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1. Актуальність обраної геми дисертації

Кандидатська дисертація Зінько А. В. є оригінальною, актуальною 

морфологічною роботою, своєчасною і відповідає потребам практичної 

медицини. Серед перспективних завдань анатомії у XXI столітті сучасні 

морфологи на одне із перших місць ставлять не тільки вивчення «стандартно 

побудованого» організму, але й дослідження ряду негативних змін органів і 

тканин (прояв патології) як у дітей, так і у дорослих. У своєму 

прогресивному розвитку макроанатомічні дослідження теперішнього часу 

все більше перекликаються із мікроанатомічними дослідженнями. 

Морфологи сьогодні все частіше працюють спільно з біохіміками, біофізиками, 

генетиками, гістологами, фізіологами та клініцистами різного профілю.

Проблема структурної перебудови органів та систем під впливом 

опіоїдів є актуальною і важливою. Результати дослідження поширення 

вживання наркотичних речовин показують, що 9 % респондентів віком 15-34 

роки мали досвід вживання будь-яких наркотичних речовин упродовж життя.

Вживання наркотичних речовин розглядається у світі не тільки як 

соціальна, але й загальномедична проблема, оскільки широке використання 

наркотичних середників у клінічній практиці з метою отримання 

знеболювального та протизапального ефектів вимагає комплексного



морфологічного дослідження особливостей структурної організації органів за 

умов впливу огііоїдів. Розвиток фармакотерапії наркотичними речовинами 

вимагає розробки заходів профілактики та корекції викликаних ними 

побічних ефектів і ускладнень, у тому числі і з боку нервової тканини, 

чутливої до медикаментозного впливу внаслідок особливостей своєї будови 

та функції.

У доступній науковій літературі достатньо багато повідомлень про 

вплив опіоїдів на гепатобіліарну та імунну системи. Водночас, у фаховій 

літературі трапляються лише поодинокі повідомлення про морфологічні 

зміни білої речовини мозку під впливом опіоїдів. Не вивченими залишаються 

питання особливостей макро-, мікро-, та ультраструктури мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку під впливом опіоїдів, відсутні дані про 

якісно-кількісні зміни ангіоархітектоніки мозку при застосуванні 

наркотичних засобів. На сьогодні відсутні наукові публікації, рекомендації 

для практичних лікарів, працівників науково-дослідних установ та 

лабораторій, які окреслювали б дане питання.

Таким чином можна констатувати, що рецензована дисертаційна 

робота Зінько А. В. є актуальним дослідженням, яке присвячене 

встановленню закономірностей будови та кровопостачання білої речовини 

кінцевого мозку білого щура в нормі, а також вивченню змін її 

ангіоархітектоніки в динаміці тривалого впливу опіоїду.

2. Ступінь обгрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 

викладу в опублікованих працях

Положення і висновки, сформульовані у дисертації, обгрунтовані, 

достовірні і містять нові дані.

Дослідження виконано на достатньому для отримання достовірних 

результатів матеріалі (92 статевозрілих білих щурів-самців). Комплекс 

сучасних методів дослідження (мікроскопічний, електронно-мікроскопічний,



морфометричний, статистичний) дозволив дисертанту отримати об’єктивні, 

достовірні, нові дані щодо загальних закономірностей структурної організації 

мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку в нормі та при 

експериментальному впливі опіоїду.

Досліджуючи особливості будови та кровоносних судин білої речовини 

кінцевого мозку білого щура в нормі, А. В. Зінько вперше встановила, що у 

13,04 % експериментальних тварин носова (назальна) сполучна артерія не 

відгалужується від внутрішньої сонної артерії, а є анастомозом між носовими 

(назальними) мозковими артеріями, у 1,17 % -  хвостові (каудальні) сполучні 

артерії відгалужуються від основної (базилярної) артерії та анастомозують з 

хвостовими (каудальними) мозковими артеріями, які у всіх 

експериментальних тварин є гілками внутрішньої сонної артерії. 

Встановлено також значення морфометричних показників 

гемомікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку білого щура 

в нормі. Ці дані відображені у 1 та 2 висновках дисертації.

Автором вперше досліджено поетапні структурні та морфометричні 

зміни мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку в різні 

терміни експериментального впливу опіоїду. Зокрема, чітко показано, що 

через 2 тижні введення налбуфіну в експериментальних тварин виявлено 

перші зміни ангіоархітектоніки білої речовини кінцевого мозку, а вірогідне 

зменшення щільності пакування обмінних судин мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку, питомої площі поверхні та питомого 

об’єму капілярів, а також вірогідне збільшення показника трофічної 

активності тканини через 6 тижнів перебігу експерименту свідчать про 

значне розрідження капілярної сітки білої речовини кінцевого мозку, що 

призводить до різкого порушення її кровопостачання. Дані представлені у 4 

висновку дисертації.

