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Акгуальнigть вибраноi темп дисертацii. Зросташи випадкiв зil<ворюванъ

органiв травноТ системи, зощрема шJцrнка, вiдзначасться, як в усьому cBiTi, так i у
жителiв УкраТни. За статистиtIними даними за ocTaHHi роки в УкраiЪi

зареестровано бiльше восьми мiльйонiв xBopID( на хвороби органiв травлення.

IIIлунок явJutе собою оргfiI у якому вiдбуваетъся rrерпrrй системний етзlп

трitвленЕя. На теперiшliй час найбiльш вивчений вплив на змiни морфологiчноi

будови щгrуrка пiд дiсю патогенних мiкроорганiзмiв, нацрикJIад, Helicobacter

руlоri, гiповiтамiЕозу, алергенiв, ксенобiотикiв, медикаментiв, темfiературного i

травматшIного стресу, €lлкогоJIю, Еаркотикiв, гормонiв, грибковоi флори. Але

життедiяльнiсть органiзму неможJIива без стану рiвноваги динамiчного

середовища органiзму, зощрема водно-електролiтlrого бапансу. Його змiни,

пов'яза.нi iз зовнilшriми та внутрiшнiми причинами, можуть призвести не тiлъlса до

ускJIаднеш{II хвороби, ыле й до стрyrсryрно-функцiон{rпъних змiн орга}rа, зоIФема

шггунка.

На теперiшнiй час, надзвичайно мапо iнформацii про вIшив дегiдратацiйного

синдрому Еа структуру шпуяка, а також про MoжJIиBicTb корекцiТ несприятливоТ дiТ

порушень електролiтно - водного балансу. Незважаочи Еа активне вивчеm{я

вIIливу дегiдратацii на органiзм та рiзнrос медикбtментознI.D( агентiв на

морфофуякцiональълпй схан шшryнка, ряд питань його структурноi реорганiзацii

продоюIqFють зt|"JIишатися суперечJIивими i до кiнця не вирiшеними, що й вим€lга€

проведеннlI подапьших дослiджекь у цьому напрямку. Не вирiшекими

запишаються пит€lннrl структурноТ перебудови .rrLIý/HKa у хронологiчному аспекгi



гtри корекцiТ стану порушеного водно-електролiтного балансу. Саме тому тема, яка

обрана дисертанткою, е акту€Lльною i мас, як теоритичне, так i практичне значення.

Зв'язок теми дисертацiТ з державцими чи галузевими науковими

програмами. !исертацiЙна робота виконана згiдно з планом наукових дослiджень

Сумського державного унiверситету i € складовою частиною науково-дослiдноТ

теми кафедри морфологiI Сумського державного унiверситету кЗакономiрностi

вiкових i конститучiональних морфологiчних перетворень внутрiшнiх органiв i

KicTKoBoT системи за умов впливу ендо- i екзогенних чинникiв i шляхи ix корекцiТ>

(номер державноТ реестрацii 0l 13U001347).

Новизна дослiдження та одержаних результатiв. Новизна наукового

дослiдження полягае у тому, що у данiй роботi вперше на достатнiй кiлькостi

експеримент€Lпьго матерiалу були дослiдженi й проаналiзованi органометричнi

показники i морфофункцiональнi змiни структурних компонентiв стiнки

фунда.пьного вiддiлу шлунка щурiв за умов зневоднення органiзму. У данiй

ДисерТацiЙнiЙ роботi уперше був застосований комплексний пiдхiд щодо вивчення

ВПливу загаJIьноТ, клiтинноТ та позаклiтинноТ дегiдратацiТ i ступеня ix тяжкостi на

шЛУнок. Уперше був застосованиЙ та вивчениЙ вплив протективних властивостей

еТИЛМеТИлгiдроксипiридину сукцинату на cTpyкTypHi перетворення тканин стiнки

шлунка у фундальному вiддiлi, спричинених дегiдратацiЙним синдромом.

