
В І Д Г У К
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, Заслуженого 
діяча науки і техніки України, завідувача кафедри анатомії людини 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Черкасова 
Віктора Гавриловича на дисертацію Гарапко Тетяни Василівни 
«Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїдів (експериментальне 
дослідження)», подану до захисту у Спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 
при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 
МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

1. Актуальність теми дисертації, зв’язок теми дисертації з державними 

та галузевими науковими програмами

Подана до захисту кандидатська дисертація Гарапко Тетяни Василівни 

«Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїдів (експериментальне 

дослідження)» є актуальною та оригінальною морфологічною роботою, має 

клінічне і соціальне спрямування, є прикладом клінічної анатомії. Актуальною 

робота є ще й тому, що такі дослідження морфологами ще не проводилися.

Дисертація присвячено вивченню кола питань, які у цілому визначають 

проблему дослідження компенсаторно-пристосувальних реакцій в тимусі при дії 

на організм опіоїдів. Необхідно підкреслити, що застосовані дисертантом 

гістологічні, електронномікроскопічний та морфометричний методи дозволили 

виявити на органному, клітинному і субклітинному рівнях закономірності 

структурних змін у тимусі при тривалій дії на організм опіоїду налбуфіну та після 

його відміни.

У сучасному суспільстві гостро постає соціальне питання щодо наркоманії. 

Деякі властивості наркотичних препаратів сприяюють застосуванню їх з 

лікувальною метою в гастроентерології, психіатрії, акушерстві та гінекології, 

анестезіології для передопераційної та післяопераційної підготовки. Прикладом 

такого анальгетика є налбуфін. Він порушує міжнейронну передачу больових 

імпульсів на різних рівнях ЦНС, впливаючи на вищі відділи головного мозку.

Дослідження структурних змін органів і тканин під впливом опіоїдів є 

однією із актуальних проблем медицини. За останні роки у фаховій науковій
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літературі з ’являються праці, в яких досліджують вплив опіодів на різні органи і 

тканини. Проте залишається не достатньо вивченим вплив опіоїдів на органи 

імунної системи, а саме тимус. Загруднинна залоза (тимус) -  первинний 

лімфоїдний орган імунної системи, який забезпечує реакцію організму на 

чужорідні антигени. Саме від функціональної активності даного органа залежить 

вираженість захисних реакції організму.

В літературі трапляються дані щодо структурних змін тимуса при дії на 

організм певних патологічних чинників та умов, але немає жодних даних щодо дії 

опіоїдів на цей важливий орган, що і було досягнуто в ході виконання даної 

роботи.

Наркотичні анальгетики, а саме опіоїди, при неконтрольованому вживанні 

викликають патологічні зміни в різних органах і системах організму, зокрема 

тимусі -  цьому важливішому первинному лімфоїдному (імунному) органу, 

порушуючи адекватну реакцію організму на чужорідні антигени. Зниження 

імунітету та часті ускладнення в наркозалежних є актуальною медичною та 

соціальною проблемою.

Тому перед морфологами поставлено завдання щодо встановлення 

структурної основи патологічного ураження різних органів при дії на організм 

шкідливих чинників. Ці дані вкрай необхідні для розробки адекватних способів 

профілактики, діагностики, корекції і лікування цих захворювань. Для таких 

досліджень необхідні біологічні моделі з нормальними морфологічними 

параметрами ангіоархітектоніки та структурної організації відповідних органів і 

систем.

Здобувач Гарапко Т.В. обрала об’єктом свого дослідження загруднинну залозу 

(тимус) білих щурів-самців репродуктивного віку, як біологічної моделі, та її 

гемомікроциркуляторне русло при дії на організм опіоїду. Вибір цієї моделі 

дисертант логічно і повністю обґрунтувала.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі анатомії людини та гістології 

медичного факультету Ужгородського національного університету, а частина 

експерименту проведена на кафедрі нормальної анатомії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького згідно з угодою
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про наукову співпрацю між названими кафедрами від 18 листопада 2013 року. 

Дане дослідження є частиною комплексних тем: «Особливості структурної 

організації лімфоїдних органів і судинного русла в онтогенезі в нормі та 

закономірності їх перебудови при дії на організм антигенів, хімічних і фізичних 

факторів» (номер державної реєстрації 0115U003903) та «Структура органів та їх 

кровоносного русла в онтогенезі, під дією лазерного опроміненнята 

фармацевтичних засобів, при порушеннях кровопостачання, реконструктив них 

операціях та цукровому діабеті» (номер державної реєстрації 10U0018540. 

