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офіційного опонента на дисертаційну роботу Логаша Максима 

Валентиновича “Морфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду 

в експерименті”, подану в спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 при 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” для 

офіційного захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія

1. Актуальність теми дисертації.

Поширеність зловживання опіоїдами є високою у всіх країнах, а в 

Україні зокрема. За рік наркоманія в Україні збільшується на 8% і є однією з 

найвищих у світі, при цьому 70% наркоманів -  молодь до 25 років. Жіноча 

наркоманія в Україні, у процентному співвідношенні, -  найвища в Європі. 

Наркотичні середники, які використовуються з лікувальною метою, часто 

призводять до наркотичної інтоксикації, що є однією із причин наркотичної 

залежності, інвалідності, а зрештою і смерті. Налбуфін є знеболювальним 

препаратом з опіоїдним впливом, який є у вільному продажі в аптеках, що 

обумовлює його неконтрольоване використання. Слід зазначити, що опіоїди 

мають, також, широке клінічне застосування: при паліативній медичній 

допомозі онкохворим пацієнтам та для лікування як гострого, так і 

хронічного болю. Одним із побічних ефектів опіоїдів, зокрема налбуфіну, є 

звикання при довготривалому використанні. Доведено, що використання 

опіоїдів викликає зміну морфології багатьох органів і систем, зокрема і 

печінки. Окремі клінічні дослідження вказують на зміну функціонального 

стану печінки при вживанні опіоїдів, проте не зрозумілим залишається 

питання їнього патоморфологічного впливу на печінку.
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З огляду на вищевказане, дисертаційна робота Логаша М.В. присвячена 

важливому та актуальному морфологічному питанню, а його вивчення є 

перспективним, як для теоретичної, так і практичної медицини.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами.

Дисертаційна робота є фрагментом наукової роботи кафедри 

нормальної анатомії Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького «Структура органів та їх кровоносного русла в 

онтогенезі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при 

порушеннях кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому 

діабеті» (номер держреєстрації Oil0U001854). Здобувач є виконавцем 

фрагменту роботи.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Новизна проведеного Логаш М.В. дослідження полягає в тому, що за 

допомогою адекватних сучасних методів дослідження ним уперше описані 

гістологічні та морфометричні особливості будови субкапсулярної зони 

печінки в нормі.

Автором уперше встановлені особливості змін печінки у різні терміни 

впливу опіоїду налбуфіну. Доведено, що інтоксикація налбуфіном 

насамперед викликає зміни в гемомікроциркуляторному руслі печінки, які 

призводять до змін в її паренхімі та до порушення функції даної органу, що 

підтверджується змінами біохімічних показників сироватки крові щура.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що

автором представлені особливості патоморфологічних змін гепатоцитів та 

судинного русла печінки за умов вживання опіоїдів. Автором доведено, що 

зміни гемомікроциркуляторного русла печінки пов’язані із вживанням 

налбуфіну, які в подальшому призводять до фокального фіброзу 

перисинусоїдного простору та перипортальних ділянок. Здобувачем
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встановлена стадійність змін у печінці, показані при опіоїдній інтоксикації! 

та виявлені безпечні терміни застосування препарату налбуфіну що і 

визначає пріоритетність виконаної дисертаційної роботи та має практичне 

значення.

5. Практичне значення результатів дослідження.

Результати дослідження розкривають основні патоморфологічні 

механізми ураження печінки під впливом опіоїдів. Отримані нові наукові 

дані щодо особливості морфологічної перебудови печінки при налбуфіновій 

інтоксикації є теоретичним підґрунтям для удосконалення існуючих схем 

лікування у хворих, що використовують опіоїди довготривало із лікувальною 

метою, так і у наркозалежних осіб для профілактики ускладнень чи підбору 

адекватної замісної терапії. А також розробки нових методів лікування у 

хворих із довготривалим застосуванням опіоїдних середників із лікувальною 

метою профілактики уражень печінки при їх використанні.

Матеріали дисертації можуть бути використані при написанні 

підручників, навчальних посібників і монографій з нормальної, клінічної та 

патологічної анатомій.

Основні положення дисертаційної роботи впроваджено в науковий та 

навчальний процес 6 морфологічних кафедр вищих медичних закладів 

України.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дослідження виконано на 53 білих щурах-самцях віком 3,5-4,5 міс. 

(вагою 180-250 гр) із використанням комплексу сучасних інформативних та 

адекватних поставленій меті методів. Утримування тварин та забір матеріалу 

здійснювався з дотриманням етичних та законодавчих вимог при виконанні 

наукових робіт з використанням експериментальних тварин, що 

підтверджено висновком засідання комісії з питань етики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол



№ 3 від 23.03.2018 p.). Кількість тварин, як в цілому, так і в кожній серії,, 

була достатньою для того, щоб створити репрезентативні статистичні 

вибірки кількісних показників, що визначалися. Об’єм фактичного матеріалу 

власних досліджень достатній для дискусії, обґрунтування наукових 

положень, гіпотез і рекомендацій науково-практичного використання 

здобутих результатів.