Новизна проведеного Зінько А. В. дослідження полягає також у тому, 

що вперше встановлено закономірності розвитку змін мікроструктури білої



речовини кінцевого мозку при тривалому впливі опіоїду. Отримані дані 

підтверджують 5 висновок.

Важливі і нові дані, отримані А. В. Зінько в результаті дослідження 

ультраструктурних змін білої речовини кінцевого мозку в різні терміни 

розвитку експериментального впливу опіоїду, знайшли своє відображення у 6 

висновку. Зокрема, автор продемонструвала, що ангіопатія при тривалому 

впливі налбуфіну є пусковим механізмом розвитку нейропатії, через 6 тижнів 

експерименту відбувається гідропічна вакуолізація нервових волокон, 

відшарування мієлінової оболонки, руйнування нейролеми, збільшення 

кількості аморфної речовини між пучками нервових волокон, процеси 

дегенерації астроцитів та олігодендроцитів, вогнищева проліферація 

клітинних елементів глії на тлі периваскулярного та перицелюлярного 

набряку.

Основні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, достатньо викладені в 14 опублікованих працях, серед яких 6 

статей опубліковано у наукових фахових журналах України і 1 -  у 

закордонному виданні. Аналіз опублікованих праць свідчить, що матеріали 

дисертації висвітлені в них повністю і не повторюються. Основні положення 

дисертації достатньо апробовані на наукових конференціях і з ’їздах.

3. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження

Отримані дисертантом А. В. Зінько дані є важливим вкладом в 

теоретичну морфологію кінцевого мозку, оскільки вони поглиблюють і 

суттєво доповнюють відомості про мікробудову та морфометричні параметри 

структур мозолистого тіла та променистого вінця кінцевого мозку білого 

щура в нормі і можуть слугувати підґрунтям для подальших 

експериментальних досліджень кінцевого мозку при різних патологічних 

станах. Результати аналізу динаміки структурних змін білої речовини 

кінцевого мозку за умов тривалого введення налбуфіну створюють



морфологічну основу для розуміння патогенезу захворювань нервової 

тканини, зумовлених застосуванням наркотичних середників.

Отримані Зінько А. В. дані можуть використовуватись при оцінці стану 

нервової тканини, раннього виявлення ознак факторів ризику та вчасного 

проведення профілактичних заходів.

Проведене дослідження є підставою стверджувати, що тривале 

застосування наркотичних середників є причиною глибоких патологічних 

змін структурної організації мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку. Ці результати роботи мають практичне значення для 

невропатологів для розробки нових методів діагностики, профілактики та 

лікування патології нервової системи, зумовленої тривалим застосуванням 

наркотичних препаратів.

Про практичну цінність роботи свідчать впровадження результатів 

дослідження в навчальний процес та науково-дослідну і клінічну роботу ряду 

кафедр вищих медичних навчальних закладів України.

4. Оцінка змісту дисертації, її  завершеності в цілому та 

ідентичності змісту автореферату й основних положень дисертації

Дисертація і автореферат побудовані за загальноприйнятим планом 

згідно з «Основними вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій» 

ДАК України. Дисертація написана літературною українською мовою на 180 

сторінках друкованого тексту і складається з вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Список літератури містить 216 джерел, з 

яких 129 -  кирилицею та 87 -  латиницею. Робота ілюстрована 93 рисунками, 

містить 12 таблиць.

У вступі автор аргументовано, логічно і переконливо обгрунтовує 

акутальність теми дисертації, її теоретичне і практичне значення, чітко



формулює мету і завдання дослідження, підкреслює нові положення, які 

випливають з результатів роботи.

У першому розділі дисертації подано аналітичний огляд наукової 

літератури за темою дисертації. Здобувачем проведено глибокий науковий 

пошук, послідовно і детально проаналізована фахова література, що дало 

змогу її узагальнити і критично осмислити. Цей розділ складається із З 

підрозділів. Окремо описано особливості будови та шляхи кровопостачання 

білої речовини кінцевого мозку за умов фізіологічної норми, 

морфофункціональні особливості білої речовини головного мозку під 

впливом ендо- та екзогенних чинників, а також ангіопатії та нейропатії, 

зумовлені впливом опіоїдів. Розділ закінчується аргументованим підсумком, 

в якому здобувач підкреслює питання, що потребують подальшого вивчення. 

Стиль аналізу літератури показує високу ерудицію автора.

В другому розділі «Матеріали та методи дослідження» дана 

характеристика вивчених об’єктів та застосованих методів дослідження. 

Використаний комплекс сучасних методів дослідження, зокрема 

моделювання тривалого впливу опіоїду на організм, ін’єкційний метод, 

світлооптичний та електронномікроскопічний, морфометричний, 

статистичний (для порівняння цифрових даних та об’єктивного аналізу 

отриманих результатів).