Дисертант є виконавцем фрагменту даної роботи.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх вірогідності

Дисертант Гарапко Тетяна Василівна обґрунтувала мету та завдання 

експериментального дослідження. Наголосила, що її науковий пошук обумовлений 

проблемами практичної медицини, бо кількість пацієнтів з наркотичною 

залежністю катастрофічно зростає, особливо при вживанні наркотичних 

анальгетиків -  опіоїдів, зокрема, налбуфіну. Дуже актуальним є встановлення 

закономірностей перебудови структурних компонентів та судинного русла тимуса в 

динаміці шеститижневої дії на організм опіоїду налбуфіну, а також через один 

тиждень після відміни. Тому предметом дослідження дисертанта є структурні 

зміни загруднинної залози (тимуса) білого щура-самця репродуктивного віку під 

дією опіоїду налбуфіну та після його відміни. Наукові положення і висновки у 

дисертації обґрунтовані.

Вірогідність висновків і положень, що сформульовані в дисертації 

Г арапко Т.В., основані на наступному:

1. Дослідження виконано на обґрунтованій біологічній моделі і на 

достатньому для отримання вірогідних результатів матеріалі -  на 52 безпородних 

білих щурах-самцях репродуктивного віку з початковою масою тіла 140-150 г. 

Експериментальні тварини розподілені на 8 груп. Перша група (5 особин) 

представлена інтактними тваринами, з метою вивчення структурних компонентів
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та судинного русла тимуса в нормі. У 5 тварин другої групи вивчали зміни 

структурних компонентів та судинного русла через один тиждень дії налбуфіну. 

У 5 тварин третьої групи вивчали закономірності змін структурних компонентів 

та судинного русла через два тижні дії налбуфіну. У 5 тварин четвертої групи 

вивчали особливості змін структурних компонентів та судинного русла через три 

тижні дії налбуфіну. У 5 тварин п’ятої групи вивчали зміни структурних 

компонентів та судинного русла через чотири тижні дії налбуфіну. У 5 тварин 

шостої групи вивчали зміни структурних компонентів та судинного русла через 

п’ять тижнів дії налбуфіну. У 5 тварин сьомої групи вивчали зміни структурних 

компонентів та судинного русла через шість тижнів дії налбуфіну. У 5 тварин 

восьмої групи вивчали особливості змін структурних компонентів та судинного 

русла через один тиждень після відміни налбуфіну. Контролем були 12 білих 

щурів-самців, яким замість налбуфіну вводили 0,9 % розчин хлориду натрію.

2. Дисертант вдало і обґрунтовано застосувала комплекс сучасних методів 

дослідження: гістологічні, морфометричні, електронномікроскопічні, статистичні. 

Такий методичний підхід дозволив авторові отримати об’єктивні, переконливі та 

вірогідні дані щодо закономірностей реорганізації загруднинної залози на 

тканинному, клітинному і субклітинному рівнях при шеститижневій дії на 

організм опіоїду налбуфіну, а також через тиждень після відміни препарату.

3. Довідка про перевірку первинної документації кандидатської дисертації 

Гарапко Тетяни Василівни «Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїдів 

(експериментальне дослідження)», яка затверджена проректором з наукової 

роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» професором 

Студеняком І.П. 12 вересня 2016 року, засвідчує дійсний обсяг виконаної 

дисертантом роботи та кількість об’єктів дослідження, що підтверджує 

об’єктивність та вірогідність положень і висновків дисертації.

4. Робота виконана з дотриманням біоетичних норм, про що свідчить витяг із 

протоколу № 3 від 14 грудня 2015 року засідання комісії з питань біоетики 

медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
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3. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях

Провівши детальний аналіз кандидатської дисертації Гарапко Тетяни 

Василівни, автореферату дисертації та опублікованих автором 12 наукових праць 

за темою дисертації, з яких 8 статей надруковано у фахових наукових виданнях 

України (з них 3 статті включені до міжнародної наукометричної бази) і 1 стаття 

опублікована у фаховому науковому виданні Естонії, підтверджую, що всі 

наукові положення, висновки та рекомендації дисертації обґрунтовані і вірогідні. 

Матеріали дисертації повністю висвітлені в публікаціях і не повторюються.