ТеОРетиЧНе та практичне значення результатiв дослiдження. Олержанi

результати дослiдження дали можливiсть на морфологiчному piBHi визначити

особливостi впливу дегiдратацiйного синдрому на структуру шлунка щурiв, що
сприяло бiльш розширеному та поглибленому вивченню iснуючих гlроявiв впливу

водноТ депривацiТ на шлунок.

Виявленi закономiрностi реакцiй, структурних компонентiв шлунковоТ

стiнки у вiдповiдь на дiю дегiдратацiТ та piBeHb ефективностi

етилметилгlдроксипiридину сукцинату в пiдтриманнi життездатностi тканин

шлунка за умов зневоднення дають можливiсть подальших клiнiчних дослiджень,

розроблення нових критерiтв прогнозування структурно-функцiонального стану

шлунка за умов рiзних видiв дегiдратацii та методiв вчаснот комплекснот

профiлактики та лiкування дегiдратацiйного синдрому.



Одержанi результати дослiдженrш впровадженi в IIавчапъний процес та

наукову робоry на кафедра"х aHaToMii JIюдини Лъвiвського нацiона.пьЕого

меди.Iного унiверситету iменi,Щанила Галицького, Одеського нацiонального

медичною 1жiверситеry, Iвано-Франкiвськоrо нацiонального медичного

унiверситеry, Вiнницького нацiональЕого медичного унiверситету

iM. М. I. Пирогова та кафедри оперативноi хiрургii та топоlрафiчноi aHaToMiT

(5 aKTiB впроваджеЕня).

Ступiпь обrрунтованостi та достовiршоgтi положень, BncrroBKiB i

рекомендацiйл сформульованпх у дпеертацii. Обцрунтованiстъ та достовiрнiстъ

наукових шоложенъ, висновкiв пiдтверджена достатнiм обсягом цроведених

експериментаJIъних, морфологiчпшr та морфометри.Iню( дослiджень. Наукова

робота та i-i автореферат цiлком вiдповiдають основним вимог€tltd ДАК УкраТни

щодо оформлеIrня дисертацift rа авторефератiв дисертацiй. 3MicT авторефераry

вiдповiдае змiсту дЕсертацii. OcHoBHi положенIrя роботи повнiстю вiдображенi у

HayKoBLD( працях.

Мета i завдання дослiдження логiчно обrрунтованi на ocHoBi глибокого

аналiзу наукових джерел. Математrтsно опрацьованi цифровi данi, якi поданi у
виглядi графiкiв i таблиць.

,Щисертацiя В. I. Гулоi ЕаIIисана за кJIасиIIною дJIя експеримеЕт€lлънIlD( робiт

схемою, дослiдницька праця викJIадена на 273 cTopiHKax комп'ютерного тексту

(основний обсяг становитъ 135 cTopiHoK). Вона скгIадасться iз вступу, огJIяду

лiтераryрио MaTepiailiB та методiв дослiдженнrl, роздiлу власних дослiджень, що

скJIадаеться з 7 пiдроздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел i додаткiв.

Список використЕ}них дкерел налiчус 269 наftме}rуванъ (178 - кирилицею i 91 -

латиницею), розмiщеЕш( на 29 cTopiHKar. Робота i.тлострована 1 таблицею та 146

рисункiлми, що займають 63 повнi сmрiнки, i тръома додатками - на 30 cTopiнKax.

Викладення матерiаrry дисертацiйноТ роботи е гр€}мотним.

У вступi логiчно, аргументоваЕо i перекоlrливо обlрунтована акryапьнiсть

теми дисертацiйного дослiдження, ii IIовизна теоретиtIIrе i практичне зIIачення;

пiдкресленнi HoBi положеЕня, яd виходять. iз результатiв дослiдження. е
посилання на попереднi дослiдкення iншlтх aBTopiB та Тх HayKoBi досягнення.



