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Актуальність обраної теми дисертації

Гостра киш кова непрохідність -  це тяжка патологія черевної порожни

ни, яка є однією з найважливіших проблем невідкладної хірургії. Незважаю

чи на прогрес, досягнутий протягом останніх років, результати комплексного 

лікування цього захворювання не можуть задовольнити клініцистів, оскільки 

післяопераційна летальність залишається високою - від 4 до 35 % і не має те

нденції до зменшення. Це спонукає вчених до поглибленого вивчення пато

генезу й тактики лікування гострої киш кової непрохідності. Вітчизняні та 

зарубіжні дослідження, присвячені патогенезу странгуляційної непрохіднос

ті, дозволяють стверджувати, що тяжкість її перебігу визначають три голов

них синдроми: ендогенна інтоксикація, поліорганна недостатність і набута 

імунна недостатність. Порушення гемомікроциркуляції в стінці кишки є осо

бливою ланкою, яка визначає тяжкість перебігу та прогноз захворювання. 

Нейротрофічні порушення призводять до сповільнення моторної функції ки

шки. Незначна кількість наукових літературних даних морфо- 

функціональних змін кровоносного русла тонкої кишки при странгуляційній 

кишковій непрохідності свідчить про недостатню розробку цієї проблеми.

У літературі відсутні дані, які б торкались комплексного дослідження 

стану структур кровоносного русла та нервового апарату тонкої кишки, що 

визначило мету дослідження. Цінність цього дослідження насамперед поля

гає в комплексній оцінці характерної будови структурної організації підсли

зового судинного та нервового сплетень тонкої кишки в інтактних тварин та



після тимчасової гострої странгуляційної тонкокиш кової непрохідності. Ви

вчення глибини та зворотності змін мікроциркуляторних розладів у кишковій 

стінці дає можливість визначити ключові патологічні механізми та попереди

ти або ліквідувати їх наслідки.

Таким чином, дисертаційна робота Ковальчук Н.Є., що присвячена 

морфо-функціональному стану гемомікроциркуляторного русла та нервового 

апарату тонкої кишки у інтактних щурів та при странгуляційній непрохіднос

ті, є актуальною, має значний інтерес для теоретичної та практичної медици

ни.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами

Дисертаційне дослідження є фрагментом комплексної науково- 

дослідної роботи кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії 

ДВНЗ «Івано-Ф ранківський національний медичний університет» на тему: 

«М орфо-функціональне дослідження нервово-ендокринного апарату травно

го тракту і його мікроциркуляторного русла у інтактних щурів, після резекції 

тонкої кишки та при патології» (№ державної реєстрації 0107U006637). Здо

бувай є співвиконавцем даної комплексної науково-дослідної роботи.

Новизна дослідження та одержаних результатів

Вперше встановлені закономірності структурної організації кровонос

ного русла порівняні зі змінами нервового апарату тонкої кишки на різних 

стадіях гострої странгуляційної тонкокиш кової непрохідністі.

Отримані нові дані відносно морфометричних параметрів судин гемо

мікроциркуляторного русла підслизового судинного сплетення та нейронів 

підслизового нервового сплетення тонкої кишки

Виявлено, що після усунення странгуляції петлі кишки в ПНС виника

ють закономірні морфологічні, морфометричні та ультраструктурні зміни, які 

виявляють надзвичайно великий поліморфізм. Ступінь пошкодження клітин і 

вираженість поліморфізму їхніх змін визначаються віддаленістю від місця 

непрохідності та розміщенням нижче чи вище від нього, а також часом, що
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минув із моменту відновлення кровообігу по судинах.

Встановлено, що після усунення странгуляції у стінці привідної й від

відної петель тонкої кишки, судинах ПСС спостерігаються морфологічні змі

ни, що характеризуються певною стадійністю.

Теоретичне значення результатів дослідження

Вперше за допомогою класичних та нових методичних підходів вста

новлений морфофункціональний стан структурних компонентів підслизового 

судинного та нервового сплетень тонкої кишки при странгуляційній тонко- 

кишковій непрохідності

Отримані наукові дані можуть слугувати морфологічним підґрунтям 

для проведення порівняльного аналізу змін морфометричних показників ней

ронів підслизового нервового сплетення тонкої кишки за умов наступних ек

спериментальних досліджень.

