науково-медичних досліджень за участю людини прийнятої 59-ою 
Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації у 2008 році.

Розділ «Результати власних досліджень» (С. 65-270) складається з 
чотирьох підрозділів.

У підрозділі «Структурні зміни в тимусі щурів з експериментальною 
опіковою хворобою за умов застосування внутрішньовенної інфузії 0,9 % 
розчину NaCl» описано та підтверджено ілюстративним матеріалом, що 
загальним проявом структурних змін у тимусі при опіковій хворобі є 
альтерація функціонально різних клітин органа та стінки судин 
гемомікроциркуляторного русла на тлі виразного навколосудинного та 
міжклітинного набряку. На етапах розвитку опікової хворобі частина клітин 
тимуса гине шляхом апоптозу (тимоцити, епітеліоретикулоцити, дендритні 
клітини, ендотеліоцити), некрозу (тимоцити, епітеліоретикулоцити, 
макрофаги, ендотеліоцити), мітотичної катастрофи (тимоцити), апонекрозу 
(тимоцити та дендритні клітини), автофагії (епітеліоретикулоцити та 
макрофаги) та зроговіння (епітеліоретикулоцити тілець загруднинної залохи -  
тілець Гассаля).

У підрозділі «Структурні зміни в тимусі щурів з експериментальною 
опіковою хворобою за умов застосування внутрішньовенної інфузії 
лактопротеїну з сорбітолом» аргументовано доведено, що внутрішньовенне 
введення лактопротеїну з сорбітолом гальмує клітинну загибель в тимусі при 
опіковій хворобі та сприяє репарації ушкоджених клітин. Привертає увагу той 
факт, що лактопротеїн з сорбітолом за умов розвитку опікової хвороби 
проявляє уперше описані мембранопластичні властивості, що полягають в 
утворенні у зонах «протікань» та «проникнень» системи взаємозв'язаних 
мембраноподібних структур. Ці структури відрізняються гетерогенністю і 
гетероморфністю, і є результатом активної переробки та/або модифікації 
біохімічно трансформованих компонентів лактопротеїну з сорбітолом за 
рахунок синтезуючої активності клітин судинної стінки, епітеліоретикулоцитів 
і дендритних клітин, а також за рахунок фагоцитарної активності макрофагів.

У підрозділі «Структурні зміни в тимусі щурів з експериментальною 
опіковою хворобою за умов застосування внутрішньовенної інфузії HAES-LX- 
5%» наведені обґрунтовані дані про протекторний і гальмівний ефекти дії 
HAES-LX-5% щодо чинників, які стимулюють клітинну загибель в тимусі при 
опіковій хворобі. Важливим є встановлений дисертантом факт, що поява при 
опіковій хворобі в тимусі «складних» міжклітинних скупчень (за умов 
застосування HAES-LX-5%) призводить до розвитку «нового 
сполучнотканинного каркасу» та становлення «нової цитоархітектоніки» 
тимуса (конформативних змін стінки судин гемомікроциркулярного русла, 
відокремлення та ізоляції кластерів клітин тимуса).

У підрозділі «Специфіка клітинного циклу і фрагментації ДНК у тимусі 
щурів з експериментальною опіковою хворобою за умов застосування 
внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl та гіперосмолярних розчинів 
(лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%)» наведені дані про те, що



застосування лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% позитивно впливає 
на кінетику клітинного циклу в тимусі з 1 доби після опікового ураження у 
вигляді зменшення фрагментації ДНК, особливо в группі опік + HAES-LX-5% 
(р=0,0163). На фоні опікового ураження шкіри та застосування лактопротеїну з 
сорбітолом через 3 доби спостереження показники S фази суттєво відрізнялись 
(р=0,0374) від аналогічних показників в группі опечених тварин, лікованих 0,9 
% розчином NaCl. На тлі застосування препарату HAES-LX-5% після опіку 
шкіри статистично значуще знижуються показники фрагментації ДНК 
(апоптозу) через 1, 3, 7 діб після опікового ушкодження і ця тенденція 
зберігається через 14, 21, ЗО діб експериментального дослідження відносно 
аналогічного показника групи тварин, лікованих 0,9 % розчином NaCl.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» (С. 271-339) 
дисертант чітко підсумовує головні здобутки своєї плідної праці, порівнює їх з 
даними інших авторів та виділяє пріоритетні прикладні шляхи подальшого 
використання одержаних результатів. Цікавим, з гістологічної точки зору, є 
обґрунтування про те, що автофагія є типовою та стійкою реакцією 
епітеліоретикулоцитів і макрофагів тимуса на опікову травму, при її 
обмеженому характері (селективна автофагія) забезпечує: а) видалення 
ушкоджених органел і ділянок цитоплазматичного матриксу з клітини; б) 
вилучення конституентних елементів дефектних структур ушкоджених 
компартментів клітини і повернення їх в неушкоджені (відновлення одних 
структур за рахунок руйнації інших). Інфузія гіперосмолярних розчинів 
супроводжується стимуляцією селективної автофагії, яка є запобіжником 
розвитку некрозу. Селективна автофагія пов’язана не тільки з забезпеченням 
додаткового (аварійного) живлення клітин тимуса, але з оновленням їх 
пошкоджених структур і з їх адаптивністю. Адаптивність, на думку 
дисертанта, полягає у тому, що репарована частина клітини може бути не 
тільки ідентичною до вилученої, а й за потреби зміненою і більш придатною 
для функціонування клітин тимуса при опіковій хворобі.