В ана.гliтшшому оглядi HayKoBoi лiтераryри (на 22 cTopiHKax) за темою

дисертацii Фоздiл 1) дисерт€lIIт детЕtльно проtlналiзувала достатнiй обсяг джерел

науковоТ лiтератури (269 джерел, з них: 178 - кирилицеюо 91 - латиницею). Роздiл

закiнчуеться аргуil{ентованим пiдсрtком, в якому здобувач обцрунтовуе

доцiльнiсть свого дослiдження i питання, що потребують подutJIьшого вивчення.

.Щля розв'язання поставлених завдutнь автор використ€rпа як кJIасичнi, так i
clr.racHi адекватIIi методи дослiдження. органометриrший метод застосований - дJuI

вивчення морфологiчних особливостей шlгунка на макроорганному piBHi;

гiстоморфометричний - дJIя проведення аналiзу якiсних i кiлькiсlлос характеристик

стрylffур стiнки фундалъного вiддiлу шлунка на свiтлооптичному piBHi;

гiстохiмiчний - дJIя вивченЕя змiни вJIастивостей слизу на поверхнi слизовоi

оболонки та в складi клiтин власних зЕлJIоз шJrунка й оцiнювання бiлоксинтетиllних

функцiй глаIIд/лоцитiв; ilчтуrrогiстохiмiчний - дJuI виявлення особливостей

локалiзацii та кiлъкiсного оцiнювання агlудоцитiв i дослiдження клiтинного

оновлення структурЕкх коршонентiв uшrунковоi стiнки; електронно-

мiкроскопiчний - для анатriзу виrIвJIених змiн Еа улътраструктурноl"tу piBHi.

Yci результати проанапiзованi з використаЕIuIм статистичЕих методiв

дослiдження, виявлена статистиtIна достовiрнiсть впливу чинникiв в умовах

експерименту. Такий комппекс методiв дослiдження дозвопив отримати об'ективнi

данi для наукового аналiзу.

Дослiдження проведене на 114 бiлих лабораторних щурах-самцях BiKoM вiд

6 до 9 мiсяцiв i вагою вiд 150 до 220 r. Тварини були подiленi на п'ять серiй: одry

контрольну (iHTaKTHi тварини) i чотири експериментальншх iз загаJIьною,

внугрiшнъоклiтинною, позrlкJliтинною дегiшlатафсю та ik корекцiсю, загалом - 15

груп згiдно хронологiТ, вид/ та ступеня дегiдратацiТ. КонтролъIry |рупу скJIаJIи

iHTaKTHi ш{ури (42 особини); 2 серrю шý{ри, яким модеJrювали з€гЕlльЕу

дегiдратацiю шшlяхом утримання тварин на повнiстю безводнiй дiетi. Щих тварин

подiллшlи на 3 групи iз легким, середнiм ступенем та тяжким ступенем

зневоднення.

3 серiя - тварини, яким модеJIювали кrriтинне зневоднення IIIJIяхом введення

1,2 О^ гiпертонiчного розчину хJIориry натрiЁ. Тварини цiеi cepii також були



подiленi на три групи з легким, середнiм та тяжким ступенем зневоднення.

4 серiя * щури, яким проводили експеримент iз позаклiтинною дегiдратацiсю

введенням бiдистильованоТ води та дiуретика (фуросемiд) дозою 0,003 г.

(розрахунок за Р.С. та Ю. Р. Риболовлевими). Були видiленi 3 групи тварин згiдно

кiлькостi днiв проведення експерименту та ступеня дегiдратацii.

5 серiя * три групи по б щ}рiв уlrродовж усього TepMiHy експериментiв iз

ЗаГ€uIЬНоЮ, клiтинною та позаклiтинною дегiдратацiсю параJIельно отримув€Lли

внутрiшньом'язовi iн'скцiI 2-етил-6-метил-3-гiдроксипiридину сукцинату (ЕМГС)

у складi гrрепарату <<Армадiн>>.

