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Mельник Oльгц oлексaндpiвнrl

''MoPФoЛoгIЧIlI зMIIIи ЛЕгЕIIЬ ЛЮД{I{и
ЗA УМoB IIPOгPЕсУBAIIIIя У llиx TУБЕPкУЛьoп{'.

щo ПoДaпa Дo 3aхистy нa здoбyTTя нayкoBoгo сTyПеIlя

кaндЦДaTа бiолoгiнних нayк

(03.00.11 _ Цитолoгiя' клiтинна бioлогiя, гiстoЛoгiя)

1. Aктvaльнiсть oбpaнoi тeми

Tyберкyльoз BBalкaсTьсЯ oдниМ iз нaйбiльrп пolxиpених i небезпечних

iнфекцiйниx зaхвoplоBaнЬ. llJopivно в овiтi pесстрyсться бiльlпе дев,яти

МiлЬйонiB нoвих випадкiв цьoГo захBopIоBaння i близькo двoх мiльйoнiв

лIодей пoмиpalоTь вiд ньoгo. Hажaль, oсoбливо небeзпeвна сит1aцiя

сПосTеpiГaeTЬсЯ в Укpa,iнl. B остaннi десятиpivня вiдбyвaсться сyттсве

збiльrпення кiлькocтi випа.цкiв TpиBaЛo прoГpесyrovoгo тубеpкyльoзy Легень.

Пpиблизно 90 Yo уc\x випaдкiв BTopиннoГo тyбepкyльoзy ' це caМе

тyбеpкyльoз легень. Свoсpiдним клiнiкo-aнaтoмi.rним прoявoм цЬoгo

зaxвopюBaння € TyбеpкyльoМa JIеГе}lЬ, щo xapaкТеpизyrTься yTвopеIrI]яI,l

ЦiIrьHoГo кaзеoзнoГo фoкyсy (вoгнищa кzвеoзнoГo Irrкpoзy)' чiтко

вiдoкрeМЛeнoГo вiд нaвкoлиrrrньoТ ткaнини фiбpoзноro l€ПсyЛoю. Ha

сьoГoДIriшнiй день Boнa ввa)кaстЬоя oДнieю iз нaйбiЛьш poзпoBсIo,ryкених

фoрм ryбepкyльoзy легeнЬ, зoкpемa Таких' якi пoTpебyIoTЬ .цoДaТкoвoгo

хlPypГlчнoГo n1кyBання.

Cy.raснi дoслiджeн}iя з пpивoдy ПpoГpесyвaння тyбеpкyльoм лeгень

не.rисленнi, oскiЛЬки BBaжaeTься' щo це кЛiнiчнo дoсиTь сПриЯTЛивa фopмa

тyбеpкyльoзнoгo yPaкеrrнЯ, Якa нe пpиЗBo.циTь .цо чaстoгo ПрoГресyвaнIш.

вiддin дiЛ0в0дcтва та архiвy

Кpiм тoгo, бiльrпiсть вiдоМoсТей щo.цo цЬoГo

кIiнiкo-pентгeнoлoгirниx хapaктеpисTик. B

.цoслi.цяtення циToJIoГiчних i гiстoлoгtчниx

зaхBoploBaння оToсyюTЬcя иоГo

Toй )t(е чaс вiдсyтнi pетельнi

ЗМlн л

i киiвсьtoгo нацioнaльiloгo yнiвepситeIy1 lмeнlтaраса шeвчeнка
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xoчa Boни l BlДlгpaloTь сyTT€By poЛЬ при прoГpесyЮчoMy TyбеpкyЛЬoЗi. Як
ПoкaзyюTь сyчaснi дocЛi.цженнЯ! ПaToЛoГiчний Пpoцeс poзПoвсIoД)Ity€TЬся нa

знaчЦo бiJIьI]Jy пЛoщy' нi)к Ta' щo BизltачaстЬсЯ pентгенonoГiчriиMи Me].QllaMи.

Caме гiстолoгiчнi oсoбливoстi TкaIlини Легень Ta сaмoТ тyбеpкy"rrьoМи МO)кyтЬ

надaти нaйбiльIrr пoвlty Ta oб.скTиBнy iнфopмaцiro щoдo aктивностi

специфiннoгo зaпaЛьнoГo процесy нa момeнт oпеpaцiйнoГo BTpyчaннЯ y

пaцiентa iз TaкиМ зaхBоpIоBaнням' Bелике зIlaченнЯ ПpaвилЬноГo Bизнaчення

сTytIеIlя aктиBнoстi тyбepкyльoзнoГo зtt]]zLJIьI{oгo ПpoЦесy при тyбеpкyльoмaх

леГеIrь oбyмoBлене як неoбхiднiстlo aдеквaтнoТ кopекцiТ пiсляoлерацiйнoТ

хiмioтеpaпiТ, так i нeoбхiднiстtо poзyмiння пoдaЛьu]oГo пpoгнoзy пеpебiry

хвopoби.

Bсе Це зyмoвлIo€ неoбхiдtliсТЬ гiстoлoгiчнoгo дoслiдження

oсoбливoстей pеaкцiй ткaнини легень y фазy пpoГpесyвaннJl тyбеpкylьoзy y

нayкoBo-ПРaкTичнo1 зa.цaчl

oсобIивoсTей TканиIlи

встaнoBJIеIlIlIo цитoлoгivних тa гiстoлoгiчних

ЛeгенЬ зa yмoB ЛpoГpесyBaнIUl xpol{lчнoГo

фopмi тyбеpкyльoм. Taким чиIloм! не виникaс сyмнiвiв, цo дисеpтацiйнa

poбoTa o.o.МеЛЬник присвЯченa BиpiIпеннIo вкpaй ва.rкливoТ Tа aкryaЛьнот

спеЦифiчнoГo TyбеpкyЛьoзIloгo Зal]aльIroГo пpoЦесy y фopмi тyбepкyльoм.

2. Зв.язoк Doбoти з наукoвими пpогDaмaми

[исеpтaцiйнa poбoТa викolraна B l\4е)кaх нayковo-дoслiднoi poбoти

лaбopaTopii пaтoмоpфoлoгiТ .{еpжавнoТ yсTaнoBи (HaЦioнa:rьний iнстиТ)T

фтизiатpiТ i пyльмoнoлoгii iм. Ф'Г. Янoвськoгo lИМH Украiни> A 13.04

<,{oслiдити пaтoлoгoaнатoмiчнi oЗнaки фaзи пpoгpесyвaння TyбеpкyЛьoзy

rrегень нa тлi йoгo пaтoмopфoзy) (Л! деp'9eссTpацiТ 01 13U000263).

