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офіційного опонента на дисертаційну роботу Кузь Уляни 

Василівни“Морфофункціональні зміни в легенях при ранній стабілізації 

переломів на тлі множинної скелетної травми та шляхи їх корекції”, подану до 

захисту у спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 при Івано-Франківському 

національному медичному університеті МОЗ України на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, 

цитологія, ембріологія 

 

Актуальність теми. Однією з найважливіших проблем сучасної 

травматології залишається політравма, що пов’язано з недостатньою 

ефективністю її лікування та способів профілактики ускладнень. Відомо, що у 

79,7% постраждалих настає досить важке ускладнення – гостре ушкодження 

легень (ГУЛ), з них приблизно у 10% виникає його найважчий прояв – гострий 

респіраторний дистрес синдром (ГРДС). Завдяки численним дослідженням 

вдалось виявити загальні закономірності розвитку ГУЛ-ГРДС при різних 

патологічних станах.Проте робіт, присвячених пошкодженню легень при 

множинних переломах, все ще недостатньо, щоб встановити основні 

морфофункціональні особливості. З іншого боку актуальною залишається 

проблема хірургічного лікування переломів довгих кісток. На сьогодні доведено, 

що найбільш оптимальним методом остеосинтезу є інтрамедулярна фіксація, але 

її застосування у гострому періоді політравми (впродовж першої доби)  небажане 

в зв’язку з високим ризиком розвитку ГУЛ-ГРДС.  

Тому дисертаційне дослідження, метою якого було встановити 

морфофункціональні особливості розвитку змін в респіраторному відділі легень 

при множинній скелетній травмі та при застосуванні інтрамедулярного 

остеосинтезу з метою пошуку шляхів їх корекції, є актуальним, своєчасним та 

заслуговує на особливу увагу. 

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексних науково-дослідних 



робіт кафедри патологічної фізіології Івано-Франківського національного 

медичного університету «Патогенетичні механізми розвитку змін в органах 

дихальної, ендокринної, нервової систем при змодельованих патологічних станах 

та їх корекція» (№ Держреєстрації 0117U001758) та НДР кафедри травматології і 

ортопедії Івано-Франківського національного медичного університету «Шляхи 

оптимізації репаративної регенерації кістково-м’якотканинних структур та 

реабілітації хворих з ураженнями органів опори та руху в залежності від 

структурно-функціонального стану тканин та умов фіксації» (№ Держреєстрації  

0114U005451).   

Наукова цінність та практична значимість роботи. 

Наукова новизна полягає у встановлені основних закономірностей динаміки 

морфофункціональних змін респіраторного відділу легень при множинній 

скелетній травмі в експерименті.  

Здобувачка на основі комплексного підходу з використанням сучасних 

морфологічних, імунологічних і біохімічних методів дослідження вперше виявила 

закономірності морфофункціональних змін в легенях при ранній стабілізації 

переломів кісток інтрамедулярним фіксатором на тлі множинної скелетної травми. 

Новими є дані електрономікроскопічних змін компонентів респіраторного відділу 

легень внаслідок повторної травми викликаної хірургічним втручанням (феномен 

«другого удару»), що викликає більш ранні та виражені ушкодження тканини.  

Уперше в експерименті обґрунтовано можливості застосування екзогенних 

сурфактантів для профілактики ускладнень з боку легеневої тканини при ранній 

стабілізації переломів кісток інтрамедулярним фіксатором на тлі множинної 

скелетної травми. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. Проведене 

дослідження має велике наукове значення. Отримані дані дозволяють доповнити 

існуючі відомості про особливості перебігу в динаміці морфофункціональних змін 

в легеневій тканині при множинній скелетній травмі та інтрамедулярній фіксації 

переломів стегнових кісток на тліі політравми. Вагоме значення  отриманих 

результатів полягає в тому, що уперше експериментально обґрунтовано 



можливості запобігання негативному впливу на компоненти респіраторного 

відділу легень при ранній стабілізації переломів кісток на тлі множинної скелетної 

травми.  

Дисертаційна робота має важливе практичне значення. Одержані результати 

можуть бути використані як теоретичне підґрунтя для впровадження у клініку 

способів запобігання легеневих ускладнень при множинних травмах.  Проведений 

експеримент дає можливості для розробки нових підходів до профілактики 

гострого ушкодження легень та забезпечення можливості проведення 

інтрамедулярного остеосинтезу довгих кісток в ранньому періоді політравми.  

Дані дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес та наукову 

роботу шести кафедр морфологічного профілю вищих медичних закладів України. 

Також дані дисертаційного можуть бути теоретичним підґрунтям для подальших 

фундаментальних та клінічних досліджень дослідження, а також можуть 

застосовуватись для поглиблення знань лікарів-спеціалістів.   

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність. 

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації, сформульовані у 

дисертації, є обґрунтованими, вагомими, оскільки базуються на достатній 

кількості експериментального матеріалу (130 статевозрілих щурах-самцях Вістар) 

для отримання достовірних даних. У роботі застосовувались адекватні сучасні 

методи: електрономікроскопічний, гістологічний, біохімічні та імунологічні. 