Проведене дисертаційне дослідження розш ирює сучасні уявлення про 

основні закономірності структурної організації гемомікроциркуляторного 

русла та нервового апарату тонкої кишки на органному, тканинному та клі

тинному рівнях, дозволяє проаналізувати та уточнити особливості адаптацій

но-компенсаторних процесів у в підслизовому судинному та нервовому спле

теннях тонкої кишки щурів після усунення странгуляційної тонкокишкової 

непрохідності.

Практичне значення результатів дослідження

Одержані результати дослідження мають практичне значення для гаст

роентерології та хірургії як анатомічна основа для доповнення патогенезу та 

вдосконалення діагностично-лікувальних заходів при тимчасовій странгуля

ційній тонкокиш ковій непрохідності. Теоретичні положення роботи можуть 

бути використані в навчальному процесі на кафедрах анатомії, гістології, гас

троентерології, хірургії.

Результати даного дослідження є теоретичною основою для наступних 

експериментальних досліджень ремоделювання в підслизовому судинному та 

нервовому сплетеннях тонкої кишки, а також можуть бути використані при



виданні монографій, навчальних посібників і підручників... з нормальної та 

клінічної анатомії, оперативної хірургії, гістології в розділах, що стосуються 

морфогенезу ремоделювання структур гемомікроциркуляторного русла та 

нервового апарату тонкої кишки. Отримані дані впроваджено в навчальний 

процес морфологічних кафедр семи медичних вузів України.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дослідження проведене на достатній кількості фактичного матеріалу 

(171 білому статевозрілому щурі-самці), методично вірно, діалектично спла

новано. Робота базується на достатньому кількісно та якісно репрезентатив

ному досліджуваному матеріалі. Наукові положення, висновки, практичні 

рекомендації, сформульовані автором, обґрунтовані результатами комплекс

ного дослідження структур гемомікроциркуляторного русла та нервового 

апарату тонкої кишки. Застосовані автором методи дослідження сучасні, дос

татні та відповідають загальному високому рівню методичного забезпечення 

роботи.

Дисертанткою представлені гістологічні препарати, що підтверджують 

наукові положення дисертації. Матеріали дослідження статистично обробле

ні із застосуванням методів варіаційної статистики. Висновки відповідають 

меті та завданням дослідження, логічно витікають з отриманого дисертантом 

фактичного матеріалу. Все це свідчить про достатню обґрунтованість науко

вих положень та висновків, сформульованих в дисертації.

Повнота викладення матеріалу дисертації в опублікованих працях 

і авторефераті

М атеріали дисертації та її зміст достатньо висвітлені в авторефераті й 

опублікованих 14 наукових працях. Позитивним є те, що у автора 6 праць, які 

надруковані у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України та Молдови. 

Ці роботи опубліковані в співавторстві з науковим керівником, колегами по 

роботі. Опубліковані праці та автореферат в повній мірі відтворюють резуль

тати всіх розділів власних досліджень. Матеріали дисертаційного досліджен
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ня в повному об’ємі доповідались на наукових симпозіумах, конгресах, нау

ково-практичних конференціях.

Оцінка змісту дисертації, її заверш еності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації.

Дисертація та її автореферат побудовані за загально прийнятим планом, 

згідно основних вимог ДАК України. У вступі автор аргументовано викладає 

актуальність обраної теми дисертації, ставить мету й завдання роботи. У 

першому розділі подається огляд наукової літератури, де висвітлюється мор

фологія кровоносного русла та інтрамуральних нервових сплетень тонкої 

кишки, морфо-функціональний стан кровоносного русла, інтрамурального 

нервового апарату тонкої кишки при різних видах гострої тонкокишкової не

прохідності. Огляд написаний логічно, грамотною літературною мовою і пе

реконливо підводить до сформульованої дисертантом мети та задач дослі

дження.

