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Актуальність обраної теми дисертації. У теоретичній і практичній 

медицині на сьогоднішній день питання підходів до лікування множинних 

ушкоджень організму та запобігання їх ускладненням надзвичайно актуальне. 

Відомо, що летальність при політравмі залишається дуже високою (12,2-

63,4 %). Однією з основних причин залишається синдром поліорганної 

недостатності та один із найважчих його проявів – гостре ушкодження легень 

(ГУЛ), що досить часто веде до розвитку гострого респіраторного дистрес 

синдрому (ГРДС).  

В той же час актуальною та невирішеною проблемою залишається рання 

стабілізація множинних переломів довгих кісток інтрамедулярними 

фіксаторами, що хоч і є найбільш біомеханічно обґрунтованим методом 

хірургічного лікування, проте також може призводити до розвитку ускладнень 

з боку легень.    

Сучасні дослідження спрямовані на розробку шляхів корекції як 

системного впливу політравми на організм, так і запобіганню негативного 

впливу інтрамедулярного остеосинтезу. Одним з перспективних методів 

профілактики ускладнень з боку легеневої тканини може бути використання 

екзогенних сурфактантів на основі фосфатидилхоліну. Препарати 

сурфактанту опосередковано здатні впливати на поліпшення мікроциркуляції 

та реологічні властивості крові, а також інгібувати процеси перекисного 

окиснення ліпідів та підтримувати активність антиоксидантної системи 

організму. З іншого боку, сурфактант має мембранопротекторний ефект, який 

запобігає руйнуванню клітин. 
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 Враховуючи вищезазначене можна стверджувати, що дисертаційна 

робота Кузь У.В., присвячена вивченню особливостей морфофункціональних 

змін респіраторного відділу легень при ранній стабілізації переломів на тлі 

множинної скелетної травми для обґрунтування принципів їх корекції в 

експерименті, є актуальною, має теоретичне і практичне значення. 

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). 

 Новизна дослідження та одержаних результатів. У дисертаційній 

роботі вперше на великому експериментальному матеріалі із застосуванням 

комплексу морфологічних, імунологічних і біохімічних методів дослідження 

встановлено характер і глибину пошкодження структурних компонентів 

респіраторного відділу легень при множинній скелетній травмі. 

Уперше з’ясовано особливості морфофункціональних змін структурних 

компонентів респіраторного відділу легень при множинній скелетній травмі 

на тлі застосування інтрамедулярного остеосинтезу. 

Встановлено, що використання фосфатидилхолінових ліпосом для 

запобігання гострого ушкодження легень при множинній скелетній травмі та  

ранній стабілізації переломів кісток інтрамедулярним фіксатором є 

ефективним та має пульмо- і мембранопротекторний вплив. 

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Отримані результати дозволяють доповнити існуючі відомості про 
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особливості морфофункціональних змін респіраторного відділу легень при 

множинній скелетній травмі та інтрамедулярній фіксації переломів стегнових 

кісток. 

Отримані результати дозволяють патогенетично обґрунтовано 

проводити корекцію структурних змін компонентів респіраторного відділу 

легень фосфатидилхоліновими ліпосомами при ранній стабілізації переломів 

кісток на тлі множинної скелетної травми. Одержані результати можуть бути 

використані в клініці як теоретичне підґрунтя для профілактики легеневих 

ускладнень при політравмі та забезпечення можливості проведення ранньої 

кінцевої стабілізації переломів довгих кісток інтрамедулярним фіксатором.  

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес та 

наукову роботу на профільних кафедрах медичних ВНЗ України, що буде 

сприяти розширенню знань студентів про морфофункціональні зміни в 

легенях при політравмі. 

 Ступінь обґрунтованості та достовірність положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових 

положень, висновків та рекомендацій базуються на достатньому фактичному 

матеріалі і є достовірними, оскільки у роботі використано великий обсяг 

експериментального матеріалу – 130 статевозрілих білих щурів-самців. Для 

досліджень дисертанкою використовувалися як традиційні, так і новітні 

методи досліджень: гістологічний, електронномікроскопічний, біохімічні та 

імунологічні, які відповідають поставленій меті та завданням дослідження і 

повністю дозволяють їх реалізувати.  