3. Cтyпiнь oбrDyнтoвaнoстi i Дoстoвipностi нavкoвцх пoлorкень.

висновкiв i pекоменДацiй. сфоDмyльовaних v дисеpтaцiТ

Прoведенe .цoслiдя(eння бaзyвалoся нa дoстaтнiй кiлЬкoсTi

гiстoлoгiчнoго мaтеpiалy (178 фpaгментiв TкaI{иI]lt ЛеГeI{ь Пpи BсTaнoBЛенoМy

дiaгнoзi <тyбеpкyльoмa легень). .{исеpтaнткoro ПpoBе.ценo сеpйoзне нaукoве
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з

.цoслiд)кelrlrя нa веЛикoМy МaTеpiaЛi з BикopисТaннЯМ сyЧaсIrих МетoдичниХ

Пiд\oДiв. а са|\{e Гiс,loЛol iчHиx. ГiстoxiМiчHиx. ivyнol iстoхiмivних.

флyоресцeнтних, мiкpoбioлoгi.rних Ta стaтисТичних. Пpoведенa великa

кlJIькlсTЬ .цoслiДкенЬ' щo дaJrи змory вiдпoвiсти Ita oснolJнl IIи'|aHня.

сфopМyльoBaнi в метi тa ЗaB.цaнняХ дисepтaцiйнoТ рoбoти. oтримaнi

pеЗyЛьтaти бyли пpoaнaлiзoвaнi зa'цoпoмoГolo сyчaсIlиx сTaTисTичниx

метoдiв oбpoбки .цaltих. Bикopистaнi метoди дoслiдження пoвнiсттo

вiдпoвiдaroть метi, зaвдaнням дисеpтaцiТ Ta сучaсниM BиМOl.aМ щollo

дoказoBoсTi нayкoвиx дoслiджень. oтpимaний мaтерiaJ] бaзyсться нa

фaктиvних Дallих' Цo вi'цпoBi,цaIоTь пеpвиннiй дoкyменTallii i зaбезпеvуtоть

вipoгiднiсть oТpиМaниx .цaниx. Кiлькiсть мaтеpiaлy, щo дocлiджyвaвся, йoгo

МеTo.цичнa oбpoбка тa сTaTисTиЧнi пiдpаxyнки ДoзBoЛяIотЬ BважaTи BисIloBки

poбoти дoстoвipниМи. Тaким чиIloM, aнaлiз фaктияних ДaниХ' нaBeдeниx y

дисеpтaцii Мельник o.o., пеpекoнливo свiдuить пpo Te' щo Boriи е

дoстoвipними (дoстaтня кiлЬкiсTь спoстepе)кeнь' aдеквaтнi метoдиянi пiдхoди

тa aдекBaTнa сTaТисти.rнa oбpoбкa кiлькiсниx дaниx).

Mетa дисеpтaцiйнoгo дoслiдкeння пoвнiстro peaЛiзoBalra зa paхyнoк

ЗасToсyвaння низки piзниХ iнфopмaтивних метoдик дoспiджeння, якi цiлкoм

a.цекBaTнi ПoсТaBлeним зaвдaнням poбoти i вiдпoвiдаIоTь сyчaсним вимoГaМ

щo.цо зaбезПечення Biдпoвiднoгo нayкoвo-теxнivнoгo piвня Bикollaння

нayкoB'Ix poo1T.

Усi наyковi пoлoжеHнЯ. висHoBки. пракlиннi pекovенлаuiТ. шo

мiстяться y дисеpтauiТ, с нayкoBo oбщyнтoвaними, дoстoвipними i лoвнiстto

викr'Iaденi в oпyб.пiкoвaних пpaцях. oТpиМaнi pезyльтaти неoднopaзoBo

дoпoвiдaлись нa вiтчизняниx тa мiжнapoдIlих нayкоBиХ кolrфеpенцiяx.

4. Oцiнкa змiсту дисеpтaцiiта ii oфopмлення. Cтpvктypa тa oбсяг

дисеpтaцii

oцiнroroчи зМiсT ДисеpTaЦii зaгалoм, слiд вi,цзнaчити ii зaвеpшенiсть.

oфopмлення дисертaцiТ тa aвтopефеpату вiдпoвiдaс BсTaI{oвлeниМ виМoГaМ.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


!исеpтauiя склaДасTЬся зi BсTyПy, oглядy лiтерaтyp,' рo.,i,]
<<мaтеpiали Тa МeToДи дoслiдlкень>, 4 poздiлiв резyльтaтiв влaсниx

,цoслiджень' щo мiстять бaгaтo пiдроздiлiв' oбгoвоpення резyльтaтiв,
виснoвкiв. пpакгиЧниХ pекoмeнлашiй Iа спискy BикopистaHoТ лiтеpаrypи'

Poбoтa пpoiлrостpoвaнa 25 pисyнкaми тa l4 тaблицями. Пepeлiк викopиотaних

.ФкереЛ МiсTитЬ l85 наймeнyвaнь, iз ниx 8 - киpилицeю.

Poздiл 1. <oгляд лiтеpaтypи) мiсTиTЬ 6 пiдpoздiлiв, B якцx aвTop B

лaкoнiчнiй фopмi нaдас зaгaJrьнy xapaкТеpистикy бyдoви легrнЬ ЛIoДини'

oбгoвoploс сy.raснi yявлення Пpo сTpyкTyPнi oсoбливocтi Jrcl.еttь IIpц

втopиннoмy тyбepкyльoзi y фopМi тyбepкyльoми, нaBoдиTь Мopфoлoгiчнi

oзнaки piЗних сTyпerriB aктивнoстl специфivнoгo т1,беpкyльoзнoгo ЗaПаL.IеннЯ

пpи тyбеpкyльoмi B oглядi лiтеpaтypи нaBoдяTЬся сyнaснi дaнi щoдо

МopфoлoГiчних ryбepкyльoМ при пpoгeсyвaннi слeцифi.rнoгo

тa низькiй активнoстi. B кiнui poзлiлyзaПaЛьнoГo прoцесy' При йoгo пoМipнiй

aвтop фopьtyлroс oснoвнi питaння' якi пoтpебyrоть пoдaЛьIxoГo BивчеIlня Ta

yтoчнеIlIlЯ.

Pоздiл 2. (МаTеPiaли Ta меTo,ци дoслiдrкень> скЛa,цaсТься З

пiдpoздiлiв, щo oПисyloTь yсi зaстосoваHi мeтoди, якi € ДoсиTь сyчaсними

а.цекBaTними пoсTaBJrеIriй MеTi Ta зaBдaнняМ дисеpтацiйнoТ poбoти. Зaгалoм,

сToсoBI{o рoздiЛy <матеpianи тa метoди дoслiджeньr>, слiд зaзнaнити дoотaтнtо

кiлькiсть зaсToсoвaниx метoдiв та Тexнiчt{их пi.цхоДiв щoДo BизIlaчення

piзниx, мopфoлoгiчниx пapal\4етpiв, якi дoзвoлили oц)имaтш a.цеквaтнi тa

нayкoBo ooГpyнToBaнl pезyльтaTи.

