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Актуальність обраної теми дисертації.

Патологічні стани різного генезу та локалізації часто супроводжуються 

розвитком больового синдрому. Вживання населенням фармацевтичних 

препаратів, зокрема препаратів знеболювальної дії, часто є необґрунтованим 

з медичної точки зору. Численні клінічні спостереження та експериментальні 

дослідження свідчать, що тривале вживання препаратів, які 

використовуються для пригнічення болю, веде до структурних і 

функціональних змін органів та систем організму, розвитку медикаментозної, 

а у випадку вживання препаратів опіоїдної групи, і наркотичної залежності. 

Показники летальності серед хворих наркоманіями значно перевищують 

смертність населення в цілому.

Дослідження мозочка, і кори мозочка зокрема, при тривалому 

опіоїдному впливі, безперечно, має суттєве практичне значення, як в 

медичному так і в соціальному аспекті. Отримані результати дають 

можливість поглибити уявлення та вирішити суперечливі питання щодо 

впливу опіоїдів на структуру кори мозочка, що створить морфологічну 

основу для розуміння патогенезу неврологічних захворювань у 

наркозалежних осіб і пошуку оптимальних методів лікування.

Тому дисертація Бекесевич А. М., присвячена встановленню 

особливостей мікроморфології кори мозочка в нормі та в динаміці тривалого 

впливу налбуфіну є, безперечно, актуальною.
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Зв’язок теми дисертації з державними і галузевими науковими 

програмами.

Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 

нормальної 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 Oil0U001854, яка виконувалась у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького. Здобувач є виконавцем 

фрагменту цієї роботи.

Новизна дослідження та отриманих результатів.

Автором дисертаційної роботи отримано нові дані щодо особливостей 

ангіоархітектоніки кори мозочка білого щура за умов фізіологічної норми.

Уперше проведено комплексний морфометричний аналіз ланок 

гемомікроциркуляторного русла кори мозочка білого щура на ін’єкованих та 

просвітлених препаратах в нормі.

Уперше встановлено особливості структурних змін кори мозочка на 

тканинному, клітинному та субклітинному рівнях дослідження в динаміці 6- 

тижневого введення налбуфіну в експерименті.

Уперше проведений морфометричний аналіз ангіоархітектоніки та 

шарів кори мозочка через 2, 4 та 6 тижнів введення налбуфіну.

За допомогою статистичного аналізу систематизовано 

експериментальні дані, що дозволило отримати порівняльну характеристику 

структурної організації кори мозочка в нормі та в динаміці тривалого впливу 

опіоїду.

Таким чином, сукупність одержаних нових та уточнених вже відомих 

результатів дослідження розкриває під новим кутом зору особливості 

мікроморфології та кровоносного русла кори мозочка білого щура в нормі та 

в динаміці тривалого введення налбуфіну.
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Теоретичне значення результатів дослідження.

Отримані автором дані в процесі виконання даної роботи, є суттєвим 

внеском у розділ теоретичної морфології, присвячений вивченню будови і 

шляхів кровопостачання мозочка білого щура. Результати мікро- та 

ультраструктурного дослідження кори мозочка та її 

гемомікроциркуляторного русла за умов 6-тижневого впливу опіоїду 

дозволяють встановити послідовні етапи пато- і морфогенезу мікроангіопатії, 

зумовленої застосуванням налбуфіну.

Результати наукової роботи впроваджені в навчальний процес та 

науково-дослідну роботу морфологічних та клінічних кафедр вищих 

медичних навчальних закладів.

Практичне значення результатів дослідження.

Отримані результати дисертаційної роботи Бекесевич А. М. мають 

практичне значення для морфологів, неврологів, травматологів, хірургів, 

працівників науково-дослідних установ, оскільки можуть служити 

морфологічним підґрунтям для розуміння механізмів виникнення 

неврологічної патології, розробки нових методів діагностики, лікування та 

профілактики захворювань нервової системи, у хворих, що тривалий час 

змушені застосовувати опіоїди з лікувальною метою, а також у 

наркозалежних. Отримані результати дослідження структурних особливостей 

кори мозочка білого щура в нормі та за умов тривалого введення опіоїду є 

фундаментальними даними, оскільки на них можна опиратися при вивченні 

проблем експериментальної та клінічної медицини.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій.

Вірогідність наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі Бекесевич Анни Михайлівни 

зумовлені адекватно обраними науково-методичними підходами до 

вирішення поставленої мети і завдань, достатнім обсягом дослідженого 

матеріалу, використанням комплексу правильно підібраних сучасних



високоінформативних взаємнодоповнюючих морфологічних методів 

дослідження, високим рівнем науково-інформаційного супроводу та 

відповідною статистичною обробкою отриманих кількісних величин.

Дослідження проведене на достатній для отримання достовірних 

результатів, кількості матеріалу -  87 статевозрілих білих щурів-самців з 

початковою масою 160—180 г, віком 3 місяці. Експерименти проведено 

відповідно до положення Європейської конвенції щодо захисту хребетних 

тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях 

(Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону 

України № 3447-1V «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006).

Матеріал для дослідження представлений препаратами мозочка білих 

щурів з ін’скованим судинним руслом, гістологічними препаратами та 

ультрамікроскопічними зрізами кори мозочка.