Це все дозволило встановити достовірні морфологічні зміни, які 

виникають у респіраторному відділі легень при множинній скелетній травмі 

та застосуванні інтрамедулярного остеосинтезу. Отримані дані є достатньо 

переконливими, науково обґрунтованими, а їхній аналіз проведений з 

урахуванням останніх даних фахової наукової літератури.  

 Висновки дисертаційної роботи базуються на отриманих результатах 

поставлених завдань і логічно випливають із основної мети дослідження. 
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Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації. Дисертаційна робота 

представляє собою завершену наукову працю, яка побудована в традиційному 

стилі. Матеріали дисертації викладені на 195 сторінках комп'ютерного тексту, 

з них 138 сторінок – основного тексту, включає 66 рисунків та містить 9 

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

латиницею. Робота складається із анотацій, вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. 

В “Анотації” поданій українською і англійською мовами стисло наведені 

основні положення дисертаційної роботи. 

У “Вступі” дисертантка логічно обґрунтовує актуальність теми 

дисертації, її зв’язок з науковими програмами. Чітко сформульовані мета і 

завдання дослідження, наукова новизна та практичне значення роботи, дані 

про апробації отриманих результатів та публікації за темою дисертації. 

Розділ 1 викладений на 18 сторінках. Дисертантка дає вичерпну 

характеристику стану проблеми змін компонентів респіраторного відділу 

легень при дії ендогенних факторів та можливі шляхи їх корекції за даними 

вітчизняної і світової літератури. Представлені дані про розвиток гострого 

ушкодження легень при різноманітних екстремальних станах. Описаний 

вплив інтрамедулярного остеосинтезу на тлі політравми на розвиток 

ускладнень з боку легеневої тканини. Проаналізовано роботи багатьох 

дослідників стосовно змін респіраторного відділу легень при впливі 

різноманітних екзо – та ендогенних чинників. У висновках до розділу автор 

чітко і переконливо вказує на невирішені аспекти даної проблеми, які 

витікають з аналізу літературних джерел.  

У розділі “Матеріали і методи дослідження”, який викладений на 8 

сторінках, обґрунтований вибір матеріалу дослідження, наведено дизайн 

експерименту, терміни спостереження, а також використані методи 
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дослідження. Експерименти проводилися згідно вимог існуючих положень 

про гуманне поводження з піддослідними тваринами. Матеріалом для 

дослідження була тканина легень, яку забирали у достатньої кількості тварин 

у заплановані терміни спостереження, а також у тварин контрольної групи. 

Дисертантка всесторонньо обґрунтована методи дослідження: гістологічний, 

електронномікроскопічний для встановлення морфологічних змін у легенях, 

біохімічні та імунологічні методики. Використано адекватні статистичні 

методи для оцінки достовірності отриманих результатів. 

У наступних трьох розділах викладені результати власних досліджень. 

У Розділі 3, який викладено на 25 сторінках всебічно охарактеризовано 

динаміку змін гістологічних та ультраструктурних змін компонентів 

респіраторного відділу легень при множинній скелетній травмі на 6, 24, 72, 

168 год від початку експерименту. Дисертанткою встановлено, що при 

множинній скелетній травмі зміни в респіраторному відділі легень 

виявляються вже протягом перших 24-х годин експерименту. Виявлено 

набрякові явища в альвеолоцитах І і ІІ типів, а також ендотеліоцитах 

гемокапілярів та альвеолярних макрофагах. У гемокапілярах альвеолярної 

стінки спостерігалась надмірна акумуляція нейтрофілів, їх агрегація та адгезія. 