У третьому та четвертому розділах, які є основною частиною 

дисертації, викладено результати власних досліджень. Третій розділ 

присвячений встановленню особливостей будови та кровопостачання білої 

речовини лабораторних щурів у нормі. Розділ складається з 3 підрозділів. 

Автором встановлено особливості ангіоархітектоніки, мікро- та 

ультраструктурної організації мозолистого тіла та променистого вінця 

кінцевого мозку за умов фізіологічної норми. Четвертий розділ присвячений 

дослідженню морфологічних особливостей структур мозолистого тіла та 

променистого вінця кінцевого мозку при експериментальному впливі 

налбуфіну. Цей розділ теж складається з 3 підрозділів. Представлено якісно-



кількісні зміни ланок кровоносного русла білої речовини кінцевого мозку, 

перебудову мозолистого тіла та променистого вінця за умов шеститижневого 

введення налбуфіну на світловому та електронно-мікроскопічному рівнях 

морфологічного дослідження. У п’ятому розділі проведено аналіз та 

узагальнення результатів дослідження. Дисертант не тільки підсумовує 

одержані дані, але й порівнює їх з даними інших авторів, кваліфіковано і 

аргументовано полемізує з ними. Розділ написано конкретно, зрозуміло і 

логічно, підкреслена новизна дослідження.

Отримані результати викладено у 6 конкретних висновках, вони 

достатньо обгрунтовані і достовірні. М іж завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.

Дисертація А. В. Зінько є завершеним дослідженням, в якому вирішені 

важливі проблеми морфології.

Автореферт відповідає змісту дисертації.

5. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці

Отримані дисертантом Зінько А. В. дані про особливості структурних 

змін білої речовини кінцевого мозку за умов впливу опіоїду необхідно 

рекомендувати для впровадження в хірургічні, неврологічні та психіатричні 

клініки і наукові лабораторії для розробки нових методів профілактики, 

діагностики і лікування патології нервової системи, зумовленої 

застосуванням наркотичних середників. Ці матеріали необхідно використати 

у навчальному процесі та в науковій роботі клінічних та морфологічних 

кафедр.

6. Зауваження щодо оформлення га змісту дисертації

Принципових недоліків у кандидатській дисертації Зінько А. В. мною 

не виявлено, але є ряд зауважень:



1. В огляді літератури, на мою думку, опис постнатального онтогенезу 

білої речовини головного мозку людини є зайвим.

2. Не зовсім вдалим є вислів «безмієлінові нервові волокна тонкі,

нейроглія представлена астроцитами, довгі відростки яких...............». В

утворенні нейроглії (а правильніше напевно нейропіля) білої речовини 

півкуль кінцевого мозку беруть участь і олігодендроцити і мікрогліальні 

клітини.

3. Вважаю, що наведені цифри по ходу розділів дисертації можна було 

б не наводити ще раз у вигляді таблиць та діаграм.

4. Трапляються поодинокі друкарські помилки, русизми та поодинокі 

невдалі вислови.

Проте, ці зауваження не носять принципового характеру, не знижують 

наукової цінності дослідження та його практичної значущості.

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні питання:

1. У яких площинах проходили зрізи головного мозку щура на яких Ви 

проводили морфометрію судин гемомікроциркуляторного русла білої 

речовини кінцевого мозку в експерименті?

2. На рис. 4.27 (це напівтонкий зріз променистого вінця через 2 тижні 

введення налбуфіну) є гіпехромні і нормохромні нейрони. Скажіть будь- 

ласка, чи спостерігали Ви в нормі нейрони в променистому вінці (в 3 розділі 

Ви нейрони не описуєте), чи це є специфічні зміни при застосуванні 

налбуфіну?

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертація Зінько Аксінії Володимирівни «Вплив опіоїду на структуру 

білої речовини кінцевого мозку в експерименті», виконана у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ 

України (науковий керівник -  доктор медичних наук, професор Л. Р. 

М атешук-Вацеба) є завершеним дослідженням, в якому вирішено важливе



завдання встановлення особливостей будови та кровопостачання білої 

речовини кінцевого мозку білого щура в нормі та в динаміці тривалого 

впливу опіоїду. Результати дослідження мають прикладне клінічне значення.

За науковою новизною, актуальністю, теоретичною і практичною 

цінністю дисертація Зінько А. В. відповідає вимогам Положення ДАК МОН 

України п. 11 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

Постановою Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 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 

виконавчий директор М іжнародної 

академії інтегративної антропології 

доктор медичних наук, професор

Підпис професора Гунаса І. В. засвідчую.

Вчений секретар 

Вінницького національного ме, 

університету ім. М. І. П ирог 

кандидат медичних наук, до О. А. Серебреннікова

нсшол<~и£& о0