В ході виконання роботи використано широкий комплекс сучасних 

методів дослідження: ін’єкційні -  для встановлення особливостей

ангіоархітектоніки; гістологічні та електронно-мікроскопічні -  для вивчення 

мікро- та ультраструктури шарів кори мозочка білого щура в нормі та за умов 

впливу опіоїду; морфометричне та статистичне опрацювання отриманих 

результатів, яке дозволило об’єктивізувати експериментальні дані.

Основні результати, наукові положення і висновки дисертації 

ґрунтуються виключно на фактичному матеріалі виконаного дослідження і 

характеризуються глибокою аналітичною інтерпретацією та достатньо 

висвітлені у 16 наукових працях, з яких 8 статей у фахових наукових 

виданнях України, 1 стаття -  у фаховому науковому виданні в Угорщині, 7 

робіт -  у збірниках наукових праць, у матеріалах і тезах конференцій і 

конгресів.

Наявний у дисертаційній роботі ілюстративний матеріал повністю 

відображає обсяг проведених досліджень та містить важливу наукову 

інформацію. Аналіз та узагальнення результатів дослідження проведено
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ґрунтовно, із залученням достатньої кількості літературних джерел для 

порівняння та підтвердження власних даних.

Наведене свідчить, що отримані результати проведених досліджень, 

наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, є 

обґрунтованими та вірогідними.

Дисертаційна робота має просту та чітку будову, викладена доступно і 

логічно. У вступі автором обгрунтовано актуальність дослідження, 

сформульовано його мету, визначено предмет та об’єкт дослідження, 

підкреслено нові положення, теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів. Для досягнення мети визначено конкретні завдання та наведено 

перелік методів дослідження.

В «Огляді літератури» здобувач провела аналіз сучасних наукових 

даних щодо структурних особливостей мозочка в нормі та за умов впливу 

екзо- та ендопатогенних чинників. У цьому розділі, що складається з трьох 

підрозділів, подано аналітичний огляд наукової літератури за темою 

дослідження, описано порівняльну анатомію мозочка людини та 

експериментальних тварин, морфологічні зміни мозочка за умов патології та 

впливу наркотичних середників та патогенетичні механізми дії опіоїдів на 

структури центральної нервової системи.

У другому розділі «Матеріал і методи дослідження» автором логічно 

розподілено матеріал на дослідні групи, подано їх характеристику, описано 

алгоритм застосованих методів дослідження.

Результати власних досліджень викладені у двох розділах роботи. У 

третьому розділі подано результати всебічного вивчення особливостей 

васкуляризації та структурної організації кори мозочка білого щура в нормі.

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячений дослідженню 

закономірностей перебудови кори мозочка в динаміці 6-тижневого впливу 

опіоїду в експерименті.

Розділ “Аналіз і узагальнення результатів дослідження” написано 

автором дисертації з глибоким розумінням проблеми, проаналізовано
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отримані результати власних досліджень та надано їхню порівняльну 

характеристику з даними інших авторів. Розділ написано чітко, просто і 

логічно, у формі наукової дискусії з високим рівнем науково-інформаційного 

супроводу. Водночас автор використовує достатню кількість вітчизняних та 

зарубіжних джерел наукової літератури, які вміло та доцільно використані 

для співставного аналізу.

Шість висновків повністю відповідають поставленим меті та завданням 

і узагальнюють інформацію, одержану автором у результаті проведених 

досліджень та опрацювання й аналізу отриманих даних.

Список використаної літератури містить 207 джерел, в тому числі 97 

кирилицею та 110 латиницею.

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення.

Принципових недоліків у кандидатській дисертації Бекесевич А. М. мною не 

виявлено, але є ряд зауважень:

1. У кінці кожного розділу дисертації можна було б детальніше 

сформулювати висновки щодо отриманих результатів.

2. У дисертації занадто широко описано загальновідомі методики 

морфологічного дослідження.

3. Рис. 3.3, на мою думку, є зайвим, оскільки не несе важливої інформації.

4. Трапляються русизми, невдалі вислови, друкарські помилки.

Окрім цих зауважень, бажано отримати відповіді на наступні 

дискусійні запитання:

1. Ви описуєте аксони клітин Пуркіньє, які сягають білої речовини 

мозочка. Чи були у Вас препарати на яких у полі зору Ви бачили 

одночасно і кору і білу речовину мозочка?

Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до 

присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дисертаційна робота Бекесевич Анни Михайлівни «Структурні 

особливості кори мозочка в нормі та за впливу опіоїду в експерименті», 

виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора Матешук-
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Вацеби JT. Р. у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького є самостійним завершеним науковим експериментальним 

дослідженням, в якому отримані нові обґрунтовані результати, що в 

сукупності є вагомим внеском у теоретичну і практичну медицину, оскільки 

містить нове вирішення актуальної наукової задачі щодо вивчення будови і 

шляхів кровопостачання мозочка білого щура за умов 6-тижневого впливу 

налбуфіну.

Представлена дисертаційна робота за актуальністю проблеми, об’ємом, 

науковою новизною отриманих результатів, їх теоретичним та практичним 

значенням повністю відповідає вимогам п. 11 «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 

кандидатських дисертацій, а її автор Бекесевич Анна Михайлівна заслуговує 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  

нормальна анатомія.
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