4. Наукова новизна одержаних результатів

Новизна проведеного Гарапко Т.В. дослідження полягає в тому, що за 

допомогою адекватних морфологічних методів на органному, клітинному і 

субклітинному рівнях уперше на біологічній моделі встановлена закономірність 

реорганізації структурних компонентів та судинного русла тимуса в динаміці 

шеститижневої дії на організм опіоїду налбуфіну, а також через один тиждень 

після його відміни. Проведена змістовна порівняльна характеристика і аналіз цих 

структурних змін в динаміці експерименту. Виявлено, що перші структурні 

ознаки дії препарату спостерігаються вже через один тиждень ксперименту. 

Отримано нові морфометричні дані аналізу структурних компонентів 

загруднинної залози (відносна площа кіркової та мозкової речовини часточки, 

кірково-мозковий індекс, товщина капсули, кількість тимоцитів на одиницю 

площі кіркової та мозкової речовин часточок, розміри малих тимоцитів у складі 

кіркової та мозкової речовин часточок тимуса, зовнішній та внутрішній діаметр 

артерій м ’язового типу, площу середньої оболонки (медії) та площу просвіту 

артерій м ’язового типу, коефіцієнт пропускної спроможності артерій (коефіцієнт 

Вогенворта), зовнішній діаметр гемокапілярів кіркової та мозкової речовин 

загруднинної залози) білого щура-самця репродуктивного віку в динаміці 6- 

тижневої дії опіоїду налбуфіну та через 1 тиждень після його відміни. Уперше 

проаналізовано безпечність застосування налбуфінувпродовж 1-2 тижнів на 

прикладі загруднинної залози. Описані деструктивно-дегенеративні зміни через
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3-4 тижні введення та глибокі і незворотні деструктивно-дегенеративні зміни 

через 5-6 тижнів введення налбуфіну та через 1 тиждень після його відміни.

5. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження

Отримані дисертантом Гарапко Т.В. експериментальні дані є важливим 

вкладом у теоретичну морфологію, оскільки вони поглиблюють і доповнюють 

відомості про будову та судинне русло тимуса білих щурів-самців в нормі, як 

біологічної експериментальної моделі. Результати експерименту сприяють 

формуванню нових уявлень про закономірності та особливості патологічних 

структурних змін компонентів тимуса при тривалій шеститижневій дії на 

організм опіоїду налбуфіну та через один тиждень після його відміни. Результати 

роботи мають практичне значення як для морфологів, так і для клініцистів, 

зокрема для імунологів, ендокринологів та наркологів, оскільки вони є підґрунтям 

для розробки нових методів діагностики, профілактики та лікування патологічних 

процесів тимуса, що виникають при вживанні опіоїдних анальгетиків.

Матеріали дисертації впроваджені у наукову роботу і навчальний процес ряду 

морфологічних та клінічних кафедр, про що свідчать 13 актів про впровадження 

результатів дослідження здобувача Гарапко Т.В. у практику. Вважаю, що 

матеріали кандидатської дисертації можуть бути використані при написанні 

підручників та монографій з нормальної, клінічної і патологічної анатомії, 

гістології, цитології, ендокринолології, імунології та наркології.

• • 1  • • •  • • • • • •. Оцінка змісту та оформлення дисертації, її завершеність у цілому, аналіз її

розділів, ідентичність змісту основних положень дисертації

Кандидатська дисертація Гарапко Тетяни Василівни «Структурні зміни тимуса 

при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження)» побудована за 

правилами Постанови Кабінету міністрів України про «Вимоги до оформлення 

дисертацій та авторефератів дисертацій».

Дисертація написана українською мовою на 187 сторінках комп’ютерного тексту, 

з них 138 сторінок основного тексту. Усі морфологічні терміни відповідають
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українському стандартові Міжнародної анатомічної номенклатури (Київ, 2001) і 

гістологічної номенклатури (Київ, 2010) Дисертація є завершеною науковою 

роботою.

Дисертація складається із вступу, розділу 1 -  «Аналітичний огляд 

літератури», розділу 2 -  «Матеріал і методи дослідження», розділу 3 -  

«Результати власних досліджень», розділу 4 -  «Аналіз та узагальнення 

результатів дослідження», висновків, списку використаних джерел. Дисертація 

ілюстрована високоякісними 74 рисунками, що відображають результати 

світлової та електронної мікроскопії та 20 таблицями. Список використаних 

джерел літератури містить 199 посилань (153 -  надруковані кирилицею, 46 -  

латиницею).

У вступі на шести сторінках автор аргументовано, логічно і переконливо 

обґрунтовує та висвітлює актуальність теми дисертації, її новизну, теоретичне і 

практичне значення. Вступ написано добре і заперечень не викликає.