Мета і завдання, які поставлені для її досягнення, сформульовані чітко і 

цілком реалізовані у викладених результатах власних досліджень і висновках.

Дисертант послідовно і логічно виклав отримані результати, підтвердив 

їх численним ілюстративним матеріалом, який засвідчив достовірність і 

значущість проведених досліджень. Вважаю кількість ілюстративного 

матеріалу достатньою для узагальнення і висновків щодо особливостей 

морфологічних змін печінки під впливом опіоїду налбуфіну .

Висновки, які робить автор, логічно випливають з одержаних 

результатів, відповідають меті і завданням дослідження. Вони науково 

обґрунтовані, побудовані за змістом дисертації і достатньо чітко висвітлені в 

наукових публікаціях М.В. Логаша.

7. Оцінка змісту та оформлення дисертації, аналіз її розділів.

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 214 сторінках 

принтерного тексту (з них -  150 основного тексту), оформлена згідно наказу 

МОН України № 40 від 12.01.2017 та включає наступні розділи: анотацію, 

вступ, огляд літератури, матеріали і методи дослідження, 3 розділи власних 

досліджень, аналіз і узагальнення результатів, висновки, список 

використаних джерел, додатки. Дисертаційна робота ілюстрована 10 

таблицями та 80 рисунками.

В анотаціях поданих українською і англійською мовами коротко 

відображені основні положення дисертаційної роботи.

У вступі чітко сформульовані мета і завдання дослідження, розкриті 

наукова новизна і практична значимість отриманих результатів. Звертає на
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себе увагу достатня чисельність публікацій автора за темою дисертації в 

фахових виданнях України (5) та у закордонних виданнях (3), широка 

апробація отриманих результатів на наукових форумах (7).

У першому розділі (огляд літератури), який складається із чотирьох 

підрозділів, на ЗО сторінках наведені сучасні дані стосовно історії 

дослідження налбуфіну та його впливу на організм. Проаналізовано основні 

експериментальні моделі вивчення впливу налбуфіну на типи опіоїдних 

рецепторів, а також, патогенез морфологічних змін при дії опіоїдів на 

печінку. Дисертант не тільки цитує дані чисельних авторів, а й приводить 

глибокий критичний аналіз результатів їх досліджень, вказує на існуючі 

суперечливості у визначенні ролі опіоїдів на структуру печінки та інших 

органів. Підсумовує огляд літератури узагальнюючий висновок, який 

дозволив автору сформулювати конкретну наукову задачу, накреслити 

способи її розв’язання з урахуванням сучасних методичних підходів.

У другому розділі дисертації досить ґрунтовно викладено методику 

дослідження. На 10 сторінках автор характеризує групи досліджуваних 

тварин, моделі та методики, які були застосовані для отримання результатів 

дисертації. Використані методи дослідження достатньо інформативні та 

адекватні меті, дозволяють у повному обсязі реалізувати конкретні завдання, 

поставлені в роботі.

Добре враження справляють наступні три розділи, які відображають 

результати експериментальної роботи і дають відповіді на поставлені 

завдання.

У третьому розділі “Мікроструктура печінки щура в нормі та при 

експериментальній опіоїдній інтоксикації”, який складається із 2 підрозділів, 

на 43 сторінках викладено результати, які характеризують органометричні та 

структурні особливості будови печінки інтактних щурів і при опіоїдній 

інтоксикації. Розділ містить досить ґрунтовний опис якісних і кількісних 

гістологічних змін печінки за умов різної тривалості введення налбуфіну.
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Отримані результати дозволили автору узагальнено охарактеризувати 

морфологічні прояви опіоїдної інтоксикації печінки, а саме: пошкодження 

гепатоцитів при введенні налбуфіну в експериментальній групі ініціюються 

розладами мікроциркуляції та завершуються периваскулярним 

фіброзуванням. Розділ проілюстрований 38 рисунками та 3 таблицями.

У четвертому розділі “Ультраструктура печінки щурів в нормі та за 

умов опіоїдної інтоксикації”, який викладений на 41 сторінці, автором 

детально описано особливості ультраструктурної будови різних зон печінки 

щурів у нормі та при експериментальній опіоїдній інтоксикації. В цьому 

розділі автор досить детально описує ультраструктурні зміни в 

гемомікроциркуляторному руслі печінки щурів за умов введення налбуфіну. 

Отримані результати дозволили авторові стверджувати, що під впливом 

налбуфіну зміни виникають, насамперед, у гемомікроциркуляторному руслі 

та в подальшому призводять до змін в інших складових компонентах 

печінки. Розділ ілюстрований 41 електронною мікрофотографією.

