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Аrсryадьнiеть обраноi теми д шсерта ц_iI

Загалъна дегiдратацiя органiзму на сьогоднiшнiй день с доситъ розпо-

всюдженим явищем, оскiльки суттево змiнились не тiльки соцiально-

економiчнi, arre й екологiчнi yrttoBи проживан}ut населеЕня на всiй rrланетi.

Водншй бшrанс органiзму TicHo пов'язаний з обмiном електролiтiв. Pi-

зноманiтнi порушення водно-електролiтного обмiну немиЕуче супрово-

джуються змiнами структури рiзних органiв i тканин. Проблемi зневоднен-

шI присвятипи cBoi прачi морфологи, якi вивчilли змiни у скелетi та деяких

внутрiшнiх оргапах при захворюваIшях, пов'язаЕих iз дегiдратацiйнишr

порушенЕями або станами, якi супровожуються ексикозом органiзму (Федо-

нюк Я.I., CiKopa В.З., Погорелов М.Е}., Бумейстер B.I.o Ткач Г.Ф. та iH.).

Рiзноманiтнi rrорушення водно-електролiтного обмiну немиЕуче су-

проводжуються змiнами будовп шпунка i тiлыfl,I кiлькiсна морфологiчна

оцiнка структур дозволяе об'ективно Тх оцiнювашл. Незважаючи на Ежтивне

вивчення вIIJIиву дегiдратацiТ на органiзм, рiзних медикаментознlD( агентiв

на морфофункцiонапьний стан rrlцrнка, ряд питанъ його стуктурноi реор-

ганiзацii цродов)Iqrютъ загiIЕшатися супереIIJIивими i до кiнця не вирiшени-

ми, що й вимагае проведенЕя под€шIъпIID( дослiджеЕь у цьому напрямrсу. Не

вирiшеними заJIиш€lютъся питання i сrрупrурноi перебудови шлунка при

корекцiТ стану порушеного водно-елеIýролiтпого балансу. Вирiшення цих

пит€шъ може з'яс5rвати мехавiзм i характер гlроцесiв, що розвиваютъся у
шIгуrrщу, дастъ змоry вIIJIивати на HID( i кореryвати iх та ма€ велике практи-

чне значенЕя.

Патологiчнi процеси, що розвиваютъся при зневодненнi органiзму,

можутъ розгдядатися як прояв дезорганiзацii його функцiоналъного i струк-
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турного стану, необхiдного для норм€lльноi життедiяльностi. У лiтературi

вiдсутнi данi, якi б торк€tлись комплексного дослiдження стану структур

шлунка в умовах рiзного ступеня зневоднення, що визначило мету дослi-

дженнrI.

Вивчення впливу зневоднення на структури шлунка в умовах дегiд-

ратацii органiзму дае можливiсть вчасно полiпшити структурно-

функцiональний стан тканин стiнки шлунка проведенням профiлактично-

лiкувальних заходiв.

Таким чином, дисертацiйна робота Гулоi B.I., що присвячена встано-

вленню структурних змiн фундального вiддiлу шлунка за умов зневоднення

органiзму, е акту€uIьною, мае значний iHTepec для теоретичноi та практич-

ноi медицини.

Зв'язок теми дисертацii з державними чи галyзевими науковим.и

програмами

.Щисертацiйна робота виконана згiдно з планом наукових дослiдженъ

Сумського державного унiверситету i е складовою частиною науково-

дослiдноi теми кафедри морфологii людини Сумського державного yHiBep-

ситету <<Закономiрностi вiкових i конституцiональних морфологiчних пере-

творень внутрiшнiх органiв i KicTKoBoi системи за умов вгIливу ендо- i екзо-

генних чинникiв i шляхи iх корекцii> (J\Ъ державноi реестрацii

0013UOOt347).

Новизна дослiдження та одержаних резyльтатiв

Вперше отриманi данi про морфофункцiональнi змiни структурних

компонентiв стiнки фундального вiддiлу шлунка чурiв за умов зневоднен-

ня органiзму.

Встановлено, що загаJIьна дегiдратацiя органiзму призводить до сто-

ншення стiнки шлунка, що досягае максимуму на 30,0б %(р <0,0001), у

разi тяжкого ступеня загаlrьного зневоднення.

