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офіційного опонента на дисертаційну роботу Ковальчук Наталії Євгеніївни 

“Морфо-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та нервового 

апарату тонкої кишки у інтактних щурів та при странгуляційній непрохідності” 

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

Актуальність обраної теми дисертації. Тема дисертації Ковальчук Наталії 

Євгеніївни “Морфо-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та 

нервового апарату тонкої кишки в інтактних щурів та при странгуляційній 

непрохідності” є актуальною і являє собою вагомий внесок у вивчення морфології 

тонкої кишки як в нормі, так і під час виникнення патологічних процесів, 

особливо гострої тонкокишкової непрохідності. Незважаючи на удосконалення 

методів хірургічних втручань післяопераційна летальність залишається досить 

високою (25-35 %).

Аналізуючи наукові джерела можна дійти висновку, що серед актуальних 

проблем сучасної медицини особливе місце займають роботи, присвячені 

вивченню гемомікроциркуляторного русла органів та їхнього нервового апарату. 

У патогенезі гострої тонкокишкової непрохідності на сьогодні відома і описана 

низка факторів, однак домінуючим серед них є порушення гемомікроциркуляції, 

яке зумовлює важкість перебігу і кінцевий прогноз патології. При странгуляційній 

кишковій непрохідності порушення гемомікроциркуляторного русла є 

визначальним фактором, а від часу і ступеня його відновлення залежить чи 

виникнуть деструктивні зміни в кишці. Наявна література здебільшого 

присвячена дослідженню судин тонкої кишки в умовах розвитку некрозу в 

защемленій петлі, однак відсутні роботи з аналізу їх стану у відрізках кишки, 

розміщених поблизу защемлення без деструктивних змін у петлі.

Загальновідомо, що одним із клінічних проявів тонкокишкової



непрохідності є порушення моторно-евакуаторної функції тонкої кишки, яке 

зберігається й після операції з приводу усунення непрохідності. Важливим 

чинником регуляції даної функції є нервовий апарат. Наукові дані про структуру 

нервового апарату в умовах странгуляційної тонкокишкової непрохідності та 

після її усунення базуються на імпрегнаційних методах дослідження. Однак, у 

доступній літературі недостатньо даних вивчення тонкої кишки в умовах 

тонкокишкової непрохідності із застосуванням сучасних методів 

морфометричного аналізу та електронно-мікроскопічного дослідження. Ці дані 

іноді мають суперечливий характер.

Спираючись на сказане вище доцільно констатувати, що рецензована 

дисертаційна робота Ковальчук Н.Є. є фундаментальним дослідженням, яке 

присвячене встановленню морфологічних особливостей гемомікроциркулятор

ного русла та нервового апарату тонкої кишки в лабораторних тварин за умов 

фізіологічної норми та після змодельованої тимчасової странгуляційної 

непрохідності. Тобто проведене дослідження є актуальним і перспективним.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота Ковальчук Наталії Євгеніївни виконана згідно 

плану наукових досліджень ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет” і є фрагментом комплексної НДР кафедри оперативної хірургії і 

топографічної анатомії “Морфо-функціональне дослідження нервово- 

ендокринного апарату травного тракту і його мїкроциркуляторного русла у 

інтактних щурів, після резекції тонкої кишки та при патології'” (№ державної 

реєстрації 0107U006637).

Ступінь обгрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Достовірність 

отриманих результатів базується на достатній кількості (171) експериментальних 

тварин (білі безпородні статевозрілі щурі-самці) із логічним формулюванням з їх 

числа конкретних груп. Для дослідження використані адекватні методи: 

моделювання непрохідності тонкої кишки, ін’єкційний, гістологічний, 

електронно-мікроскопічний, морфометричний, статистичний.



Зміст наукової роботи з її обґрунтуванням та великою кількістю 

ілюстративного матеріалу високої якості вважаю достатніми для узагальнень і 

висновків щодо роз’яснення морфо-функціональної характеристики 

гемомікроциркуляторного русла та нервового апарату тонкої кишки в інтактних 

щурів та при странгуляційній непрохідності. Достовірність метричних параметрів 

підтверджена достатньо повним статистичним аналізом. Висновки є 

обґрунтованими, достовірними і випливають із основних положень, викладених у 

розділах власних досліджень дисертаційної роботи.

У дисертаційній роботі за допомогою комплексу методів морфологічного 

дослідження отримано нові дані щодо структурної організації 

гемомікроциркуляторного русла та нервового апарату тонкої кишки інтактних 

щурів і після усунення тимчасової гострої странгуляційної тонкокишкової 

непрохідності. Новими є дані щодо морфометричної характеристики 

вищезазначених структур у нормі та привідної і відвідної петель тонкої кишки на 

моделі гострої (80 хв.) странгуляційної тонкокишкової непрохідності послідовно 

на етапах відновного періоду після усунення странгуляції петлі кишки.