Отримані дані статистично оброблені згідно сучасних принципів доказовості, що 

свідчить про достовірність отриманих показників. Їх обговорення, висновки та 

практичні рекомендації дозволяють стверджувати про достатній рівень 

обґрунтованості сформульованих дисертанткою наукових положень.  

Дисертація ілюстрована великою кількістю мікрофотографій гістологічних 

препаратів та електронними мікрофотографіями високої якості, які детально 

описані, а також таблицями і рисунками, що загалом демонструє комплексний 

підхід до проблеми. 



Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, із них 4 

– у фахових наукових виданнях України, 1– в іноземному виданні,  4 роботи – у 

матеріалах наукових конференцій. Опубліковані праці повністю охоплюють всі 

розділи дисертації. 

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи. 

Дисертація Кузь У.В.побудована за загальноприйнятою схемою, викладена 

на 195 сторінках, з них 138 сторінок – основного тексту, містить 66 рисунків та 9 

таблиць. Список літератури включає 245 праць, з них 105 – кирилицею, 140 – 

латиницею. Робота складається з вступу, розділів: “Огляд літератури”, “Матеріали 

і методи досліджень”, трьох розділів власних досліджень, “Аналіз та узагальнення 

результатів”, висновків, списку використаної літератури, додатків. 

У «Вступі» дисертації повно й аргументовано представлені актуальність 

теми дослідження, зв'язок роботи з комплексними науково-дослідними роботами, 

мета, завдання, наукова новизна та практична значимість отриманих результатів, 

особистий внесок автора у виконання даного дослідження, впровадження та 

апробація дисертаційних матеріалів, повнота їх викладення в опублікованих 

працях.  

Розділ 1 «Сучасний стан досліджень змін компонентів респіраторного 

відділу легень при дії ендогенних факторів та можливі  шляхи їх корекції» 

складається здвох підрозділів на 18 сторінках, у яких подані сучасні наукові дані 

стосовно особливостей морфофункціональних змін у легенях при різноманітних 

критичних станах та можливості їх корекції. В підрозділі 1.1 наведені відомі 

літературні дані щодо особливостей патогенезу гострого ушкодження легень при 

дії ендогенних факторів, серед яких подаються дослідження щодо впливу 

політравми та інтрамедулярного остеосинтезу на легеневу тканину. В підрозділі 

1.2 проаналізовано експериментальні і клінічні дані, що відображають вплив на 

організм екзогенних сурфактантів. Інформація розділу викладена повноцінно, 

аргументовано, доступно із вагомими висновками. 



Розділ  2  містить детальний опис експериментального матеріалу та методик 

дослідження. В семи підрозділах обґрунтовано і чітко описано методики, які 

застосовувались в роботі: гістологічні, електрономікроскопічну, біохімічні та 

імунологічну, статистичної обробки отриманих результатів. Усі підрозділи логічні 

за змістом та черговістю.  

У трьох наступних розділах (81 сторінка) подано результати власних 

досліджень, які відображають 1) морфологічних зміни респіраторного відділу 

легень при множинній скелетній травмі; 2) морфологічні зміни респіраторного 

відділу легень при множинній скелетній травмі із застосуванням 

інтрамедулярного остеосинтезу та їх корекції ліпіном; 3) ендоінтоксикаційні, 

імунологічні та біохімічні зміни при ранній стабілізації переломів на тлі 

множинної скелетної травми та корекції фосфатидилхоліновими ліпосомами.  

Дисертанткою виявлено, що при множинній скелетній травмі вже на 24 год 

від початку експерименту виникають альтерації в легеневій тканині, а 

максимальні ушкодження розвиваються на 72 год дослідження і тривають аж до 

168 год. Розділ 3 ілюстрований 22-ма рисунками високої якості, які повністю 

відображають динаміку змін ультраструктурної організації компонентів 

респіраторного відділу легень на тлі множинної скелетної травми.  

Розділ 4 розкриває зміни, які відбуваються в легеневій тканині при 

проведенні ранньої стабілізації множинних переломів стегнових кісток 

інтрамедулярний фіксатором. Авторкою встановлено, що інтрамедулярний 

остеосинтез викликає більш виражені порушення ультраструктурної організації 

всіх компонентів респіраторного відділу легень, ніж при множинній скелетній 

травмі. Субмікроскопічні зміни проявляються вираженими явищами 

гіпергідратації в альвеолоцитах І і ІІ типів, інтерстиційній тканині, ендотеліоцитах 

гемокапілярів, альвеолярних макрофагах та особливо у ендотеліоцитах 

гемокапілярів стінки альвеоли. Також встановлено, інтрамедулярний остеосинтез 

викликає виражені порушення реологічних властивостей крові, які проявляються 

еритроцитарними сладжами, адгезією та агрегацією лейкоцитів і тромбоцитів. В 

динаміці виявлено, що дані зміни виникають раніше, вже на 24 год експерименту. 