Уперше вивчений вплив протективних властивостей етилметилгiдро-

ксипiридину сукцинату на cTpyкTypHi перетворення тканин стiнки шлунка

у фундалъному вiддiлi, спричинених дегiдратацiйним синдромом. Виявле-

но, що обраний препарат-коректор мае рiзну ефективнiстъ за умов рiзних
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видiв дегiдратацiт, що дало можливiсть бiльш розширено та поглиблено ви-

вчити iснуючi прояви впливу водноi депривацii на органи травноI системи,

зокрема шлунка.

Виявлено, Що за умов позаклiтинноi дегiдратацii органiзму вiдбува-

еться поступове стоншення стiнки шлунка, зокрема слизовоi оболонки, на,

ростання структурних змiн у гландулоцитах залоз, десквамацiя поверхне-

вого епiтелiю, розширення просвiтiв зЕLлоз та утворення кiстоподiбних по-

рожнин, заповнених клiтинним детритом у слизовiй оболонцi шлунка.

ОтримаНi HoBi данi вiдНоснО порушеНня стадiЙностi процесiв пролi-

ферацii та диференцiацii в гландулоцитах шлункових з€Lltоз, деструктивн1 та

некробiотичнi змiни клiтин, що починаютъся зi значного порушення струк-

тури мiтохондрiй, повнокров'я, поширенi стази та тромбози у гемомiкро-

циркуляторних судинах прогресують до тяжкого ступеня клlтинного зне-

воднення.

теоретичне та практичне значення резчльтатiв дослiдження

вперше за допомогою класичних та нових методичних пiдходiв вста-

новлений морфофункцiональний стан структурних компонентlв шлунка на

макро-, MiKpo- та улътраструктурному рiвнях за умов дii рiзних ступенiв

тяжкостi заг€UIьного, клiтинного та позаклiтинного зневоднення. Визначена

можливiсть корекцii структурних змiн, спричинених впливом дегiдратацiТ

етилметилгiдроксипiридину сукцинатом.

Одержанi результати можуть слугувати морфологiчним пiдфунтям

для проведення порiвняльного аналiзу змiн морфометричних показникiв

фундального вiддiлу стiнки шлунка дослiдних тварин, за умов позаклiтин-

ноi дегiдратацii, при наступних експеримент€Lльних дослiджень.

Проведене дисертацiйне дослiдження розширюе сучаснi уявлення

про ocHoBHi закономiрностi структурноi органiзацii шлунка за умов рiзних

видiв дегiдратацiI, що сприяло бiльш розширеному та поглибленому ви-

вченню iснуючих проявiв впливу водноi депривацii на органи травноi сис-

теми.

результати дослiдженнrl мають практичне значення для гастроенте-

рологii як анатомiчна основа для доповнення патогенезу та вдоскон€tлення
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дiагностично-лiкувапьних зоrодiв при дегiдратацii органiзму. Теоретичнi

положення роботи можуrъ бути використанi в Еавчальному прOцесi на ка-

федрах aHaToMii гiстологii, гастроентерологii екологiТ. Також результати

даного дослiдженýll мохryтъ бут, використанi при виданнi монографiй, на-

вчщIьнIID( посiбникiв i пцручникiв з ЕормЕtJIъноi та клiнiчноi aнaToMii опе-

ративноi хiрургii гiстологii в роздiлах, що стосуються морфогенезу IIIJIyHKa

при дегiдратацiйному синдромi.

Отримшлi данi вIIроваджено в нttвч€шьний процес морфологiчнrос ка-

фелр ш'яти медItчЕlnt BpiB Украiни.

Стyпiнь обrрчнтованостi та достовiрцостi положепь. висповкiв i

ДослМення проведене Еа достатЕiй кiлъкостi фалrrишого матерiагry

(ка 114 бiлюr лабораторrrих щJ4ра)(-саrrлцж), методично BipHo, дiа.rrектично

cIшaHoBaHo. Робота базустъся на достатньоlпIу кiлъкiсно та якiсно репрезен-

тативному дослiддуваному матерiапi. HayKoBi положеннrI, висновки, Ерак-

тичнi рекомеrцацii, сформулъованi €}втором, обlруrгованi резулътатадди

комIuIексного дослiдження структур фундапъного вiддiлу шшyl{ка. Застосо-

BaHi автором методи дослiдке}tlul cl.rracHi, достатнi та вiдповiдають загапь-

ному високому рiвlпо методиrIного забезпеченЕrI роботи.