<<Pезультaти BЛaсIrих ДoсЛiД2l(eriь> склa.цaloTься з 4 poздiлiв: з яких

poЗдiЛ 3 IrpисBЯченo загальнiй xapaктеpистицi випaдкiв тpиBaлoгo

4

TA

ПpoГPесyBaIrня тyбеpкульoзнoгo ypaженIUI ЛеГень тa Мeдико-бiоЛoгiчrrих

чиItникlB' ПoB.язaниx з ПрoГpесyBaнrшМ

деТaпЬний стaтис,Iичtiий aHaЛiз yсix випадкiв

МaTepiajly з piзIrиМи фopмaми тyбеpкyльoзнoгo

ТyбеpкyльoМи. Пpoвeдeний

легeнь.

oзнак

з oTpиMaнням oпеpaцiйнoГo

ypalкеIlня зa 20l0-2012 poки.

Пpoведенo aналiз тyбеpкyльoМ Jrегeнь зa кiлькicтю Ta зa сTyпеIteм aктивItoсТi
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5

специфiчнoгo ЗaпaльI{oГo Прoцесy (Bисoкий, виоoкo-пoмipний, пoмipний,

низький). Кpiм тoгo, нaвеДенo пoглибленy кiлькiснy пaтoлoгoaнaтoмi,rнy

xapaкTеpисTикy 35 випaдкiв тyбepкyЛьoМ ЛеГенЬ' B яких Пpи мopфoлoгivнoмy

.цoсЛlДxeннr BизнaчaBся висoкий сTyпtнь aктивнoстl специфiчIroгo заПaЛення.

B poздiлi 4, який мo;кнa BвaжaTи oснoBI{им poздiлoм лисeртaцiйнoi
poбoти, нaведeнo численнi дaнi пpo oсoбливoстi клiтинниx pеaкцiй ткaнини

JIегeнЬ ЛIоДини Пpи ПpoГресyBalrнi тyбеpкyльознoГo зaПaJlьнoГo Прoцесy y

фоpмi ryберкyльoм легеIlЬ. Пpедстaвленi мopфoлoгiuнi хaрaкTеРисTики

Tкaнини ЛеГенЬ з тyбeркyльoмolo зaЛе)кнo вiд стyпеня aкTиBнoстl

спеЦифiчнoгo зaПaЛьнoгo Пpoцесy' a тaкoж дeякi метaбoлiчнi змrни у JIеl.еtlЯх

Зa циx yмoB. oхapaктеpизoвaнi клiтини мaкpoфaгальнoгo рЯДy Ta деItoзиTи

жиpoBих спoЛyк y ткaнинi легень з тyбepкyльoмotо в залеrкнoстi вiд стyленя

aктивнoстi спeцифiннoго зaIIаJlьнoгo ПpoЦесy. Bелике знaчення мaloТь

oсoбливoстi фiбpинoвих дeпoзитiв y ткaнинi легeнь з тyбepкyльoмoЮ зaЛежнo

BlД сTyПеюI aктивнoстi спeцифiчнoгo ЗaпaпьнoГo пpoцеcy. Гiстoлoгiчне

ДoсЛi.цЖення нaявнoстi фiбpинoвих мaс piзнoгo (.Biкy) дoзвo]rяe ДOс]ц,fь

oб.ективнo BизнaЧиTи сTyПiнь aкTивнoсTi спeцифivнoгo зaпаJIьItoГo Пpoцrсy y

Bипa.цкax тyбеpкyльoм ЛегенЬ' ToбTo Nlo)ке сJIyryвaTи oдним iз кpитеpiТв длЯ

l{opФoJloГlЧнoГo BизIlaчен}ш сТyПенЯ aкТиBнoсTi зaпaлЬнoГo пpoцесy при

тyбepкyльoзi ЛеГень y фoрмi тyбеpкyльoзи. I]i pезyльтaTИ ЛЯГJIИ B oснoву

oTримaнoГo aBTopoМ пaTеItTy нa кopисIly мoДeль.

Hеoбхi.цнo oсoбrrивo BiдМiTиTи висoкy якiсть мiкpoфoтoгpaфiй' a Тaкo)к

.цеTaJIьнl ПlДПиcи до них'

Poздiл 5 пpисвячеIto дoслiдженнtо oсoбливoстей лoкалiзацiТ тa

кiЛькiснiй xapaктepистицi мiкoбaкTеpiй тyбepкyльoзy

зaпежнo Bi.ц сTyпе}UI aктивнoстi спeцифivнoгo зaпaпьнoГo

резyЛьTaти гiстoбaктерioскoпiчнoгo дoслi.цження дaли мoжливiсTЬ BиЗIIачиTи

нaйбiльtп дiaгнoстиvнo знavyЩi дiляIlки ЛегеIlЬJ

зaбopy пiл .raс oЛеpaTивних BTрyчaltь.

в Tкat{инl ЛеГеt{ь

пpoцесy. oтpимaнi

якl Мo)кнa pекoмеI{ДуваТи .цJUI
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yрaжеIlI{я

прoяви

oснoвнi пoлolкення Ta BисIloвки дисеpтaцii пoвнiстtо викЛaДенi в

aвтopефеpaтi.

5' Hoвизна нayкoвих пoлояtець. впсновкiв тa DекoмeнДaцiй.

oтpимaнi

сфoDмvльoвaниx y дисеnтaцii

ДисеpТан loМ pезyЛЬтаТи г ф1нлaмен taльними ;

хapaкТrpиЗyloTЬся висoким сTyПeнеМ IloBизни. Haйвa;кливirrrими з Ilиx е

нaстyЛнi. Утоvненa тa poзruиpена низкa .гpaдицiйних гiстолoгiчниx oзнaк' якt

xapaкTеpизylоTь пPoГpесyвaння специфivнoгo тyбeркyльoзнoгo зaпальIloГo

B Pоздiлi б нaвeденo yзaгальненi дaнi щoдo типoвих мoDфoлoгiчниx
oзIlaк ПpoгpесyBaнItЯ тyбeркyльoзногo ЛeгеIlь y фopмi
тyбepкyльoми. Пeреpaxoвaнi кoнкpетнi фaзи ПpoГpeсyвaнIrя

спеЦифi.rнoгo заIIaпьнoГо Лpoцесy при тyбеpкyльoзi ЛегeнЬ зa цитoлoгiчними
тa гiстoлoгiчними oзIlaкaми. Пpи гiстoxiмivнrп тa iмyнoгiстoxiмiчних

дoслiдженняx встaнoвленi дoдaткoвi пpoяви реaкцiТ ткaнини лeГенЬ y фaЗi
ПpoгpесyвaнIlя Tyбеpкy:rьoзнoгo зaПaленнЯ. Гiстoбaктеpioлогiчнi ,цoслiДrкення
Ткaнини леГеIlь ДoзвoЛиЛи сyттсвo пoглибити yявЛеIlltЯ пpo тиnoвi oзнaки
пpoГpеоyвaннЯ Tyбeркyльoзнoгo ypaxенIlя Легeнь.