Найбільш виражені ушкодження виявлялися на 72-у год експерименту і 

характеризувалися розвитком інтерстиційного і внутрішньоальвеолярного 

набряків. В цілому 3 розділ логічно структурований на 4 підрозділи, 

відповідно до динаміки змін. Наприкінці розділу підведений підсумок 

проведених досліджень і у короткому резюме відображені основні характерні 

зміни респіраторного відділу легень, що виникли у результаті множинної 

скелетної травми, їхню динаміку. Наведений також список праць, 

опублікованих за науковими результатами  розділу. 

Розділ 4 присвячений вивченню морфологічних змін респіраторного 

відділу легень при множинній скелетній травмі із застосуванням 

інтрамедулярного остеосинтезу та їх корекції ліпіном. Він складається з п’яти 

підрозділів, викладений на 40 сторінках, проілюстрований 35 рисунками. 
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Встановлено, що субмікроскопічні зміни структурних компонентів 

респіраторного відділу легень при проведення інтрамедулярного остеосинтезу 

більш інтенсивні ніж при множинній скелетній травмі, починаючи з 24 год 

експерименту. На ультраструктурному рівні виявлені значні набрякові явища 

складових аерогематичного бар’єру, в найбільшій мірі ендотеліоцитів 

гемокапілярів. Судинні розлади супроводжувалися адгезією та агрегацією 

лейкоцитів і тромбоцитів, сладж-феноменом еритроцитів. 

Встановлено, що застосування ліпіну призводить до зменшення 

дистрофічно-деструктивних змін в альвеолоцитах І і ІІ типів, інтерстиційній 

тканині, ендотелії гемокапілярів, альвеолярних макрофагах і покращення 

реологічних властивостей крові.  

Розділ 5 власних досліджень присвячений вивченню 

ендоінтоксикаційних, імунологічних та біохімічних змін при ранній 

стабілізації переломів на тлі множинної скелетної травми та корекції 

фосфатидилхоліновими ліпосомами. Він викладений на 17 сторінках, 

проілюстрований 9 таблицями і 6 рисунками. Виявлено, що проведення 

інтрамедулярного остеосинтезу на тлі множинної скелетної травми 

супроводжується системними порушеннями метаболізму із посиленням 

проявів ендотоксемії та активацією процесів ліпопероксидації. 

Встановлено, 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. Застосування в якості коригуючого чинника 

фосфатидилхолінових ліпосом істотно знижує синдром системної запальної 

відповіді та ліпопероксидації впродовж перших 24 год та знижує ступінь 

ендогенної інтоксикації.  

Розділ “Аналіз та узагальнення результатів” викладений на 15 сторінках. 

Авторкою проведено глибокий, змістовний і аргументований аналіз та 

узагальнення результатів дослідження, в якому дисертантка також порівнює їх 
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з даними інших дослідників. Розділ написано кваліфіковано, логічно, 

обґрунтовано. Цей розділ повністю відображає положення, які сформульовані 

дисертантом. 

Наприкінці дисертаційної роботи зроблені шість висновків, які повністю 

відповідають завданням дослідження, відображають матеріали дисертаційної 

роботи і ґрунтуються на результатах власних досліджень. 

Автореферат дисертації написаний згідно існуючих вимог. Зміст 

автореферату у стислій формі відображає основні результати проведеного 

дослідження.  

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. Отримані наукові результати дисертаційної роботи у 

достатньому обсязі висвітлені у 9-и публікаціях, серед яких 4 статті 

надруковані у фахових наукових виданнях України, 1 стаття – у іноземному 

виданні, 4 роботи – у матеріалах наукових конференцій. В цих публікаціях 

знайшли відображення всі основні положення дисертаційної роботи. 

Зауваження та побажання до дисертації та автореферату щодо їх 

змісту і оформлення. Зміст дисертації відповідає темі дослідження і 

розкриває її суть. Дисертаційна робота написана українською мовою, 

оформлена згідно існуючих вимог. Оцінюючи дисертаційну роботу Кузь У.В. 

загалом позитивно, слід відмітити деякі недоліки і побажання: 

1. Окремі мікрофотографії дисертації вимагають кращої якості, 

позначення на деяких рисунках не завжди, дають можливість визначити 

основні їх складові. 