,,Щисертанткою предстаыrенi гiстологiчнi препаржи, що пiдтверджу-

ютъ HayKoBi положення дисертацiТ. Матерiапи дослiдкення статистично об-

робленi iз застосуваннrIм методiв варiацiйноТ статистики. Висновки вiдпо-

вiдають MeTi та завданням дослiдження, логiчпо витiкають з отриманого

дисертантом фактичЕого матерiалу. Все це свiд.Iить про достатЕю обrрун-

ToBarricTb науковю( положеЕь та висновкiв, сформульованIý( в дисергацii.

IIовнота вшrqrrадепня матерiалч дпсевтецii в ошyблiковапих ппа-

цях i аqтопефешатi

MaTepialrи дисертацii та ii змiст достатньо висвiтленi в авторефератi й

оrryблiкованш( 13 HayKoBID{ працях. Позитивним € те, що у аtsтора б працъ,

якi надрукованi у фаховlос виданЕDq рекомендованIо( МК УкраiЪи. th ро-

боти оrryблiкованi у спiвавторствi з науковим керiвником, колегами по ро-

ботi. ýi статгi оrrублiкованi одrоосiбно. Опублiкованi працi та авторефе-
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рат в повнiй Mipi вiдтворюютъ резулътати Bcix роздiлiв власню( дослiджень.

Матерiа.lrи дисертацiйного дослiдження в повному об'смi доповiдалисъ на

HayKoBIФ( симпозiуrrлах, конгресах, науково-практичнlоl конференцi-lпс.

Оцiнка змiстч писертацii. Ti завершеностi в цiлоплу та iдеlrтшчпоgгi

змiстv, авторефератч й основпшх положешь дrrеертацii.

,Щисертацiя та ii автореферат побудованi за загально прийнятим Iшаном,

згiдно ocHoBHIo( вимог ДАК УкраiЪи. У всryпi автор аргуIч{ентовано викJIада€

акту€лJIънiстъ обраноi теми дисертацii ставитъ мету й завдання рботи. У шер-

шому роздiлi подаетъся огJIяд науковоТ лiтераryри, де висвiтJIюються clпlacHi

уявлешш про морфологiю uLIцrHKa, проблему дегiдратацiйних порушень орга-

нiзму та вплив рiзноманiтншr факторiв зовнiшнього середовища на структуру

шлунка. Огляд написаний логiчно, {рrlмотною лiтературною мовою i перекон-

ливо пiдводитъ до сформулъованоТ мсертантом мети та задач дослiдження.

У другому роздiлi дисертацii викJlадеЕi методи та матерiагrи дослi-

дженнrI. ,Щля виконаннrI поставJIених завдань дисертilнт використала адек-

ватпi методи доолiдженшI: оргаýом чrрuчний, гiсюморфометричний, гiсто-

хiмiчний, iмуногiстохiмiчний, електронньмilсроскопiчний i статистичний.

Третiй роздiл досить об'смний, займае l27 стор. тексту, iзпострований

139 рисунками, табrпrцi (21) винесенi у додаток. Роздiл скJIадаеться з семи

пiдроздiлiв i мiститъ рeзуJIътати вJIасних дослiдженъ.

Авторка фунтовно да€ морфометричну та морфологiчну характерис-

тику фундапьного вiддiлу шгyl{ка iнтактнюr тварин, а також:

_ тварин, яким модеJIюваJIи загапьну дегiдратацiю органiзму рiзних

ступенiв тяжкостi,

- тварин, яким модеJIюва.пи клiтинну дегiдратацiю органiзму рiзнш<

сryпенiв тяжкостi,

_ тварин, яким моделювапи позакJIiтинку дегiдратацiю органiзму рiз-

IIID( ступенiв тяжкостi,

_ твариЕ, яким модеJIюв,tпи загалъну легiлратацiю сублетальною сту-

пеня тяжкостi та одночасного застосування етилметилгiдроксипiри-

ди}ry сукцинату,



- тварин, яким моделюв€tли загальну дегiдратацiю сублетального сту-

пеня тяжкостi та одночасного застосування етилметилгiдроксипiри-

дину сукцинату,

_ тварин, яким моделювали клiтинну дегiдратацiю органiзму сублета-

льного ступенrI тяжкостi та одночасного застосуваннrI етиJIметилгiд-

роксипiридину сукцинату,

- тварин, яким моделюв€uIи позаклiтинну дегiдратацiю органiзму суб-

лет€Lльного ступеня тяжкостi та одночасного застосування етилметил-

гiдроксипiридину сукцинату.