Poздiл 7 _ <<Aналiз Ta yзaГaЛьненIlя pезyльтaтiв дoслiдження,
пpисвяченo Пl.цTвep.цжеIlнЮ важливoстi poзpобки сеpиoзнol нayкoBo-

пpaкTичнoi пpoбЛеми _ BсTaнoвЛеIlня цитo-гiстoлoгiнниx oсoбливoстей

,IIегeнь' хapaкTерних ДЛя тyбеpк1льoм леГеIlь y фaзi rrрoгресyвaння

сПециQlчнoIо laПaЛеHl]Я' Aв|opo]\4 пpoанaлiзовaнo oтpимaнi власнi

резyльTaTи y пopiвняннi з ДaниМи лiтеpaтypи. Тaкoж вaжливим aсI]екTol!{

yзaгaЛЬIlеItь с ПoоТаtвленl aBTopoN{ ЗaBДaння лля мaйбyтнiх eкспepип'IенTallЬних

тa фyнДaментanьниx .цoсJIi.цжeнЬ.

.{исеpтaцiя зaBеplIIy€Tься пiдсyмкoм тa 9 виснoвкaми. Bиснoвки

apryN{ен loBaнi. лoгiчнo випливають iз oтpиvаних резyльтat iв, вiдпoвiдають

Мell ]a ]aдачам ДисеpгацiйHoГo дoслiДження.

Пpoцесy B ткaнинl ЛегенЬ з нaявнiстlo тyбepкульoми.
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'7

Bперtпе зaпрoпoнoвaнi дoдaткoвi вiрoгiднi гiстoлoгtчнi oзнaки:
виЯBJIенIIя prЗнoгo сTyПенIo зpiлoстi фiбpинy тaйoгo oб'смy; наявн iсть тa
кiлькiсть пiнистиx макpoфaгiв й oсoбливoстi iх лoкaлiзaцiТ y TкaниIll леГень'
Ha oснoвi oTримaних pезyльтатiв ]aпpoпoнoв {ий ItoBий спoсiб
мopфoлoгivнoТ дiaгнoстики стyпеня aкTиBнoстi зaпaцьногo rrрoцесy I]pи

тyбеpкyльoмax легень y xвopих з хiрypгiuними вTрyчaIrнJIMи' нa якиЙ

оTpиNlaнo пaTeнТ нa кoриснy мoДелЬ Уr'paiни зa Nl 92021 вtд25.01.2014 p.

Bпеplле прoведене iмyнoгiстoхiмi.rне дослiдження З BивчеI{нЯ plЗtloГo

типy мaкpoфaгiв y ткaнинi легeнь з тyбеpкyЛьoмolo y фазi пpoгpесyвaння

спeцифiuного зaП€lJlьнoгo ПpoЦесy' яке ДoзBоЛиЛo BсTaIloвити oсoбливoстi
ткaниннoГo poЗЛo.цiЛy клiтин мaкpoфaгaльнoгo pядy тa piвня експpесii СD68*
клlТиIl y Р1зних Г1сToлoГ1Чних сц)yкТypax' oтpимaнi дaнi хapaктеpизyrоть

бioлoгiчнi осoбливoстi пpoГрeсyBaнI{я хвopoби, a сaмe _ ПpeДсTaBлeнrсТь

клiтин макpoфaгiв piзнoгo типy тa ix yчaсTь y Пolllиpеннi iнфекцiТ.

BпеpIrrе в Укpaiнi пpoведенo фyндаментaльне дoслiдrкення щo.цo

-.roкaлiзaцii та вiднoонoТ кiлькoстi жиpoBиx BкЛIoЧeIlь тa пiнистиx мaкpoфaгiв

y plзних сTрyкТypaх TкaниIlи легeнь з тyбеpкyльoмaми. I]eй нaпpяпlсlк

пpaкTичнoi Toчки Зopy ДoзBoJlивфyнДaмeнтальнoгo дoслiдження з

сфopмyлroвaти пoЛox{еннЯ Пpo oсеpеДки лiЛoi.цнoТ пневмoнii, як ПoчаTкoвy

JIaнкy JIoкaJrьIlоГo зaгoсTpeння хрoнivнoго тyбеpкyльознoгo зaП.шеннЯ.

Пpoвeдений пopiвняльний aнaлiз пpямoгo мiкpoскoпi.rнoгo Bияв,.rеI{Ilя

мiкoбaктеpiй y ткaнинi ЛeГенЬ пpи piзних гiстoxiмitltиx мeTo/цax зaбapвлення

Ta дoвеДella нaйбiльшa ефективнiсть BиЯBлення кислoтoстiйкиx бaктеpiй пpи

зaстoсyвaннi флyoресцентнoгo метoдy.

б. Пpaктичнe значення oтpимaнцх aвтopом rrезyльтaтiв

oтpиманi pезyлЬTaTи нayкoBoГo дoслiдження нaДalи змory poзpобиTи

aлгopиTl{ ГlсToлoГrчIloГo ДoслlД)I{eннJI TкaIlини ЛеГeнЬ з тyбеpкyльoзним

yрaжеrrIUIм y фoрмi тyбеpкyльoми з меToIo мopфолoгiннoгo визIlaчeння

сTyПенЯ aкTивнoстi специфiнногo зaПaлellня. A сaме, нa перll]oмy eтаПl
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Пpoвoдять тpa.цицiйнe гiсToлoГiчнe .цoсЛiджeння з BизнaчеIlIIя Ilизки тиПoвиx

гiсTo,IoГiчrtиx oзнaк _ сTpyктypи сaмoi тyбеpкyльoми (ii внyтpiIrшrьoгo вмiсту i

кaпсyли) тa спeцифivних гiстoлoгi''tttиx ) ТBopеIlЬ Пoзa нelo - зaгaЛьнoгo сTаlty

пapенхiми леГень, нaяBнoсTi гpанyльoм piзrtoГo клiТи}rrjoЛo склaДy' Boгнищ

зaПaЛЬItoГo пpoцесy, стaнy пoвiщoнoсних rпляxiв. У paзi вiдсyтнoстi .riтких

тpaдицiйних гiстoлoгiчниx oзнaк, хapaкTеpниx для пpoгpесyвaння aбo

aкТиBнoсT1

,цoслiдження

BизнaчиTи нaйбi:rьш

нaйбiльцroto кiлькiстю

Tкaнини Пoзa сТрyктyPolo тyбеpкyльoми.

пpaктицi зaзIlaчениx кpитepiТв буДе слpияти

мiкpoбioлoгivнoгo BиJIBЛенHя мiкoбaктеpiй

стaбiлiзaцiТ aктивнoстi спeцифi.rнoгo тyбеpкryльoзнoгo пpoцесy' ,цo.цaTкoвo

дoспiдxarоть лoкалiзaцiro тa oб'еми мaо нepoзчинI{oгo фiбpинy рiзнoi зpiлoстi

(<вiкy>), пrляхoм йoгo гiстoхiмiчнoгo BиЯBЛеннII y тканинi пегeнь. Bизнaченi

ексIrеpиMенTaЛьниМ IIIляхoм кiлькiснo-якiснi oзнaки щoдo депoзитiв фiбpинy

piзнoгo <вiкy> тa oб'смy .цoзsoЛЯroTь yТoчtlиТи стyпlllЬ

спеЦифiчнoгo зaпaЛення у 97 '7% випaдкiв'

пpедстaвлений в iнфopмaцiйнoмy листi.

