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1. Актуальність теми дисертації.

Міокард залишається у фокусі уваги морфологів та клініцистів, 

оскільки його структурні зміни, зумовлені впливом багатьох чинників, є 

причиною смертності та інвалідності у світовому масштабі.

Широке застосування опіоїдних анальгетиків, поширення наркоманії 

зумовлюють необхідність детального вивчення впливу наркотичних 

середників на організм загалом та серце, зокрема. Відомо, що наркотична 

інтоксикація зумовлює кардіосклероз, рабдоміоліз, жирову трансформацію 

кардіоміоцитів із подальшим розвитком фібриляції.

Однак, є ціла низка невирішених питань щодо морфологічної 

перебудови міокарда та його гемомікроциркуляторного русла за умов впливу 

широко використовуваного опіоїду. Все це визначило мету даної роботи -  

встановлення особливостей структурної організації міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла в різні терміни тривалого впливу налбуфіну 

в експерименті.

2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.



Дисертація виконана у Львівському національному медичному 

університеті в рамках комплексної планової науково-дослідної роботи 

кафедри нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною 

анатомією «Структурна організація, ангіоархітектоніка та антропометричні 

особливості органів у внутрішньо- та позаутробному періодах розвитку, за 

умов впливу екзо- та ендогенних факторів» (№ державної реєстрації 

0115U000041). Дисертант є співвиконавцем зазначеної НДР, а дисертаційна 

робота є її фрагментом. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради 

університету (протокол № 8 від 18.05.2016 p.).

3. Новизна наукових положень та висновків дисертації.

Застосувавши комплекс методів дослідження (світлооптичні та

субмікроскопічні, скануючої електронної мікроскопії, морфометричний, 

статистичний аналіз), у науковій роботі вперше встановлена залежність між 

тривалістю введення налбуфіну та глибиною змін структурної організації 

міокарда та його гемомікроциркуляції. Систематизовані отримані результати 

дозволили провести порівняльну характеристику структурної організації 

міокарда в умовах вікової норми та впливу опіоїду.

З’ясовано особливості ангіоархітектоніки із врахуванням 

морфометричних параметрів, а також прослідковано зміну співвідношення 

площі перерізу мітохондрій до площі перерізу саркоплазми кардіоміоцита.

Таким чином, основні наукові положення дисертаційної роботи та її 

висновки вирізняються новизною, вони базуються на використанні сучасних 

методів дослідження, що забезпечило отримання достовірних об’єктивних 

даних.

4. Обґрунтованість наукових положень і висновків дисертації.

У дисертаційній роботі чітко сформульовані мета і задачі дослідження, 

які повністю виконані і репрезентовані дисертантом в основних наукових



положеннях і висновках. Сформульовані в науковій роботі висновки цілком 

відповідають меті та завданням дослідження, базуються на аналізі достатньої 

кількості нових даних, отриманих за допомогою комплексу класичних та 

сучасних і адекватних методів. Отримані дані дають повну об’єктивну 

морфологічну і морфометричну характеристику особливостей морфологічної 

перебудови міокарда в динаміці 42-денного впливу налбуфіну.

Наукові положення та висновки дисертаційної роботи повністю 

висвітлені в публікаціях дисертанта. Робота достатньо ілюстрована 

високоякісними фотографіями мікропрепаратів, таблицями та діаграмами, які 

цілком відображають обсяг проведених досліджень. Все вищевказане 

свідчить про те, що отримані результати, а також наукові положення і 

висновки дисертації є достатньо обґрунтованими та достовірними.

5. Оиінка змісту дисертації її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату.

Дисертаційна робота викладена на 194 сторінках принтерного друку. 

Робота написана українською мовою згідно із загальноприйнятими вимогами 

і структурно складається із анотації, вступу, огляду літератури, розділу 

«Матеріал і методи дослідження», 2 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Робота містить 79 рисунків (фотографії із гістологічних 

препаратів на світлооптичному, ультраструктурному рівнях, скануючі 

електронограми та діаграми), а також 8 таблиць. Список використаних 

літературних джерел включає 221 найменування.

У «Вступі», який викладений на 7 сторінках, дисертантом 

обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок з науковими 

програмами кафедри, мету і задачі дослідження, наукову новизну та 

практичну значимість роботи, матеріали апробації і публікації за темою 

дисертації.



Огляд літератури проводиться на 25 сторінках та складається з трьох 

підрозділів.

В розділі детально проаналізовано вітчизняні та іноземні джерела, в 

яких висвітлюється порівняльна анатомія серця людини і щура за умов 

фізіологічної норми та патології. Описано патогенетичний механізм дії 

наркотичних середників на організм та морфологічні особливості внутрішніх 

органів при різних видах наркотичної інтоксикації.