У другому розділі дисертації викладені методи та матеріали дослі

дження. Для виконання поставлених завдань дисертант використала адекват

ні методи дослідження: дослідження кровоносних судин тонкої кишки при 

допомозі ін’єкції судин ефірно-хлороформною сумішшю паризької синьої, 

гістологічний, електронномікроскопічний, морфометричний і статистичний.

У розділах № 3-4 наведені результати власних досліджень.

У третьому розділі автор характеризує морфо-функціональний стан пі

дслизового судинного сплетення тонкої кишки в інтактних тварин та при 

странгуляційній тонко-кишковій непрохідності. Результати досліджень при

ведені в таблицях та фото документовані. Проведене комплексне дослідження 

артерій, артеріол, передкапілярних артеріол, гемокапілярів, закапілярних ве- 

нул, венул і вен підслизового судинного сплетення тонкої кишки в інтактних 

тварин та при странгуляційній тонкокишковій непрохідності, дало можли

вість морфометрично встановити товщину стінки та просвіт судин, дати мік

роскопічну та субмікроскопічну характеристику стану стійки судин. Автор 

після усунення странгуляційної тонкокиш кової непрохідності виділяє три

5



періоди: гемодинамічних порушень і набряку (1-а -  3-я доби), функціональ

ного напруження та дистрофічних змін (7-а -  14-а доби) та компенсаторно- 

відновний (14-а -  30-а доби).

Встановлені автором закономірності структурної організації кровонос

них судин тонкої кишки та морфометричні показники необхідні для прове

дення порівняльного аналізу з результатами наступних експериментальних 

досліджень.

Четвертий розділ «М ОРФ О-Ф УНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПІДСЛИЗОВОГО НЕРВОВОГО СПЛЕТЕННЯ ТОНКОЇ КИШ КИ ІНТАКТ

НИХ Щ УРІВ ТА ПРИ СТРАНГУЛЯЦІЙНІЙ ТОНКОКИШ КОВІЙ НЕПРО

ХІДНОСТІ» містить оригінальний матеріал. Автор дала мікроскопічну та 

субмікроскопічну характеристику стану нейронів і їхніх ядер підслизового 

нервового сплетення тонкої кишки в інтактних тварин та після тимчасової 

гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності. Відмічено також, що у 

всіх досліджених ділянках тонкої кишки нижче місця странгуляції на 3-ю до

бу зростає кількість великих нейронів та зменшується частка малих і серед

ніх. Площа профілю ядра нейронів у всіх ділянках дистальніше місця непро

хідності, у порівнянні з попереднім терміном, зростає до максимальних вели

чин і значно переважає показники в контролі. У багатьох нейронах ядро змі

щене на периферію, каріолема більш звивиста, у порівнянні з незміненими 

нейронами. Ядерний хроматин набуває більш конденсованого характеру. На 

7-у -  14-у доби продовжують частіше виявлятися морфологічно змінені ней

рони, що супроводжується розвитком ультраструктурних змін нейронів та 

їхньою загибеллю.

Автор робить достовірний висновок, що починаючи з 14-ї доби спосте

рігається ряд компенсаторно-пристосувальних процесів у нейронах, спрямо

ваних на відновлення порушених функцій, що проявляється нормалізацією 

площі профілю нейрона та площі профілю ядра нейронів, коефіцієнту форми 

нейрона і коефіцієнту форми ядра, співвідношенням нейронів різного розмі

ру, зростанням числа багатоядерцевих нейронів, відновленням морфофункці-

6



онального складу нейронів та їхньої ультраструктурної будови. Фактичний 

матеріал викладено у вигляді мікрофотографій. Приведені якісні ілюстрації.

В розділі "Аналіз і узагальнення результатів дослідження" автор аналі

зує результати проведеного дослідження і порівнює їх із даними літератури, 

що дозволяє оцінити новизну роботи та її практичне значення.

Результати дисертаційної роботи викладені у 7 висновках. Вони об'єк

тивні й відповідають завданням дослідження. Результати проведеного дослі

дження дали можливість суттєво розширити сучасні уявлення про основні 

закономірності структурної організації підслизового судинного та нервового 

сплетень тонкої кишки в різні терміни після змодельованої тимчасової гост

рої странгуляційної тонкокиш кової непрохідності на органному, тканинному 

та клітинному рівнях, проаналізувати та уточнити особливості адаптаційно- 

компенсаторних процесів у стінці тонкої кишки та її кровоносних судинах 

різного калібру.