2. Не варто стверджувати про кількість альвеолярних макрофагів в 

альвеолах виходячи тільки із проведених мікро- і субмікроскопічних 

досліджень, адже кількісного підрахунку Ви не проводили. 

3. У тексті дисертаційної роботи зустрічається термін “легенева тканина”, 

згідно сучасної морфологічної номенклатури такого терміну не існує. Варто 

вживати “тканина легень”. 
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4. У тексті дисертації зустрічаються окремі орфографічні, стилістичні та 

друкарські помилки.  

Загальне враження від дисертації та автореферату позитивне, а вказані 

недоліки не зменшують наукового теоретичного та практичного значення даної 

дисертаційної роботи, мають рекомендаційне спрямування і не знижують 

наукову цінність дисертації. 

Крім зауважень, до дисертантки є наступні запитання: 

1. Що представляють собою «вітрилоподібні» випинання в 

альвеолоцитах І типу та який механізм їх утворення? 

2. Чи зустрічали Ви перехідні форми пластинчастих тілець в 

альвеолоцитах ІІ типу в експерименті?  

3. У чому полягають особливості регенерації секреторних альвеолоцитів 

у альвеолах респіраторного відділу легень тварин при множинній скелетній 

травмі за умов проведення інтрамедулярного остеосинтезу та корекції 

ліпіном? 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати фундаментального морфологічного 

дослідження можуть бути використані у якості теоретичного обґрунтування 

для розробки рекомендацій щодо профілактики гострого ушкодження легень 

при проведенні інтрамедулярного остеосинтезу на тлі множинної скелетної 

травми. Результати дисертаційної роботи можуть бути впроваджені в 

навчальний процес кафедр гістології і ембріології, анатомії людини, 

патологічної анатомії, травматології та ортопедії, пропедевтики внутрішньої 

медицини та фтизіатрії медичних вищих навчальних закладів України і 

зарубіжжя. Отримані дані проведеного наукового дослідження, можуть 

використовуватися як в теоретичній морфології, так і в практичній медицині і, 

отже, можуть в подальшому впроваджуватися у практичну діяльність 

відповідних лікувально-профілактичних установ. Отримані автором 

результати можуть також застосовуватися у науковій і педагогічній роботі 

профільних і суміжних кафедр закладів вищої медичної освіти України. 
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Відповідність дисертації встановленим вимогам. Оцінюючи 

дисертаційну роботу в цілому, вважаю, що наукова робота Кузь Уляни 

Василівни “Морфофункціональні 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 (науковий керівник – завідувач кафедри патофізіології, доктор 

медичних наук, професор Л.М. Заяць) є самостійним, є завершеною науковою 

працею, яка містить теоретичне обґрунтування і нове вирішення актуальної 

проблеми сучасної морфології в якій отримано нові науково аргументовані 

експериментальні результати, що в сукупності вирішують важливу наукову 

задачу щодо встановлення механізмів розвитку морфофункціональних змін у 

легенях при ранній стабілізації переломів на тлі застосування 

інтрамедулярного остеосинтезу та обґрунтування корекції 

фосфатидилхолінових ліпосом.  

Робота містить нові науково обґрунтовані результати, які мають 

теоретичне та практичне значення для сучасної медицини. Наукові положення 

та висновки, наведені у дисертації є новими. Достовірність отриманих 

результатів забезпечена достатнім фактичним матеріалом, отриманим за 

допомогою адекватних методів досліджень. Всі основні положення дисертації 

відображені в публікаціях у фахових виданнях, кількість і рейтинг яких 

відповідає встановленим вимогам.  

За методичним рівнем, обсягом виконаних досліджень, достовірністю 

висновків і положень, науковою новизною, теоретичним та практичним 

значенням отриманих результатів дисертаційна робота Кузь У.В. повністю  

 



відповідає вимогам п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України «Порядку 

присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 р . №  567 (зі змінами), а її 

автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія та ембріологія.
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Тернопільського національного медичного університету/ 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 
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