Pеl1льraти гiс гoбакr ерioскoпiТ дoзвoлили

дiaгнoстиннo знavyЩi дiлянки Легень (з

AЛгoРиTм

ПaJIичкoвидних мiкoбaктepiй ryбepкyльoЗy), якi pекoмен,ЦyroтьсЯ дo забоpy B

сTеpильних yмoвax пiд Чaс oпеPaтиBних втpyчaнь з пpиBoдy тубepкульoм

lrегeнь.цЛЯ пoдa[ьI]IoГo мiкpoбioлoгi.rнoгo .цoолi.цження: l) rпмaтovoк капсyли

тyбepкyльoми з пoсднaяolo з неIo некpоTизoBaнolo Tкaнинoro внуTpllxlrьoГo

вмiстy тyбеpкyльoми; 2) шмaтouoк кaпсyли тyберкyлЬoми з пoс.цнаIloю з IIеIо

пapенxiмorо легень; 3) I]IМaToчoк фoкyсa

пi,цвищеннro ефeктивнoстl

тyбeplryльoзy B oпеpaцiйIroМy мaтepiалi вiд хвopиx з тyбеpкyльoмaми леГeнЬ.

Зa цим фpaгментoм дoслi'цження тaкoтt бyв poзpoбпений iнфopмaцiйний лист.

B Цiлoмy, мoжнa

знavyщoстi дисеpтaцiйнoi

вiзyaльнo малo змiнeнorо

пневмoнiчнo yщiльнеrrо.i

Зaстoсyвaння в хipypгivнiй

кaзати пpo 'цyI{е Bисoкий piвень пpaкти.rнoi
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7. Повцoтa виклaдv нavкoвиx пoлolкeнь" висцoвкiв тa
Dекoмендaцiй. сфoDмvльoвaних в oпублiкoвaнпx пDaцях та

aвтopефepaтi дисеpтaцii

дисepтaцiТ, .цoсТaTI{ьо rroBнo

сПlBaBTopoМ 18 дpyкoвaниx

BикJIaдеIll в oпyблiкoвaниx

пpaЦЬ' З ниХ 10 стaтей (y

Пpaцях. .цисеpTaнт с

тoмy uислi, 5 y

flayкоBl ПoлoжеIlнЯ' виснoBки тa рекoмендaцiТ, якi сфopмyльовaнt у

фaхoвиx видaннях' pекoМен.цosaниx flAК MoH Укpaiни, з ниx 3 y rr<ypн{Llax
Укpalни, щo вклroчeнi лo мiжнapoдниx нayкoМеTpиЧниx бaз .цaних, l _ у
зapyбiжнoмy vaсoписi) тa 8 тез дoпoвiдeй y мaтеpiaлaх мiжнapoдних i
B1Tчизняних нayкoвиХ кoнфеpенцiй, з'i.здiв i кoнгpесiв. Зa pезyльтaтами

дисеpтaцiйногo дoслiдження oTриМaнo {еpжaвний
кoриснy мoДель Ta poзpoбленo 2 iнфopмaцiйниx листa.

Змiст aвтopефеpaтy тa йoгo QакToJIoгlЧIlе нaпoBнення I]овнtсTto

диcepTaцiйнoi poбoти. B
BlДпoвiдaloTЬ мaтерiaлaм Ta oснoBним ПoЛoженнЯМ

aвтopeфeрaтi чiткo, пoслiдoвнo Ta Лaкoнiчнo виклaДенi oсIjoвнl IIoлoжеIJIlя.
pезyЛЬтаTи Та BисIloBки дoслiдження. Йoгo oфoрмлення вiдпoвtдaс вимoгaм
flAК УкpaiЪи.

пaтент Укpaiни нa

8. Зaпитaн а2l(еllIlя та pекoMе

Пoзитивнo oцiнlоroчи

eцll oПoпентa o З]иl

llисеpтaцii

висoкий TeopeTинний i методиvний piвень

'писeртaцii, BвDкaIo зa .цoцiлЬнe зpoбити деякi заyвDкення i пoстaвити
.Цeкtлькa Дискyсiйних пиТaнЬ стoсoвнo фaкти.rнoгo мaтерiалy, iнтepпpетaцlI
oТpиМaних peзyЛьтaтiв тa oфopмлення дисеpтацii:

1. У poздiлi <Мaтеpiaпи Ta МеToДи дoслiдження> дoвoлi poзl'орнyтo
нaвeденi пpoписи гiстoхiмiчних метoдiв зaбapвпeння зpiзiв Tкaнини.

Moжливo, не вapTo бyлo тaк ДеTaJIЬнo oписyвaTи Mеl'ollи
зaбaрвлення нa жири тa за I.Jiль-Hiльсeнoм, oскiльки вoни пpописaнi
y бaгaтьox пoсiбникax з oснoв гiстoлoгiТ тa гiстoлoгiчнoi теxнiки'
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2. Як визначaлaсь зpiлiсть мaс Ilepoзчиннoгo фiбpинy,
сПoсTеplгaвсЯ y Tкaнинi легень з ryбepкyльoмorо? Якi дiлянки

нaйчaстilше мiстили фiбpинoвi мaси i якoi зpiлoстi у

10

ЯКИЙ

лeгeнь

фaзу

З.

4.

пpoГpесyBaннЯ Tyбеpкyпьoзy?

Якi, нa вaпry дyмкy' пeревaги зaстoсувaння сaмe iмyнoгicтoxiмiчнoгo

дoслiДженflЯ пpи вивvеннi клiтинних pеaкuiй тyбеpкyльoЗIloГo

зaпaлЬнoГo Пpoцeсy y ткaнинi легень?

Biдoмo, щo нapaзi Укpaiнa пoтepпaе вiд <eпiдемiТ> тyбеpкyльoзy, якa

ПoчaJlaсь Десь B сeреДинi, ,rи в кiнцi 90-х poкiв. Чoмy .Цля

сTaTисTичних (епiдемioлoгivниx) дoслiдxeнь ви oбpaли сaме пеpioд

20\0-20|2pp'? Чи пoв.язaний цей перioд iз пiкoм aбo iз зaтyхaнням

епiдемiТ? Чи voжна пopiвHяТи oГpиMанi вavи резyльгаrи iз

aHаЛoГi чниМи даH и \4 и. o гPи \1аJ] ими лo лoгipшeння еп iдем ioлoгi ч нoТ

ситyaцii?

Зpoбленi зayвa;кенrш не BПЛиBaIоТЬ нa зaгaльнy висoкy oцiнкy poбoти'

llисерTaнтy BдaлoсЯ ПoBI{1сTIo BиpllIIиTи Пoстaвлeш зaBДaння.