Вперше встановлено морфологічні та морфометричні особливості процесів 

альтерації та відновлення, які виникають у стінці тонкої кишки, її 

гемомікроциркуляторному руслі та нервових структурах тонкої кишки у динаміці 

після усунення тимчасової странгуляційної непрохідності (з 1-ї до 30-ї доби) у 

прилеглих до місця локалізації непрохідності відділах тонкої кишки.

У ході проведеного дослідження здобувачем поглиблено дані про стадійний 

характер змін у підслизовому судинному та нервовому сплетеннях тонкої кишки 

після усунення тонкокишкової непрохідності, серед яких виділено стадії: 

гемодинамічних порушень і набряку, функціонального напруження і 

дистрофічних змін та компенсаторно-відновного періоду.

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Встановлені 

особливості морфогенезу тонкої кишки, її кровоносного русла та нервового 

апарату доповнюють і розширюють існуючі уявлення про пато- і морфогенез 

патологічного стану, який виникає після усунення странгуляційної непрохідності



тонкої кишки.

Запропонований здобувачем “Спосіб моделювання гострої тимчасової 

странгуляційної тонкокишкової непрохідності в експерименті” може бути 

використаний в інших наукових дослідженнях щодо вивчення даної хірургічної 

патології.

Отримані дані можуть застосовуватися в навчальному процесі на кафедрах 

морфологічного профілю та рекомендовані для поглиблення знань

патологоанатомів і хірургів у різні терміни перебігу гострої странгуляційної 

тонкокишкової непрохідності.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. Основні наукові положення дисертації викладені в 14 друкованих 

працях. Вони повністю відображають основні положення дисертаційної роботи. 

Автором опубліковано 5 статей у фахових наукових виданнях України, 1 стаття в 

закордонному виданні (із них 3 одноосібні), 7 робіт -  у матеріалах конференцій. 

Пріоритетність дослідження підтверджена 1 Патентом України на корисну модель.

Дисертація пройшла достатню апробацію, її результати оприлюднені на 7 

науково-практичних конференціях та симпозіумах.

Автореферат оформлений згідно основних вимог, за змістом і основними 

положеннями ідентичний дисертації.

Оцінка змісту дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 237 

сторінках машинописного тексту. Її структура чітка. Робота складається з 

традиційних розділів: вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (220 джерел: 127 -  кирилицею, 93 -  латиницею), 8 додатків.

Вступ займає 5 сторінок дисертації та відображає актуальність обраної теми, 

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовану мету та 

завдання дослідження, ознайомлення з якими дає можливість скласти цілісну уяву 

про загальну направленість дисертаційної роботи. Крім цього, у вступі вказані 

об'єкт, предмет, методи дослідження, а також відображені наукова новизна та



практичне значення отриманих результатів, особистий внесок дисертанта, 

апробація результатів дисертації та публікації за темою дисертації.

Розділ 1 „Огляд літератури” займає 17 сторінок тексту та складається з З 

підрозділів. У розділі автор послідовно і аргументовано приводить відомі дані 

наукової літератури про морфо-функціональний стан кровоносного русла та 

нервового апарату в інтактних тварин та при гострій тонкокишковій 

непрохідності. У 3 підрозділах дисертант детально висвітлила спочатку 

морфологію кровоносних судин та інтрамуральних нервових сплетень тонкої 

кишки {підрозділ 1.1), потім морфо-функціональний стан кровоносного русла 

{підрозділ 1.2) та інтрамурального нервового апарату тонкої кишки в умовах 

гострої тонкокишкової непрохідності {підрозділ 1.3). Аналіз, проведений автором, 

свідчить про її обізнаність з літературою з даної проблеми та вміння доступно 

узагальнити і подати матеріал. З огляду літератури випливають ті невивчені 

питання, які дисертант винесла як завдання свого дослідження. Завершено розділ 

висновком, який обґрунтовує мету та задачі дисертаційної роботи. Викладений 

матеріал надає підґрунтя для власних досліджень. Зауважень до розділу немає.

Розділ 2 “Матеріали і методи дослідження” представлено на 8 сторінках, 

де чітко і конкретно описано склад сформованих груп тварин для проведення 

дослідження, умови проведення досліду, терміни спостереження і використані 

методи дослідження.

Дослідження виконане на 171 білому безпородному статевозрілому щурі- 

самцю, що є цілком достатнім для обґрунтування положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Для виконання дослідження автором проведено розподіл тварин на 3 групи, з 

яких: І група -  включала 21 тварину (інтактні щурі), II група -  75 тварин, яким 

було проведено контрольну лапаротомію та III група -  75 щурів, у яких 

відтворена оригінальна авторська методика гострої странгуляційної непрохідності 

тонкої кишки. Використані моделі експерименту адекватні меті і завданням, 

сформульованим дисертантом, дають можливість узагальнити отримані 

результати і сформулювати висновки і рекомендації.