.Щисертантка визначипа, що морфофункцiон€tпьна структура та гiсто-

хiмiчнi особливостi фундального вiддiлу шлунка iнтактних щурiв зрiлого

BiKy мають характерний вигляд на Bcix рiвнях ik органiзацii, що дае можли-

BicTb проведення порiвняльного аналiзу з експеримент€uIьними групами.

Встановлено, що заг€rльна дегiдратацiя органiзму призводить до сто-

ншення стiнки шлунка, яка досягае максимуму на 30,0б % (р < 0,0001), у

разi тяжкого ступеня загального зневоднення.

Вплив клiтинного зневоднення органiзму характеризуеться стоншен-

ням ycix шарiв стiнки шлункц зменшенням розмiрiв клiтин та посиленням

набрякових процесiв перицелюлярного простору базальних вiддiлiв влас-

них шлункових зutлоз.

При позаклiтиннiй дегiдратацiT органiзму вiдбуваетъся поступове

стоншення стiнки шлунка, зокрема слизовоi оболонки, наростання структу-

рних змiн у гландулоцитах з€uIоз, десквамацiя поверхневого епiтелiю, роз-

ширення просвiтiв з€шоз та утворення кiстоподiбних порожнин, заповнених

клiтинним детритом у слизовiй оболонцi шлунка.

Одержанi результати застосування етилметилгiдроксипiридину сук-

цинату для корекцii структурних змiн шлунка за умов дегiдратацiйних по-

рушень органiзму даютъ можливiсть стверджувати, що препарат iз певною

достовiрнiстю сприяе rrокращанню репаративних процесiв (що проявлялося

у збiльшеннi кiлькостi мiтотично-активних клiтин у шийках зzIJIоз), змен-

шенню проявiв поширеЕих стазiв, дiапедезiв та геморагiй, збереженню клi-

тинного скJIаду та структурноi органiзацii власних з€tлоз шлункq зменшен-
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ню вираженостi проявiв структурних порушень у клiтинах та активiзацii

регенераторних процесiв, аJIе в рiзному ступенi залежно вiд виду дегiдра-

тацiI.

Приведенi якiснi iлюстрацii.

У четвертому роздiлi "Аналiз i узагальнення результатiв дослiджен-

ня" Гула B.I. аналiзуе результати проведеного дослiдження i порiвнюе iх iз

даними лiтератури, що дозволяе оцiнити новизну роботи та Ti практичне

значення. ,Щосить доречно приведений аналiз дослiдження у графiчному зо-

браженi морфометричних пок€lзникiв структури стiнки шлунка.

Резулътати дисертацiйноi роботи викладенi у б висновках. Вони об'с-

ктивнi й вiдповiдають завданням дослiдження. Результати проведеного до-

слiдження дали можливiсть суттево розширити сучаснi уявлення про осно-

BHi закономiрностi структурноi органiзацii фундального вiддiлу стiнки

шлунка на макро-, MiKpo- та ультраструктурному рiвнях за умов дii рiзних
ступенiв тяжкостi загального, клiтинного та позаклiтинного зневоднення.

Визначена можливiсть корекцii структурних змiн, спричинених впливом

дегiдратацii етилметилгiдроксипiридину сукцинатом. .

Аналiз змiсту дисертацii показав ii завершенiсть у цiлому, високий мето-

дичниЙ piBeHb дослiдженнrl, наукову новизну та практичну значимiсть отрима-

них реЗультатiв. Зауважень до структури та методики викладення роздiлiв вла-

сних дослiджень немае.

Матерiал автореферату розмiщений згiдно вимог, що рекомендованi

ДАК. В авторефератi вiдображенi Bci роздiли дисертацiТ.

недолiки дисертацii та авторефератч щодо ilx змiстч й оформлен-

ня

В наданiй дисертацiТ зустрiчаються описки, невдалi стилiстичнi вира_

зи. Наприклад: "статистичне оброблення" (54 стор.), на наш погляд доцiль-

нiше (статистичний аналiз>; (незназначнa>) (155 стор.), потрiбно (незнач-

на>; <<iнтенсивно-забарвленa> (157 стор.), потрiбно кiнтенсивно забарвле-

на>; <<пiдримання>) (1 8 1 стор.), потрiбно <<пiдтримання).