9. Bпснoвoк пoo вiДпoвiДнiсть дисеpтацiТ встановленим вимoraм

Кaн.цидaтськa дисеpтaцiя Mельник o.o. с зaвepпrенolо праueю, у якiй

]\{]сТиТься нoBе Bир1lI]ення aктyaльнoгo зaв'цаIIня Г1сToлог11 _ BиЗI]aченнЯ

oсoбливoстeй Цитoлoгiчних тa гiстoлoгiчниx пpoявiв pеaкцii TкaниIlи ]lегенЬ

JrIo.цини зa yмoB Пpoгресyвaння тyбеpкyльoзногo зaПaЛЬнoгo пpoцесy y фоpмi

ryбеpкyльoм легень' Aвтop oдepжaв нoвi вaжливi та opигiнaльнi pезyЛьTаТll)

BикopисTaBlI]и Пpи Цьoмy Цlлy низкy a.цеквaTниx гlсToлoгlЧниx, Г1сТоxlN{lЧниx'

iмyнoгiстoхiмivних, флyopесuентних, мiкpoбioлoгiчниx Ta сTaТисТичних

метo,цiв.

Taким vинoм, ввa)кaю' Цo дисертaцiйнa poбoта Mельник o'o.

,,Mopфoлoгivнi змiни лeгень JIIoдини зa yМoв ПpoГpесyBaння y ниx

тyбеpкyльoм,', зa aктyальнiстto прoблеми, Irayкoвolo нoBизtIoIo oТpиN{aних

pезyльтaтiв, мoжливiстro ПpакTичнoГo BикoрисTаIll]я здiйснeниx poзpoбoк,
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П

кopекTнiопo тa .цoстoвiрнiсT[o зpoблених виснoвкiB BiДпoвiДa€ вимoгaм П. 11

(Пopядкy Пpисy.фкelrl{я нayкoBl'( сTyПенiв), зaTBep.цжеIroгo I]oсT.l]loBolo

Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд 24 лил:ня 2013 poкy Nэ567, a ii aвтop Mельник

oльгa oлeксaндpiвнa зaслyгoвyс нa пpисyд)I(еннJl нayкoBor'o с't'yIlсtut

КaНДИДaтa бioлoгiчниx нayк зa cпецiальнicтro 03.00.11 _ цитoлoгiя, клiтиннa

бioлогiя, гiстoлoгiя.

oфiцiйний опoнент,
зaвiдyвaн лaбopaтopii мopфoлoгii i цитoлoгii
.ЦУ "Tнститvт геоoнroлoгiТ . ___-

*i;#$;,Tff:.'** >,,Й*q Квiтницькa-Pижoвa T. Ю.
,{oктop бiопoгiнних нayк, пpoфесo

в|ддiл дiл0в0дства та аpхlвy ,

{riвcькoro нашoнaльfl 0гo yнiвepситeтt ]

iиeii таDaоа ul€вчoнк8 :
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oфiцiйнoГo

BIДгУк
oПoнeнтa LIa ДисepтaЦiйнy poбoтy

oлексaндpiвни (МoрфoлoгiчIri зМ1ни лeгeнь

пpoгрeсyBaння y них тyбepкyльoм)), якa ПoДaнa 'цo oфiцiйнoгo зaxисTy B

спецiaлiзoвaнy BЧeнy paдy .ц 26.00l.38 пpи НHI{ <Iнститyт бioлoгii тa

ме.циЦиIlи)) КиiЪськoгo нaцioнальнoгo yнiвероитетy iмeнi Tapaсa IПеввeнкa

нa здoбyття Ilayкoвoгo стyПеt{я кaндиДaтa бioлoгiчних IIayк зa

спецiaльнiстIo 03.00.1 l _ цитoлoгiя, клiтиннa бioлогiя, гiстoлoгiя

Aктyальпiсть обpaнoi тeми дисеpтaцii. ,{иxальнiй систeМi наЛе}(иTЬ

вzDкJIиBa pоль y зaбезпе.rеннi хиттсдiяльнoстi opганiзмy лroдини. Caме тoмy'

BсTaнoBЛеltнЯ мopфoфyнкIrioнальнoгo сTaнy сTрyl{ryplrих кoМПoнeнTlв легень

як в нopмi, тaк i пpи piзниx пaтoлoгiuниx стaнa'\ нaJIeI(aтЬ дo пpiopитетниx

наyкoвих дoслiджень.

Hе дивлячись нa знaчнi нayкoBo.пр:rктичнi дopoбки з пиTань

,цiaгнoстики Tа BизнaЧeння клiнiчних i бioлогiчниx oсoбЛиBoстей Пеpебiгy

сyчaснoГo тyбepкyльoзy y свiтoвoмy мaоrптaбi, збepiгaстьоя низкa ПиTaнЬ, якi

пoтpебyють подaпЬI]IoГo вивЧellня Ta yтoчнeння.

Bpaхoв1тo.rи знaЧнy cr]aснy мiнливiсть ryбepкyльозy, y Toмy Числl _

пpи ypаженнi лeгень, збеpiгаe aктyальнiоть дoслi.цження наЯBносTi самo'

мiкoбактepii та ii oкpемих фpaгментiв (aнтигенiв) y TкaниIri лeгень з

тyбеpкryльомoro, ii пеpeвaжнoТ лoка.лiзaцii, пpoявiв бioлoгi.lнoТ мiнливoстi

мiкpoopгaнiзмa нa тлi piзногo пpoфiлю медикaментoзнoт pезистeнTнoсTl.

Утoчнення Ta Bстzllloвлення ltизки ТиПoвих гiстoлoгiчниx oзнaк Пpи

тy6epкyльoмaх зa сyчaсних yмoв мiнливoстi тyбеpкyльoзнoгo зaПаЛьIloгo

Пpoцeсy! сПpиЯTиМe пoглибленнlo знaнЬ щoдo склaднoгo тa piзнoпланoвoгo

йoГo poзBиткy Ta мо)I(е слyГyBaти ТeopеТичниM пiдrpyнTЯМ для poзpoбки

IloBиx медиЧниx засoбiв з МeToю пoДoЛaння цЬoгo зaxвoрIoвaння.

'- 
-_ .т;;;. z2 2 - ,7f; %- 

|Io':Ъt*'ffi'*. 1

'.:---.-...---_l в|ддlл дlл0в0дcтва та арx|вy
(иiвоЬкDio нaцioнальн0г0 увiвepои1e|! i, 

i*ijнi TаDаоe шleвчeнка

Mельник oльги

лIo'цини зa yМoB
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Bивчення мopфoлoгiuниx пpоявlв oкреМих Лaнoк poзвиTкy caме

тa пoглибити poзуМiння тиxтyбеpкyльoми легeнь мoже yтoчI{ити

oб'ективних бioлoгiчниx .lинникiв, якi впливaтоть нa ПpoгI{oЗ Tрив:l]IoГo

iснyвaння цiеi фopми хвopoби тa eпiзoди peaктивaцii (фaзи пpoгpесyвaння) в

хpoнivнoмy ii пepeбiry.