Другий розділ «Матеріал і методи дослідження» містить дані про 

матеріал дослідження -  106 статевозрілих білих щурів-самців, їх розподіл за 

групами (оформлено таблицею) і зазначається про дотримання етичних норм 

та стандартів. Обґрунтовано застосовані методи дослідження, детально 

описано методологію морфологічних досліджень.

Результати власних досліджень викладено у двох розділах.

Розділ 3 присвячено дослідженню структурних особливостей міокарда 

та його гемомікроциркуляторного русла у білого щура в нормі. Його 

висвітлено у трьох підрозділах, викладено на 20 сторінках. Отримані дані 

проілюстровані 21 рисунком. Основні положення даного розділу

опубліковані автором у 6 працях.

У розділі 4, який викладений на 53 сторінках, продемонстровано 

особливості структурної організації міокарда та його 

гемомікроциркуляторного русла за умов тривалого впливу опіоїду. Розділ 

проілюстровано 57 рисунками, діаграмами га 7 таблицями. Основні 

положення даного розділу опубліковано в 10 наукових працях.

Загалом, розділи власних досліджень завершуються висновками, які є 

резюмуючими.

Дисертантом на 18 сторінках проаналізовано результати досліджень та 

об’єктивно проведено їх порівняння з даними наукових джерел.



Дисертація завершується 6 висновками, які логічно і аргументовано 

випливають з матеріалу дисертаційної роботи, повністю відповідають меті і 

завданням дослідження.

Список використаних літературних джерел нараховує 221 

найменування, оформлений згідно вимог.

Є додатки на 20 сторінках.

Дисертаційна робота виконана з дотриманням чинних вимог, що 

ставляться до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій. Зміст 

автореферату дисертації та публікацій за темою дослідження співпадає з 

основними положеннями наукової роботи і відповідає тексту самої 

дисертації.

6. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного дослідження 

у практиці.

Результати дослідження поглиблюють і доповнюють наукові відомості 

про вплив опіоїду на структури серця, що створює морфологічне підґрунтя 

для розуміння патогенезу та подальшого пошуку оптимальних методів 

діагностики, профілактики і лікування кардіологічних захворювань у 

пацієнтів, які впродовж тривалого часу вживають опіоїди та у наркозалежних 

осіб.

Проведене дослідження відповідає сучасним потребам анатомії людини 

та дозволяє рекомендувати отримані наукові результати застосовувати в 

практиці. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в 

експериментальних дослідженнях як основа для подальшого вивчення 

міокарда при впливі на організм різних факторів, а отримані дані дозволять 

прогнозувати виникнення змін при різних видах патології.

Практичне значення підтверджується також 16 актами впровадження в 

навчальний процес профільних кафедр медичних ВНЗ України.



Результати дослідження можуть бути використані при написанні 

навчальних посібників з нормальної та топографічної анатомії, а також 

кардіології.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих, працях.

Дані дисертаційної роботи відображено в 13 наукових працях, з них 7

статей -  у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, 1 -  у 

закордонному виданні, 5 - у  матеріалах вітчизняних та закордонних 

конференцій.

8. Недоліки та зауваження до змісту і оформлення дисертації та 

автореферату.

Дисертація написана згідно існуючих вимог. У цілому позитивно 

оцінюючи дисертаційну роботу, необхідно вказати на зауваження, які не 

знижують наукової та практичної цінності роботи:

1. Варто було б при зазначенні метричних показників серця (довжини 

та діаметра) вказати за якими анатомічними орієнтирами 

проводилися ці виміри.

2. Не вказано які камери серця досліджувалися і, відповідно, на деяких 

рисунках не зазначено в міокарді якої локалізації виявлені певні 

морфологічні структури чи їх зміни.

3. Краще було б використати світлого кольору стрілки-вказівники на 

рис. 3.8, 3.10, 3.17,3.20, 4.20.

4. У підписах до рисунків спочатку необхідно позначати структури 

одного морфологічного утворення, а тоді іншого (зокрема, рис. 3.12 

-  спочатку позначення гемокапіляра, потім кардіоміоцита і знову 

гемокапіляра).

5. У тексті дисертації зустрічаються технічні опечатай («загублена» 

кома чи буква); морфологічні стилістичні неточності



Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою працею, 

виконана на сучасному науковому рівні, наукові положення та висновки, 

викладені в дисертації, є новими.

За актуальністю вибраної теми, новизною, рівнем методичного 

підходу, теоретичним і практичним значенням результатів, а також ступенем 

обґрунтованості та вірогідності положень і висновків рецензована дисертація 

повністю відповідає п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

№656 від 19.08.2015 року , №1159 від 30.12.2015 року, №567 від 20.07.2016 

року), а її автор Покотило Віра Юріївна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  

«нормальна анатомія».
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