Методи дослідження: моделювання, морфологічні (ін’єкційний,

загальногістологічний, морфометричний, електронно-мікроскопічний) і 

статистичний вдало поєднані між собою та відповідають поставленій меті і 

завданням.

Можна зазначити творчий підхід здобувача щодо вирішення поставлених 

завдань -  Ковальчук Н.Є. досягла успіху у вдосконаленні методу моделювання 

кишкової непрохідності, про що свідчить патент України (№ 77008 від 

25.01.2013р.) на корисну модель. Дослідження кровоносного русла проведено з 

використанням традиційних методів ін’єкції судин, фарбування гістологічних 

препаратів гематоксиліном і еозином, фукселін-пікрофуксином, а також 

електронно-мікроскопічного методу.

Морфо-функціональну оцінку інтрамуральних нейронів виконували на 

препаратах фарбованих крезилвіолетом за Ніслем та субмікроскопічно. Дисертант 

показала, що поєднання класичного і простого методу фарбування нейронів за 

Ніслем разом з використанням схеми морфо-функціонального аналізу дозволяє 

виявити різні морфологічні форми нейронів та їхню динаміку в умовах 

експерименту. А застосування морфометричного дослідження допомагає у 

істотній об’єктивізації закономірностей морфологічних змін судин та нейронів.

Представлені дані, які підкріплені статистично вивіреними таблицями та 

діаграмами, доводять і обґрунтовують описані в дисертаційній роботі положення і 

висновки.

У розділах 3 і 4 включений опис матеріалу власних досліджень.

У розділі 3 дисертації “Морфо-функціональний стан підслизового 

судинного сплетення тонкої кишки в інтактних тварин та при 

странгуляційній тонкокишковій непрохідності”, який включає два підрозділи, 

на 71 сторінці представлений морфо-функціональний стан кровоносних судин 

тонкої кишки в інтактних тварин та в різні терміни після тимчасової 

странгуляційної тонкокишкової непрохідності. Дані підрозділи містять 

послідовне і логічне викладення отриманих дисертантом результатів.

У підрозділі 3.1 детально подані світлооптичні та електронно-мікроскопічні



дані підслизового судинного сплетення тонкої кишки інтактних щурів, а у 

підрозділі 3.2 -  морфо-функціональні зміни підслизового судинного сплетення 

тонкої кишки в різні терміни після странгуляційної тонкокишкової непрохідності.

Розділ ілюстрований великою кількістю високоякісних рисунків. Розділ 

завершений підсумком та переліком праць, в яких опубліковано результати 

даного розділу.

У розділі 4 “Морфо-функціональна характеристика підслизового 

нервового сплетення тонкої кишки інтактних щурів та при странгуляційній 

тонкокишковій непрохідності” теж на 71 сторінці представлена морфологічна 

характеристика інтрамурального нервового апарату тонкої кишки інтактних 

щурів і після усунення гострої тонкокишкової странгуляційної непрохідності.

У підрозділі 4.1 детально подані світлооптичні та електронно-мікроскопічні 

дані підслизового нервового сплетення тонкої кишки інтактних щурів. Показано, 

що нейрони підслизового сплетення тонкої кишки інтактних щурів мають 

морфометричні та морфо-функціональні особливості, за величиною площі їхнього 

профілю поділяються на малі, середні та великі, встановлена їх частота 

виявлення. У інтактних тварин поруч із незміненими в гангліях трапляються 

нервові клітини стан ядра та базофільної субстанції яких дозволяють говорити 

про них, як про змінені. Серед змінених нервових клітин найчастіше 

зустрічаються нейрони з початковими чи вираженими явищами набухання і 

хроматолізу, гіперхромні, вакуолізовані, дегідратовані, атрофовані чи загиблі 

нейрони. Електронно-мікроскопічне дослідження нервових клітин підтверджує 

дані світлооптичного і частіше виявляє клітини, що мають типову 

ультраструктурну будову.

У підрозділі 4.2 представлена структура підслизового нервового сплетення 

тонкої кишки в різні терміни після странгуляційної тонкокишкової непрохідності. 

Приведено детальний опис стану нейронів, гліоцитів та їх відростків у різні 

терміни та локалізованих на різній відстані від місця непрохідності.

Опис власних даних Ковальчук Н.Є. підтвердила мікрофотографіями 

гістологічних та електронно-мікроскопічних зрізів.



Розділ завершений підсумком та переліком праць, в яких опубліковано 

результати даного розділу.