У другій частині розділу автором обґрунтовуються можливості корекції 

вищезгаданих ушкоджень за допомогою фосфатидилхолінових ліпосом (препарат 

«Ліпін»). В експерименті доведено, що введення ліпіну значно зменшує прояви 

дистрофічно-деструктивних змін у всіх компонентах респіраторного відділу 

легень впродовж перших 24 год від початку експерименту, проте в подальшому 

(на 72-168 год дослідження) його дія припиняється. Розділ 4 містить 35 рисунків, 

якість та повнота опису яких дозволяє повністю розкрити динаміку змін легеневої 

тканини при проведені інтрамедулярного остеосинтезу на тлі множинної 

скелетної травми та відображає обґрунтування ефективності їх корекції з 

допомогою ліпосом.  

У розділі 5 наведені дані біохімічних та імунологічних методів дослідження 

у трьох експериментальних групах. Ілюстративний матеріал представлений 9 

таблицями і 6 рисунками. Отримані результати підтверджують дані гістологічного 

та електрономікроскопічного методів дослідження. Достовірно доведено, що 

множинна скелетна травма та інтрамедулярний остеосинтез стегнових кісток 

супроводжуються розвитком синдрому ендоінтоксикації та системної запальної 

відповіді, активацією процесів ліпопероксидації, які найбільш виражені на 24-72 

год від початку експерименту. Встановлено, що корекція за допомогою 

фосфатидилхолінових ліпосом сприяє зменшенню показників ендоінтоксикації, 

системної запальної відповіді та ліпопероксидації впродовж перших 24 год.  

На 15 сторінках розділу «Аналіз і узагальнення результатів дослідження” 

наведене деталізоване узагальнення та обговорення виконаних досліджень. 

Отримані дисертанткою результати експериментальних спостережень 

проаналізовані у взаємозв’язку з сучасними даними вітчизняних та закордонних 

дослідників. Авторкою показано, що множинна скелетна травма і 

інтрамедулярний остеосинтез при ній викликають системний вплив на організм, з 

подальшим розвитком гострого ушкодження легень. Проведене порівняння з 

іншими екстремальними станами, що часто ускладняються ГУЛ-ГРДС, показує, 

що при множинній скелетній травмі та остеосинтезі виникає особливий каскад 

патологічних змін, який характеризується надмірною активацією процесів 



запалення, ліпопероксидації, що в подальшому призводить до глибоких 

імунологічних змін та синдрому поліорганної недостатності, провідну роль в 

якому відіграє дихальна недостатність.  

Висновки, практичні рекомендації базуються на результатах проведених 

спостережень, переконливі, аргументовані. 

Автореферат повністю відображає основні положення виконаних 

дисертаційних досліджень. 

Дисертаційна робота вносить вагомий вклад у теоретичну та практичну 

травматологію. Принципових зауважень щодо оформлення і викладення 

матеріалу в дисертації не має. 

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли наступні 

зауваження: 

- В тексті автореферату немає посилання на лабораторію, в якій виконано 

електронномікроскопічні дослідження; 

- Зустрічаються невдало використані слова: с. 52 «фарбування» - 

«забарвлення», с. 91 «на значному протязі» - «протягом»; 

- Складно визначити структури на окремих мікрофотографіях – 4.26, 4.29; 

- Збільшення на мікрофотографіях 3.4, 4.8 та 4.14 потребує уточнення; 

- У тексті дисертації зустрічається окремі друкарські та стилістичні, а 

також комп’ютерні помилки. 

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли наступні 

запитання: 

1. Чому, на вашу думку при інтрамедулярному остеосинтезі на тлі 

множинної скелетної травми виникають більш виражені зміни в легенях?  



2. Що свідчить про збільшення функціональної активності в 

альвеолоціпах II типу?

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна робота 

Ку-зь Уляни Василівни “Морфофункціон&тьні зміни в легенях при ранній 

стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та шляхи їх корекції”, 

яка виконана у Івано-Франківському національному медичному університеті 

МОЗ України с завершеним самостійним науковим дослідженням, в якому 

запропоновано теоретичне обіруїггування вирішення актуального завдання, що 

полягає у встановлені особливостей морфофункціональних змін в легенях при 

ранній стабілізації переломів на тлі множинної скелетної гравми з метою 

встановлення шляхів їх корекції.

За актуальністю та обсягом виконаних досліджень, науковою новизною, 

теоретичною та практичною значимістю отриманих результатів, адекватністю 

застосованих методів дослідження, достовірністю та вагомістю сформульованих 

наукових положень, висновків, практичних рекомендацій дисертація Кузь Уляни 

Василівни 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 10.08.2015 року та 

№ 1159 від 30.12.2015 року) щодо кандидатських дисертацій та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. №40 “Про затвердження 

вимог до оформлення дисертації”, а дисертантка Кузь Уляна Василівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за

спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, цитологи

Офіційний опонент -

професор кафедри гістології,

цитології та ембріології

Української медичної стоматологічної

академії МОЗ України

доктор медичних наук, професор Єрошенко Г. А.