У п'ятому розділі “Результати біохімічного дослідження сироватки 

крові щурів за умов фізіологічної норми та при експериментальній опіоїдній 

інтоксикації” на 9 сторінках автор висвітлив особливості біохімічних змін 

сироватки крові щурів при експериментальній опіоїдній інтоксикації, які 

підтверджують негативний вплив на гепатоцити печінки налбуфіну. Розділ 

містить 6 таблиць (із них 3 винесено в додатки) та 1 діаграму.

Підсумовує проведене дослідження розділ «Аналіз та узагальнення 

результатів”, який ґрунтується на співставленні результатів власних 

досліджень із літературними даними. Автор не лише констатує отримані 

результати, а й робить свої припущення щодо характеру та механізму змін і 

уміло співставляє або підтверджує ці трактування положеннями інших 

досліджень. Текст розділу викладений на 17 сторінках.

Висновки відповідають меті та завданням дослідження, змістовні, 

інформативні, науково значимі.
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Список літератури налічує 234 джерела, серед яких 83 роботи 

кирилицею та 151 латиницею.

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Робота представляє собою завершене самостійне наукове дослідження. 

Основні положення дисертаційної роботи повністю висвітлені в 15 наукових 

працях, з них 5 - у  наукових фахових виданнях України, 3 -  в іноземних 

виданнях, 7 - у  матеріалах конференцій та симпозіумів. Матеріали дисертації 

пройшли достатню апробацію (на 6 конференціях та конгресі). Автореферат 

відповідає змісту дисертації і оформлений згідно із вимогами.

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення.

Принципових недоліків у роботі мною не виявлено, але є такі 

зауваження:

1. В анотації слід всі скорочення розшифрувати, або наводимо 

слово, в дужках абревіатуру і тоді по ходу тексту використовуємо тільки 

абревіатуру.

2. В дисертації не всі абревіатури наведені і розшифровані в 

переліку умовних позначень (ICSS (ст. 40), BSA (ст. 42), 8-OHdG (ст. 48) і 

т.д.).

3. В анотації не подано змін біохімічних досліджень показників 

сироватки крові щурів, проте одне із завдань дослідження та висновок Ви 

цьому питанню присвячуєте. Також варто було б коротко подати опис тварин 

і їх груп, на яких проводили експеримент.

4. У розділ 2 слід би було внести дані про проходження біоетичної 

комісії (номер протоколу і дату).

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні питання:

1. У печінці інтактних та експериментальних щурів Ви виділяєте

субкапсулярну зону. Які особливості будови цієї зони ?
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2. В класичній печінковій часточці інтактного щура Ви виділяєте три 

зони: перипортальну, проміжну і центролобулярну, тоді як при впливі 

налбуфіну Ви описуєте порто-портальні ділянки. Дайте будь-ласка їх 

гістологічну характеристику.

3. Упродовж експерименту Ви підвищували дозу налбуфіну. Як Ви 

вираховували яку саме дозу потрібно колоти тваринам і як Ваші дані 

узгоджуються із використанням налбуфіну в клініці?

10. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці.

Основні результати дисертаційної роботи можуть бути враховані при 

створенні посібників, монографій та керівництв із нормальної анатомії, 

гістології, патологічної анатомії, впроваджені в навчальний процес на 

теоретичних кафедрах і використані в науковій роботі профільних 

лабораторій.

11. Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Логаша Максима Валентиновича “Морфологічні 

зміни печінки щура під впливом опіоїдів в експерименті” на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук відповідає спеціальності 

14.03.01 -  нормальна анатомія.

Дисертаційна робота Логаша Максима Валентиновича “Морфологічні 

зміни печінки щура під впливом опіоїдів в експерименті” є самостійним, 

закінченим науковим дослідженням, в якому отримані нові науково 

обґрунтовані дані, які мають велике теоретичне та практичне значення для 

медицини, і в сукупності вирішують важливу наукову задачу -  встановлення 

морфологічних змін печінки щура під впливом опіоїдів в експерименті.

На підставі викладеного аналізу стверджую, що дисертаційна робота 

здобувана Логаша Максима Валентиновича “Морфологічні зміни печінки 

щура під впливом опіоїдів в експерименті” за актуальністю, об’ємом, 

використанням методів дослідження, новизні отриманих даних відповідає
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п.11 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України №656 від 19.08.2015 р. і №1159 від 30.12.2015 р.) щодо 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна 

анатомія.

Офіційний опонент

професор кафедри анатомії людини

ДВНЗ "Івано-Франківський національний

медичний університет",

доктор медичних наук, професор О .Я. Жураківська

Л .  З : ^ О Н И І ^ О  О