Аналіз змісту дисертації показав її заверш еність у цілому, високий ме

тодичний рівень дослідження, наукову новизну та практичну значимість 

отриманих результатів. Зауважень до структури та методики викладення роз

ділів власних досліджень автора немає.

М атеріал автореферату розміщений згідно вимог, що рекомендовані 

ДАК. В авторефераті відображені всі розділи дисертації.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту й оформлення

В наданій дисертації зустрічаються описки, невдалі стилістичні вирази. 

У розділі «Вступ» авторка називає себе в чоловічому роді «автор виконав», 

«автор сформулював». Досить часто (с.40, 43, 49, 51, 55, 183) автор вживає 

термін «гладкі міоцити», рекомендовано «гладенькі міоцити».

Незважаючи на наглядність та інформативність представлених графіків 

(3.55, 3.56, 4.10, 4.11, 4.12), доцільно на них визначити межі похибок, що під

креслить статистично значущі відмінності.

У розділі «М атеріали і методи дослідження» не дивлячись на те, що за

стосовувались відомі методи дослідження, бажано дати посилання, де описа
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ний той чи інший метод.

Проте, вказані зауваження не мають істотного значення та не вплива

ють на цінність проведеного дослідження.

Після знайомства з дисертацією виникли дискусійні запитання:

1. У дисертації та авторефераті автор зазначає, що використала для 

статистичного аналізу морфометричних показників дві ліцензовані 

комп’ютерні програми “M icrosoft® Excel 2003” та “Statistica for W indows®”. 

Яка необхідність використовувати два пакети програм?

2. Автор виявила певну стадійність у структурній організації підс

лизового судинного сплетення та нейронах підслизового нервового сплетен

ня тонкої кишки після усунення странгуляційної тонкокиш кової непрохідно

сті. Чим це обумовлено?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практи-

МІ
Проведені дослідження розширять і поглиблять знання про перебудову 

структурних компонентів підслизового судинного та нервового сплетень тон

кої кишки після усунення странгуляційної тонкокиш кової непрохідності. 

Отримані автором нові дані, що стосуються параметрів структурної організа

ції підслизового судинного та нервового сплетень тонкої кишки після усу

нення странгуляційної тонкокиш кової непрохідності мають поповнити дже

рела навчальної літератури (підручники, атласи, навчально-методичні посіб

ники).

Отримані результати досліджень можуть використовуватися в навчаль

ному процесі на кафедрах нормальної анатомії, гістології, оперативної хірур

гії і топографічної анатомії та на клінічних кафедрах (при вивченні патогене

зу та лікування странгуляційної тонкокишкової непрохідності.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Ковальчук Наталії Євгеніївни на тему "Морфо- 

функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та нервового апарату 

тонкої кишки у інтактних щурів та при странгуляційній непрохідності" прис
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вячена актуальній проблемі, є самостійною, завершеною кваліфікаційною 

науковою працею, яка містить раніше не захищені наукові положення, ви

кладені автором теоретичні узагальнення, які в сукупності вирішують конк

ретну наукову задачу щодо визначення особливостей структурної організації 

підслизового судинного та нервового сплетень тонкої кишки в інтактних тва

рин та після тимчасової гострої странгуляційної тонкокиш кової непрохіднос

ті, що має істотне значення для нормальної анатомії.

За актуальністю теми, об'ємом проведеного дослідження, глибиною йо

го аналізу, новизною одержаних результатів, обґрунтованістю та достовірніс

тю висновків і положень дисертаційна робота Ковальчук Наталії Євгеніїв- 

ни повністю відповідає вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових сту

пенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", за

твердженого постановою КМ України № 567 від 24 липня 2013 p., які 

пред’являються до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присво

єння наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  

нормальна анатомія.

професор кафедри оперативної хірургії 
та топографічної анатомії Вінницького 
національного медичного університету 
ім. М.І. Пирогова,

доктор медичних наук, професор
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