У цілому дисертація ілюстрована 99 рисунками, з яких 14 діаграм, що 

засвідчують та підтверджують достовірність і значущість проведених 

експериментів. Цифрові дані розміщені в 3 таблицях. Кількість ілюстративного 

матеріалу достатня для узагальнення висновків та вирішення завдання щодо 

вивчення закономірностей морфологічних змін, що відмічаються у кровоносному 

руслі та нервовому апараті тонкої кишки після усунення гострої странгуляційної 

тонкокишкової непрохідності.

Розділ “Аналіз та обговорення результатів дослідження” викладено на 24 

сторінках, у якому всебічно і детально обговорені отримані результати. Автор 

вступає в дискусію з іншими дослідниками, порівнює свої результати з їхніми 

даними, що свідчить про обізнаність здобувана в питаннях морфо- 

функціональних змін кровоносного русла та нервового апарату тонкої кишки в 

умовах гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності.

Вірогідність наведених результатів дисертаційного дослідження 
обґрунтована тим, що всі положення, висновки і практичні рекомендації 
дисертаційної роботи сформульовані на підставі аналізу одержаних результатів з 

використанням великого за обсягом експериментального матеріалу, відповідають 

поставленим завданням дослідження та мають наукову й практичну цінність. 
Зауважень до розділу не має.

Висновки та практичні рекомендації, які сформулювала автор, приведені

на 4 сторінках, логічно випливають з одержаних результатів, науково 

обґрунтовані, відповідають меті та завданням дослідження, побудовані за змістом 

дисертації. Усього 7 висновків та 4 практичних рекомендації, які представлені 

згідно з вимогами, конкретні і несуть новизну, аргументовані достовірними 

результатами власних наукових досліджень. Водночас, висновки достатньо 

широко висвітлені у наукових публікаціях Ковальчук Н.Є. Рекомендації щодо 

науково-практичного використання одержаних результатів конкретні та змістовні.

Бібліографічний опис літературних джерел подано автором на 25 

сторінках. Джерела літератури укладено в алфавітному порядку, 220 як сучасних,



так і класичних (фундаментальних) джерел літератури, з яких: 127 -  подано 

кирилицею та 93 -  латиницею.

Бібліографічний опис використаних джерел оформлений згідно з чинними 

стандартами (ГОСТ 7.1-2003 та ДСТУ ГОСТ 7.1-2006), враховуючи наказ ВАК 

України № 63 від 26 січня 2008 року.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту й оформлення. 

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи необхідно вказати 

на окремі редакційні та технічні огріхи, що вкралися при оформленні дисертації. 

До них ми відносимо наступні:

1. У кінці кожного розділу власних досліджень автор цифрами позначає 

посилання на праці в яких опубліковані дані наведені в цьому розділі. На нашу 

думку доцільно було б подати повну назву праць та де вони опубліковані.

2. У розділі 3, де подані власні дані, поруч із фотографіями високої якості 

відмічається фото різкість структур на якому бажала б бути кращою (рис. 3.20).

3. Позитивним моментом дисертації є наявність узагальнень і підсумків в 

кінці розділу 3 і 4, однак вони є дещо розлогими.

4. У наведеному списку використаних літературних джерел зустрічаються 

поодинокі застарілі джерела.

Проте, вказані зауваження не мають істотного значення та не впливають на 

цінність проведеного дослідження.

У плані дискусії здобувачеві пропонуємо надати пояснення до питань, які 

виникли:

1. Для чого в ході експерименту Ви виділили окрему групу тварин для 

виконання контрольної лапаротомії?

2. Чи однотипними по характеру були зміни у привідній і відвідній петлях 

тонкої кишки? Чим зумовлена різниця у змінах?

3. На якому етапі відновлюється структура підслизового судинного та 

нервового сплетень тонкої кишки?



ВИСНОВОК. Дисертаційна робота Ковальчук Наталії Євгеніївни

“Морфо-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та нервового 

апарату тонкої кишки у інтактних щурів та при странгуляційній непрохідності” 

представленої на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю «14.03.01 -  нормальна анатомія», є самостійним, завершеним 

науковим дослідженням, яке містить нове вирішення актуального науково- 

практичного завдання щодо встановлення закономірностей структурної 

організації кровоносного русла і нервового апарату тонкої кишки в інтактних 

тварин та після тимчасової гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності.

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота Ковальчук 

Н.Є, за актуальністю, об’ємом, адекватними методами дослідження, науковою 

новизною одержаних результатів, обґрунтованістю і достовірністю висновків та 

положень, теоретичним і практичним значенням, достатністю й повнотою 

опублікування матеріалу, апробацією на наукових форумах різного рівня 

відповідає встановленим вимогам п. 11 “Порядку присудження наукових ступенів 

та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 стосовно 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю «14.03.01 -  нормальна анатомія».

Професор кафедри анатомії людини імені М.Г. Туркевича 

ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”, 

д. мед. н., професор

‘05” жовтня 2015 року.
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