Трапляються поодинокi застарiлi джерела лiтератури.
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У третьому роздiлi нумерацiя рисункiв складаеться з номера роздiлу,
номера пiдроздiлу, та номера iлюстрацii, що не вiдповiдас рекомендацiям

ДАК, за якими номер рисунка повинен складатися лише з номера роздiлу i

порядкового номера iлюстрацii, мiж якими ставиться крапка.

Проте, вказанi зауваження не мають iстотного значення та не впли-

вають на цiннiсть проведеного дослiдження.

Пiсля знайомства з дисертацiею виникли дискусiйнi запитання:

1. Чим обумовлено дослiдження саме фундаrrьного вiддiлу шлунка в

умовах дегiдратацii органiзму?

2. Якi мотиви вибору кардiо-нейро протектора етипметилгiдроксипi-

ридину сукцинату для корекцii структурних змiн шлунка за умов дегiдратацiй-

них порушень органiзму.

рекомендацii щодо викоDистання резчльтатiв дисертацii в прак-

тицi

Проведенi дослiдження розширять i поглиблять знання про перебудо-

ву структурних компонентiв фундального вiддiлу стiнки шлунка на макро-,

MiKpo- та ультраструктурному рiвнях за умов дii рiзних ступенiв тяжкостi

заг€шьного, клiтинного та позаклiтинного зневоднення. Отриманi HoBi данi,

що стосуються параметрiв структурноi органiзацii фунда_rrьного вiддiлу cTi-

нки шлунка маютъ поповнити джерела навч€Lльноi лiтератури (пiдручники,

атласи, навчаJIьно-методичнi посiбники).

Отриманi результати дослiджень можуть використовуватися у навча-

льному процесi на кафедрах aнaToMii людини, гiстологii, клiнiчноi aHaToMii

та оперативноi хiрургii, а також на клiнiчних кафедрах (rrр" вивченнi пато-

генезу та лiкування ексикозу органiзму), патофiзiологii та фармакологii
(пр" вивченнi дii на органiзм етилметилгiдроксипiридину сукцинату).

Вiдповiднiсть дисертацii встановленим вимогам

Щисертацiйна робота Гулоi BiKTopii Iванiвни на тему "CTpyKTypHi

змiни фундального вiддiлу шлунка за умов зневоднення органiзму (анато-

мо-експериментЕtльне дослiдження)" присвячена актуаJIьнiй проблемi, е са_

мостiйною, завершеною квалiфiкацiйною науковою працею, яка мiститъ

ранiше не захищенi HayKoBi положення, викладенi авторкою теоретичнi



узагальнення, як1 в сукупност1 вирlшують конкретну наукову задачу щодо

визначення особливостей морфологiчних змiн структурних коМпонеНтiв

фундального вiддiлу шлунка на макро-, MiKpo- та ультраструктурному рlв-

нях за умов дii зага-гlьного, клiтинного i rtозаклiтинного зневоднення рiзних

ступенiв тяжкостi, а також можливостi корекцii iх структурних змiн, сПри-

чинених впливом дегiдратацii, етилметилгiдроксипiридину сукцинатом, що

мае icToTHe значення для норм€tлъноi анатомii.

За актуалънiстю теми, об'смом проведеного дослiдження, глибиною

його анаJIiзу, новизною одержаних результатiв, обГрунтованiстю Та ДоСто-

вiрнiстю висновкiв i положенъ дисертацiйна робота Гулоi BiKTopii IBaHiB-

ни повнiстю вiдповiдае вимогам п. 11 "Порядку присудження. наукових

ступенiвl', постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\b 567 вiд 24 лиПня 20IЗ

р. (зi змiнами, внесеними згiдно з Постановами Кабiнету MiHicTpiB М б56

вiд 19.08.2015 року та J\b 1159 вiд 30. t2.20t5 року) щодо кандидатських ди-

сертацiй, а ii авторка заслуговуе присвосння наукового ступеня кандидаТа

медичних наук за спецiальнiстю 14.0З.01 _ нормutльна анатомiя.

Офiuiйний опонент,

завiдувач кафедри клiнiчноi aHaToMii
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