Переконливим є представлене у розділі «Аналіз і узагальнення результатів 
дослідження» узагальнення щодо співставлення морфологічних (світлова та 
електронна мікроскопія) данних з результатами проточної ДНК-цитомерії, яке 
свідчить, що динаміка типів клітинної смерті в тимусі при опіковій хворобі за 
умов застосування інфузії 0,9% розчину NaCl (контроль), лактопротеїну з 
сорбітолом та HAES-LX-5% є віддзеркалення дуалістичного процесу 
«дисфункції/поновлення функції апоптозу» як механізму регуляції 
генетичного гомеостазу в тимусі.

Висновки дисертаційного дослідження відповідають поставленим 
завданням, є об’єктивними, чітко випливають з матеріалів проведеної роботи, 
логічні та привертають на себе увагу вагомою науковою новизною і 
практичною значущістю.

Автореферат дисертації, стиль написання якого та форма подання 
відповідають загальним вимогам, докладно та об’єктивно віддзеркалює зміст і 
головні результати дисертаційної роботи.
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5. Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертації в 
практиці

Визначені та обґрунтовані дисертантом закономірності структурних змін 
у тимусі за умов експериментальної опікової хвороби можуть бути 
використані не тільки у галузі морфологічних наук таких, як гістологія та 
цитологія, патологічна анатомія тощо, а й застосовані у клінічній практиці, 
зокрема, у комбустіології.

Вперше доведено що дія лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% при 
лікуванні опікової хвороби не обмежується тільки тими їх фізико-хімічними 
властивостями, які забезпечують дезінтоксикаційні та реологічні ефекти. 
Лактопротеїн з сорбітолом та HAES-LX-5% мають інші (до цього часу 
остаточно нез’ясовані) фізико-хімічні властивості, які обумовлюють їх 
виразний довготривалий вплив на репаративні процеси в тимусі при опіковій 
хворобі. Ці інфузійні препарати (які запобігають деструкції та сприяють 
репарації) можна віднести до групи «пластичних» і застосовувати для надання 
невідкладної допомоги та як засоби відновлювальної терапії при лікуванні 
захворювань та гострих загрожуючих станів, що супроводжуються втратою 
цілісності судинної стінки, крововиливами, набряками та появою дефектів 
тканин.

6. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації; запитання

Принципових недоліків у дисертації мною не виявлено, але є такі 
технічні зауваження:

1. Дисертація Е.В. Черкасова побудована за загальноприйнятою схемою, але є 
надлишково структурованою. Надлишковим є поділ на підрозділи першого 
розділу та другого розділу, а також поділ на субпідрозділи підрозділу 3.2 та 
підрозділу 3.4.

2. Доцільним і зручнішим було б винесення даних про будову тимуса в нормі 
(і відповідних мікрофотографій) у окремий підрозділ третього розділу.

Перераховані зауваження не є принциповими і не зменшують високої 
оцінки роботи, а також розроблених автором наукових положень і висновків.

Вважаю за необхідне отримати від дисертанта відповіді на такі 
запитання:
1. Який тип клітинної смерті в тимусі, на Вашу думку, є специфічним саме 

для опікової хвороби?
2. Ушкодження яких клітин тимуса є типовими та прогностично 

найнебезпечнішим за умов розвитку опікової хвороби?
3. В чому, на Вашу думку, полягає необхідність впровадження у виробництво 

і клінічну практику саме HAES-LX-5%, коли Вами були виявлені нові 
перспективні властивості лактопротеїну з сорбітолом?



7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Е. В. Черкасова є сучасним завершеним науковим 
дослідженням. Сформульовані в дисертації наукові положення та висновки 
науково обґрунтовані та повністю викладені в опублікованих працях. 
Дослідження виконано на достатній кількості спостережень і на адекватному 
методичному рівні з використанням сучасних методик, комплексне
використання яких відповідає поставленим завданням і забезпечує
достовірність отриманих результатів, обґрунтованість наукових положень, 
висновків і рекомендацій. Достовірність підтверджується також змістом 
опублікованих робіт та оприлюдненням матеріалів дисертації на наукових
форумах. Структура й зміст дисертації та автореферату, їх оформлення
відповідають основним вимогам. Зміст автореферату ідентичний основним 
положенням дисертації.

Вважаю, що дисертація Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні 
зміни в тимусі за умов експериментальної опікової хвороби» за науковою 
новизною, актуальністю, теоретичною й практичною цінністями цілком 
відповідає вимогам пункту 10 «Порядку присудження наукових ступенів» 
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) щодо докторських дисертацій, а її автор 
заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних наук за 
спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри анатомії людини 
та гістології медичного факультету 
Ужгородського національного 
Університету, доктор медичних наук, 
професор, заслужений працівник 
освіти України А.С. Головацький

Підпис професора Головацького А.С. 
Вчений секретар Ужгородського 
університету, доцент О.О. Мельник

і