Тaким нинoм, BpaхoB}'Iочи Bище зaзнaчeHe' МoхHa вBaкaTи, щo

дисеpтaцiйнa poбoTa Meльник o.o. e aктyaльнoto i пpисвяненa вивчеIiню

ЗaB.цaннЯ, щo Мae нe тiлЬки TеopеTиvне, aле й пpaктинне знaчeння.

Зв'язoк теми дисеpтaцii з деpжaBниMIl чП гaЛyзеBllп|и нayкoBIl]urr

пpoгpa]vlaми. flисеpтaцiйнa poбoтa викoнaнa нa 6aзi лaбopaтopii

пaтoмopфoлoгii,{epжaвнoТ yсTaнoBи <Haцioнaльний iнститyт фтизiaтpii i

пульмoнoлoгii iм. Ф.Г. Яновськогo HAMH Укpaiни) y Ме)кax бroджетнoi

плaнoвoi нayкoвo.дoслiднoi теми A 13.04 <floслiдити пaтoлoгoaнaтoмiчнi

oзнaки фaзи ПpoГpeсyвaння тyбepкyльoзy легеIlь нa тлi йoгo пaтoмоpфoзy>

(No дepжpеестpaцiТ 0l l3U000263).

oбlрyнтoвaнoстi нayкoBих ПoЛo2кeнь' вПснoBкiв i

сфoрмyльoвaних y дисeрTацii.. oтриманi aвтopoм

нoBими, пoглиблrotоть знaння щoдo oсобливoстeй

тa гiстoлoгiчних пpoявiв пpoгpесyBaI{нЯ специфivного

тyбepкyльoзнoгo зaпaльнoГo пpоцесy нa тлi тyбеpкyльом ЛеГень, xapaкTepy

кiлькiснoгo poзпoдiлy мiкoбaктepiй y ткaнинi лeгеItЬ при цiй хвopoбi, щo

мaс безпосеpeднс нayкoBo-пpaкTичIlе знaЧення _ Як 'цля пoкpaЦeння

BизIlaчення кЛIочoвиx гiстoлoгiчниx тa iмунoлoлiяних пoкaзникiв для

дiaгнoстики, тaк i .цля ПpoгнoзyBaння Пo.цaЛьll]oгo перeбiгy зaxBopюBaння.

.{oотoвipнiсть нayкoвих ПoЛо)кeнь lpyнTyeться

ПpoBe.цених,цoслi.цжень. oтpимaнi pезyльтaти oбрoбленi стaTистиЧнo

згiднo сyvaсних вимoг. Пpи прoвeденнi .цослi.цxень бyли викopистaнi

нoвiтнi метo.цики, Чiткo BизнaЧений мето,цичний пiдхiд, цo в цiломy дaс

Cryпiнь

рeкoмендauiй'
pеЗyЛЬTaTи e

циToлoГlчIlих

нa знaчнiй кiлькoстi
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з

можЛиBiсть BBa)кaти нayкoBi пoлoження, pекoМrн.цaцii Ta висIlоBки

'цoсToB1рниМи.

Hayкoвa нoBизIlа o/цepя(аних peзyльтaтiв. ,{исеpтaнткa BпеpIIIе нa

значнoМУ клiнiчномv мaтеpiaлi ПDoвeлa дeTaЛьIle поглиблeне виBЧeння

мopфoлoгiннoгo cTaнy ЛrГeltь лIo.циI{и зa yмoB пpoгpeсyBallня y ltиx

тyберкyльoм, BикopисTaBIxи кoмплекс меTo.цiB: гiстoлoгivнi, гiстoxiмt.rнt,

iмyнoгiстoxiмiuнi, флyopесцентнi, мiкpoбioлoгivнi' стaTистичIl1.

Упepше з,ясoвaно мopфолoгi.rнi пpoяви пopyпIeння жиpoвoгo oбмiнy

у ткaнинi ЛrГень ЛIo.цини з тyбepкyльoмoro. Bперrле ПрoBедeнo гlстoлoГrчItе

,цoслi,цження Mac нepoзчинI{oгo фiбpинy piзнoгo ступeня зрiлoстi

безпoсepeдньo в тyбepкyЛьoмi тa пepифoкaльнiй дo неТ ткaнинr легeнь'

Упеplпе BизIlаченo .|ИПИ й oсoбливoстi poзпoдiлy кЛiтин

мaкpoфaгальнoгo pядy в ткaнинi ЛегeнЬ JIЮдиI{и з тyбеpкyльoмoю зa piзниN'I

сTyПенеМ aктивнoстi спеuифivнoгo зaПaЛЬнoгo ПpoЦеcy.

Taкoж BсTaнoBЛеIlo лoкaлiзaцiro тa oсoбливостi BиЯЛення

мiкoбaктepiй тyбеpкyльoзy в ткaнинi ЛeГеHь Л}o.цини зa .цoПoмoгoк)

флyopесцентнoгo мeTo.цy Ta зiстaвленo з тpaдицiйнимlz мiкpобioлoгi.rними

.цoсЛ1,ц)кeннЯМи.

Teoрeтffчне тa прaкТичнe знaчеIrflя pезyльтaтlв,цoсЛr.ц)I{енriя.

Здoбyвa.rем рoзpoбленo aЛгopиTМ гiстoлoгiчнoгo .цoсЛi.ц)кeннЯ ткaнини

легeнь з тyбеpкyльoзним ypaжеIrняМ y фopмi тyбеpкyльоми з MeтoIо

мopфолoгiннoгo визнaчеIlllя cтyпеня aкTиBнoстi спeцифiннoгo зaпaленtlя'

який дoзвoляe пiдвищити тoчнiсть мopфoлoгiянoi,цiaгнoсTики BисoкoГo'

пoмipнoгo Ta низькoгo cтyпeнiв aктивнoстi опецифiннoгo зaПaлеIlнЯ I]ри

тyбeркyльoмaх легeнь.

Poзpoбленi нoвi кpитеpiТ щoдo зaбoрy бioмaтерiaлy для

мiкpoбioлoгiчнoгo дoслiд)кення нa мoМенT oпepaцiйнoгo BTpyчaння При

тyбеpкyльомax лeгeнь.
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peзyЛьTaTи .ДoсЛl'ц)кeнь Bпp(

пaTоМopфoЛoГii .{еpжaвноi

<<Halioнaльний iнсТитУт фтизiaтpiТ i пульмoнoлoгii iм. Ф.Г. Янoвськoгo

HAMH Укpa.rЪи>, IlaBчaЛьItoмy пpoцeсi кaфедpи фтизiaтpiТ i пyльмoнoлoгiТ

HaЦioнaльнoi меди.rнoi aкaдeмii пiслядиплoмнoi oсвiти iм. П.Л. IlIупикa,

Киiвськoго Медичнoгo ylriвеpситетy УкpaiЪськoi асоцiaцii наpоднoТ

Мeдицини. ) Bi.ДДiЛeHнi латологiчнoi aнатoмiТ .Д,epжавнoТ yстанoви

<Haцiонaльний iнститyт сеpцrBo-сyдиннoТ xipypгii iм. M.M. Aмoсoвa

HAMH УкpаТни>>, КиТвськiй мiськiй клiнiчнiй лiкapнi N l8, Киiвськiй

мiськiй клiнiчнiй лiкapнi Nэ 4, в Гoлoвнoмy вiйськовo-клiнiчнoму гoспiталi

тa Кoмyнaльнiй yстaнoвi Львiвськoi oблaснoi paди (ЛЬBiBський

регloнaлЬнии фтизioпyльмoнoлoгiнний кЛlIl1чнии л1кyBaльнo-

.ц1aГнoстиЧнии цeнтр).