шлчнка

описанi:

яких коректно та послiдовно

щурiв iHTaKTHoT групи,

Роздiл <Результати власних дослiджень> (на 127 cTopiHKax) присвячений

Дослiдженням морфологiчноТ, морфометричноТ та ультраструктурноТ перебудови

щурiв. Роздiл складасться iз 7 пiдроздiлiв, в

морфологiчна >(арактеристика шлунка

морфологiчна характеристика шлунка щурiв за умов дiТ загального, клiтинного та

пОзаклiтинного зневоднення. Отриманi данi проiлюстровано l40 рисунками.
Роздiл <<Аналiз та узагальнення результатiв власних дослiджень) написаний

грамотною лiтературною мовою, проiлюстрований 7 дiаграмами, якi надають

змогу зробити порiвняльний аналiз змiн морфологii шлунку у вiддаленi строки без

медикаментозноt корекцiт зневоднення. Роздiл закiнчуеться висновками у
кiлькостi - 6. I {ей роздiл повнiстю вiдображас положення, якi сформульованi i

обrрунтованi дисертантом. У ньому автор не тiльки пiдсумовус i аналiзус одержанi

данi, але й порiвнюс iх iз даними iнших aBTopiB, квалiфiковано i аргументовано

полемiзу€ з ними.

шiсть висновкiв дисертацiт вiдповiдають поставленiй MeTi

сформульованим завданням дослiдження, вони логiчно випливають iз результатiв
власних дослiджень, об'ективно apryMeнToBaHi i мають важливе науково-

практичне значення.

повшота викладу матерiалiв дисертацii в опублiкованих працях

За матерiаJIами дисертацiI опублiковано 13 наукових праць, з яких б статей -

у фахових наукових журн€Lлах (1 стаття опублiкована у виданнi, що облiковусться

науковометричною базою scopus; 1 стаття опублiкована У виданнi, що



облiковуеться науковометричною базою Web of Science; 2 cTaTTi опублiкованi

одноосiбно), 7 тез доповiдей - у матерiалах конференцiй. У публiкацiях

вiдображено Bci ocHoBHi положення дисертацiйноi роботи.

Зауваження та побажання до дисертацiТ щодо ii змiсту i оформлення.

Змiст дисертацii вiдповiдас TeMi дослiдження i розкривае fi суть.

!исертацiйна робота та автореферат написанi украiнською мовою, оформленi

згiдно вимог ДАК УкраТни, iлюстрованi бiльш нiж достатньою кiлькiстю рисункiв

та таблиць.

ffисертачiя с самостiйним завершеним науковим дослiдженням, яке у цiлому

можна оцiнити позитивно. Принципових недолiкiв щодо змiсту, структури, обсягу,

оформлення, науково-теоретичного та практичного значення, висновкiв

представлена дисертацiйна робота не мас, аJIе е oKpeMi зауваження:

1. Перелiк умовних скорочень дуже великий, майже 50 найменувань, що дещо

збiднюс лiтературне викладення та прочитання тексту дисертацiйноi роботи.

2. 140 рисункiв наведених у дисертацiТ, з нашоТ думки, забагато, тим бiльш€, що

вони iлюструють схiднi морфологiчнi змiни, iнколи повторюючись (рис. З.2.|6

- 3.2.17, рис. З.2.|9 - З.2.20.). Щекiлька рисункiв мають не н€шежну якiсть,

на[риклал, рис.З.1.1.

З. Не Bci пiдписи пiд малюнками унiфiкованi, деякi фото не мають збiльшення,

Та ПОЗНаЧеннЯ якиЙ це зрiз парафiновиЙ, чи епоксидний напiвтонкий,

зустрiчаються фото що мають площини, якi в полi зору не несуть нiякоi

iнформацii.