У першому розділі дисертації, який складається з двох підрозділів, на 24 

сторінках (17,4 % від основного тексту) викладено аналіз доступних літературних 

джерел відносно структурної організації загруднинної залози, особливостей її 

кровопостачання. Проаналізовано структурні зміни тимуса при дії шкідливих 

чинників, таких як циклофосфамід, епіхлоргідрин, імунофан, циклофосфан, 

толуол, гіпергравітаційна дія, метиловий спирт, гіперосмолярний розчин, 

мікромеркуріалізм, налоксон, травма сідничного нерва та ін. Достатньо 

проаналізовано опіоїди, а саме налбуфіну. Висвітлено особливості його дії на 

опіоїдні рецептори, а також проаналізовано літературні джерела відносно його 

впливу на деякі органи та тканини. Описано роботи як вітчизняних, так і 

закордонних науковців, що відносяться до теми дослідження.

В цілому розділ написаний вдало, присутня незначна кількість граматичних 

помилок, що не впливає на цінність проведеного аналізу. Розділ закінчується 

лаконічним узагальненням, що більш аргументовано вказує на актуальність даної 

роботи.

Форма аналізу наукової літератури показує високу ерудицію здобувача та 

уміння узагальнювати дані літератури.

7



У другому розділі «Матеріал і методи дослідження», який складаєється з 

двох підрозділів, детально описані програма та обсяг дослідження, особливості 

концептуального підходу та дизайну дослідження, що передбачає гістологічне, 

морфометричне та електронномікроскопічне дослідження загруднинної залози, а 

також статистичне опрацювання отриманих результатів.

Предметом дослідженням є морфо-функціональний стан загруднинної залози 

(тимуса) білого щура-самця репродуктивного віку, а об’єктом -  структурні зміни 

загруднинної залози (тимуса) білого щура-самця репродуктивного віку під дією 

опіоїду налбуфіну та після його відміни.

Були використані сучасні методи дослідження, які найповніше дають 

відповіді на поставлені завдання.

Суттєвих зауважень до розділу немає.

Другий розділ дисертації проілюстровано однією таблицею та одним 

рисунком.

У третьому розділі викладено результати власних досліджень на 89 сторінках. 

Він присвячений власним дослідженням, проведеним автором а саме: аналізу 

даних щодо структурної організації загруднинної залози інтактних щурів-самців, 

динаміці гістологічних, морфометричних та електронномікроскопічних змін 

структурних компонентів тимуса.

Містить три підрозділи. Усі досліджувані параметри приводяться у порівняні 

між групами дослідження, та з інтактною групою тварин, що підвищує наукову 

цінність дослідження.

Проаналізовано такі морфометричні показники: відносну площу кіркової 

речовини часточки загруднинної залози, відносну площу мозкової речовини 

часточки загруднинної залози, кірково-мозковий індекс (КМІ), товщину капсули, 

щільність тимоцитів на одиницю площі в кірковій та мозковій речовинах 

часточки загруднинної залози, діаметр малих тимоцитів у складі кіркової та 

мозкової речовин часточок тимуса, зовнішній і внутрішній діаметр артерій, 

площу середньої оболонки (медії) та площу просвіту артерій, коефіцієнт 

пропускної спроможності артерій (коефіцієнт Вогенворта), зовнішній діаметр 

гемокапілярів кіркової та мозкової речовин часточок загруднинної залози.
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В розділі є граматичні помилки та неточності формулювання, що не 

зменшують цінність роботи.

Третій розділ проілюстровано 73 якісними рисунками і 15 таблицями. Третій 

розділ закінчується висновком і приведено 11 публікацій дисертанта, в яких 

висвітлено матеріал цього розділу.

У четвертому розділі на 17 сторінках проведено глибокий, змістовний і 

аргументований аналіз та узагальнення результатів дослідження, в якому 

дисертант Гарапко Т.В. не тільки підсумовує і аналізує одержані дані, але й 

порівнює їх з даними інших дослідників. Підкреслює відсутність даних наукової 

літератури з обраної теми, що підкреслює новизну наукового дослідження автора. 

Розділ написано логічно та обґрунтовано, що свідчить про наукову зрілість 

здобувача.

Результати дисертаційної роботи викладені у 7 конкретних висновках, вони 

логічні, обґрунтовані і вірогідні, є завершенням поставлених завдань 

дослідження. У вступній частині висновків, як це передбачено вимогами до 

оформлення дисертації, оцінено стан виконаної роботи. Між завданнями 

дослідження і висновками розходжень нема.