проте, вказанi зауваження не с принциповими, вони стосуються лише

оформлення дисертацiТ, а не iT cyTi i змiсту, тому не знижують науковоТ цiнностi

даноТ роботи.

У ПРОцесi рецензування виникли наступшi запитання для дискусii:
l. Чому для дослiдження обраний саме фундальний вiддiл шлунка лабораторноi

криси, що вiдзерк€Llrю€тЬся i В назвi дисертаЦiТ, - а це всього шлунка, тим

бiльше, шо вами дослiджувався ще один 
"iддiп 

шлунка лабораторноi тварини,



- а с€lме його тiло. KpiM того, в обговореннi резулътатiв власних дослiдженъ ви

екстрапоJIюсте отриманi даннi Еа шпунок JIюдини де цей вiмiл не €

найбiльшим яким BiH е у лабораторного шýryа.

2. В чому € принципова рiзниця будови шrунка та його стiнки у лабораторного

ш{ура та людини в Hopмi, особ.rптво по вiдяошенню до його форми, вiддiлiв,

наявностi з.tлоз та особливостей ix секрецiТ .

3. Чим обгрунтований вибiр саме препарату <tАрмадiн> дJIя проведенЕя

закrrючноi стадii експерименту.

4. При позакlriтинному зневодненнi пiд час експеримеIrry в цитоплазмi

ендотелiоцитiв крOвоносних капiлярних судин вiдмiчаgгься збiльшення

кiлькостi мiкропiноцитозних ща<ирчiв та вакуолей, на Вашу думку, з чим це

пов'язане.

5. В ocHoBi морфологiчноi перебулови стiнки шлуЕка за впливу рiзнкх видiв

дегiдратацii повинен бутп загальний механiзм, що призводитъ до змiп

структурноI органiзацiТ оргаIIу, який цей механiзм на Вашу думку.

Рекомендацii щодо впкористаншя результатiв дпсертацii в праrсгпцi.

Вrходячи з xapalcTepy роботи, вв;Dка€мо за доцiльне використаннrt i'i матерiалiв

у пiдготовцi сryдентiв як на теоретичних, так i на кгliнiчшоr кафедlах

терЕшевтичного та стоматологiчного профiлiв, а також Еа курсах пiдвищення

квалiфiкацiТ лiкарiв.

Впсп овок про вiдповiднiеть дпсертацii вgгапов;Iенпм BllM огам.

.Щисертаliйна робота Гулоi В. I. <CTpyKTypHi змiни фундального вiддirry

цшунка За умов зневодIтення органiзtvr}D (анатомо_експериментальне дослiдження) с

закiнченою науковою працею, у якiй вирiшене наукове завд€tннrt та отриманi HoBi

данi щодо BcTaIIoBJIeE}{rt особливостей харiжтеру cTpyкrypHoi перебудови шлунка

IIrypiB за умов рiзних видiв порушеIrь водЕо-елеrсгролiтного балансу та йоlю

медикаментозноТ корекцii препаратом <Армадiю> у рiзнi строки спостереження.

fана робота за науковою новизною результатiв, теоретичним i практиtIним

значеннlIм вiдповiдае вимогам п. 11 <Порядrсу присудження наукових ступенiв i

присвоення вченого зваIfiIя старшого наукового спiвробiтника}, затвердженого

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ng 567 вiд 24. 07. 2013 ( iз змiнаlчtи,



внесеними згiдно з Постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи J{b 65б вiд 19.08.2015,

J\b 1159 вiд 30.|2.2015 i Ns 5б7 вiд 27.07.20lб) стосовно дисертацiй на здобуття

наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiальнiстю 14.03.01 - нормальна

анатомiя, а ii'aBTop заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата медичних

наук.

офiчiйний опонент
завiдувач кафелри
aHaToMiT людини
Украiнськоi медичноТ
стоматологiчноi академiт
д.мед.н. О. О. Шерстюк
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