Список використаних джерел літератури, який приведено на 22 сторінках, 

складено за алфавітом і налічує 199 джерел (153 джерела надруковано 

кирилицею, 46 -  латиницею). Список літератури оформлено за державним 

стандартом. 66,3 % джерел літератури, проаналізованих автором, опубліковано за 

10 останніх років.

У додатку на 13 сторінках приведено 13 актів на впровадження результатів 

дослідження дисертанта Гарапко Т.В. у практику.

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений за вимогами.

Основні положення дисертації достатньо апробовані на засіданнях кафедри 

анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського 

національного університету та на наукових конференціях і конгресах.

Кандидатська дисертація Гарапко Тетяни Василівни «Структурні зміни 

тимуса при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження)», є
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завершеним науковим дослідженням, містить наукову новизну, має як 

теоретичне, так і практичне значення.

7. Зауваження щодо оформлення і змісту дисертації та автореферату

Мені імпонує зміст і стиль викладу матеріалу в дисертації Гарапко Тетяни 

Василівни та її оформлення ілюстраціями. Здобувач виконала велике за обсягом і 

аналізом дослідження.

Принципових недоліків у дисертації мною не виявлено, але є такі зауваження:

1. Варто використаний при формулюванні теми дисертації і завдань 

дослідження термін «тимус» використовувати і надалі у тексті дисертації, а не 

замінювати його на термін «загруднинна залоза».

2. Невдалими і необґрунтовано узагальнюючими є застосовані у дисертації 

терміни «деструктивні тимоцити», «пошкоджені тимоцити», «пошкоджена 

ділянка плазмолеми». Явища деструкції (некротичної, апоптозної, автофагійної) 

клітин мають бути чітко визначені та відповідно проілюстровані.

Мої зауваження є рекомендаційними і не знижують цінність дисертації.

Але у мене є до дисертанта Гарапко Тетяни Василівни дискусійні запитання:

1. У дисертації Ви наводите дані про суттєві зміни відносної площі кіркової та 

мозкової речовин часточок тимуса за умов дії налбуфіну. Чим вони викликані 

(підвищенням або зменшенням швидкості рециркуляції тимоцитів, підвищенням 

або зменшенням швидкості селекції тимоцитів)? Чи одержані Вами структурні 

свідчення щодо змін рециркуляції тимоцитів та їхнього апоптозу або некрозу?

2. З чим, на Вашу думку, пов’язане збільшення у 2,9 рази товщини капсули 

тимуса за умов дії налбуфіну? Чи не є це потовщення капсули доволі 

специфічною (і неочікуваною) реакцією на дію налбуфіну?

3. Чи є відмічені Вами зміни судин гемомікроциркуляторного русла тимуса 

наслідком безпосередньої ангіотропної дії налбуфіну, або вони є реактивними і 

пов’язані з розвитком деструкції (некрозу?) клітин тимуса?
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8. Висновки щодо відповідності дисертації встановленим вимогам

Кандидатська дисертація Гарапко Тетяни Василівни «Структурні зміни тимуса 

при дії на організм опіоїдів (експериментальне дослідження)», яка виконана на 

кафедрі анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського 

національного університету під керівництвом доктора медичних наук, професора. 

Заслуженого працівника освіти України Головацького Андрія Степановича є 

самостійним завершеним науковим експериментальним дослідженням, в якому 

отримані нові обґрунтовані результати, що в сукупності є вагомим внеском у 

теоретичну і практичну медицину, оскільки дано нове вирішення наукового 

завдання щодо закономірностей структурних змін тимуса та його судинного 

русла на органному, клітинному і субклітинному рівнях при шеститижневій дії на 

організм опіоїду налбуфіну та через один тиждень після його відміни.

За науковою новизною, актуальністю, теоретичною і практичною 

цінностями, обсягом проведеного дослідження, глибиною аналізу, ступенем 

обґрунтованості та достовірністю висновків і положень дисертація Гарапко 

Тетяни Василівни «Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїдів 

(експериментальне дослідження)», повністю відповідає вимогам пункту 11 

«Порядку присудження наукових ступенів» Постанови Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24.07.2013 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року) 

щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна
/ ' '  Н  Н ~ А

анатомія. ЗЗбскЧгк. иХ\сиТ'

/ W  -  Й £ \ с .  <гкЩОфіційний опонент: Т  TS
завідувач кафедри анатомії людини \
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця,
доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України ^^.-4  В. Г. Черкасов

11