OгляД pезyльтатiв тa виснoвкiв дисеpтauii., aнaлiз дисeртацii пo

poздiлaх. ,{исеpтaцiйнa poбoтa стaнoвить сoбoro зaBеplЛeнy нayкoBy

прaцIo, якa Пoбyдoвaнa в тpaдицiйнoмy стилi. Мaтepiaли дисеpтauii

виклa.цeнi нa 174 стopiнкaх кol\,tп,IoTepнoГo .црyкy, з яких oснoBниЙ TексT

зайvас |4l стoрiнки. !исepтauiя скЛa.цастЬся iз встyпу. oглялy лiтеparypи.

oписy мaтеpiaлiв тa метoдiв дoслiджень, oTpиМaниx pезyлЬTaтiB BЛaсних

дoслiДжeнь 1poзлiли 3-6). аналiзy та yзаIаЛЬHeння oтpиlt4аHи\ pезyльraliв.

виснoвкiв, пpaкTиЧниx рeкомен.цaцiй, спискy BикopисTaних лiтеpaтypниx

джеpел (l84 нaйменyвaнь) тa .цo.цaткiв. Poбoтa пpоiлtoстpoванa 25

oисvнкaМи Ta 14 тaблицями.

У poздiлi (<oгля,ц ЛiTеpaтypи>>, якиЙ скЛaдaсTЬся з Tpьoх Пi.цpoздiЛiв,

пpе.цсTaBЛенa мopфoлoгi.rнa хapактepистикa бy.Цoви ЛeгeнЬ лIoДиHи, сyчaснl

yяBЛeння пpo мoрфoлoгilо BTopиннoгo тyбepкyЛьoзy ЛеГенЬ лIoДиltи y

фopмi тyбepкyпьoМи з кJIaсичIlими мopфoлoгiнними ознaкaми рiзних

стyпенiв активнoстi специфiннoгo тyберкyльoзнoгo ЗaПaЛеннЯ пpи цьoМy

oтpимaнi нoвi нayкoвi

ПpaкTикy робoти лaбopaтopii

BпpoBa.ц)кенl в

yсТaнoBи

зaхвopIoвaннi Легeнь' пpoBeдeнo peтeЛЬний aнaлiз сy.raсниx метoдiв
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)

,цoсni,ц)кенIrя TyберкyЛьoзy лeгень зa oсTaннi poки. Oгляд лiтеpaтypи

пpе.цстaлelrий гpyнToBlro' вдaло, лoгiuнo Ta ДoсиTь глибoкo. У кiнui рoзлiлy

нaве,цeнi BиснoBки' якi yзaгaльнtoють yсi вище пpедстaвленi нaПpaцIoBaнI{я

тa oбгpyнтовyють лoставленi дисеpтанткoю задaнi.

У poздiлi <<Мaтеpiали Ta Метoди 'цoслi.цження> oписaнi yмoви

прoBeдeння .цoслi.Фкень Ta xapaкТеристика oб'сктy дoслiдтtень, a тaкoж

гiстолoгivнi, гiстoxiмi.rнi, iмyногiстoxiмiннi, гiстoбaктepioскoпiчнi тa

стaтистичнi метoди .цoслi.цxення, якi дoзBoJrиЛи oТpимaTи лoстoвipнi

pе]yЛЬТаТи та виpiшити пoставленi за,цачi ,loслiджeння.

Peзyльтaти влaсниx .цoслi,цrкeнь автoрa лpeдстaвленi y TpeтьoМy'

четBeртoМy' п'ятoмy тa rпoстoмy рoзДiЛaх.

У rpeгьoмy poздiлi <3aгaЛЬна xаpакIеpис]икa

ПрoГрeсyBaння тyбepкyльoзнoгo ypокення лeгень

бioлoгiчнi чинIlики' пoв'язaнi з пpoГpeсyвalrням тyбеpкyльoми (зa

peзекцiйним мaтеpiалoм)> дl,tсеpТalrТoМ нaданi pезyльтaTи влaсниx

.цoслi.цrкень сToсoBнo ме.цико-бioлoгiчниx нинникiв, пoв'язaних з TpиBaЛиМ

пpoгрeоyвaнням тyбеpкyльoм лeгeнь ЛIо.циIlи B сyчaсних yмoвaх.

ЧеTBеpTий рoздiл <<Bизнa'rення oсoбливoстей клiтинних peaкцiй

Ткaнини лeгeнЬ лIo'цини зa лрoгpесyвal{нЯ тyбepкyльoзногo зaПaЛьнoгo

ПрoЦесy y фoрмi тyбeркyльoми ЛeГeнЬ)) cкЛa.цaeтЬся з тpЬoх Пi.цpoздlЛlB'

,{исеpтaнтoм пpeдстaвленi резyЛьТаТи BЛасHиx дoсЛi.цжeнь сToсoвнo

мopфoлoгiuнoТ хaрaкTеpисTики ткaнини ЛеГень з тyбepкyльoмaми пpи

тpaдиuiйнoмy зaбapвленнi зpiзiв гемaтoксилiнoм i eoзинoм зaЛeжнo BiД

сTyпеня aктивнoстi специфi,rнoгo зaПaлЬнoГo Пpoцeсy. Пpи

iмyнoгiстoх iviн нoмy дoслiджeннi пpoаналiзoванa лoкалiзацiя Iа

ПреДсТaBЛeHlстЬ клlтиtt МакрoфaГaЛьнoгo pядy в гlстoлoг1чIlих сТpyкT}pax

ткaнини JlеГень зaлежнo вi.ц сTyпeня aкTиBнoстi опецифivнoгo ЗaпаJlЬнoГo

Пpoцесy пpи тyбepкyльoмax лeгeнь. Пpедстaвлeнi дaнi Цo'цo poзпo.цiЛy

.цепoзитiв жиpoвих сПoЛyк тa пiнистих мaкpoфaгiв в ткaнинi легень з

BиПaдкlB тpиBaЛoгo

Лlo.цини тa ме.цикo.

тyбeркyльoмaми залежнo вiд сTyПertя aктивноcтi специфiчнoГо зaпaЛЬнoгo
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Пpoцесy. Aвтopoм пpeдсTaBЛeltl

oсoбливoстeй фiбpинoвиx депoзитiв

6

opигiнaльнi .цaнi щoдo BиBченIIя

y ткaнинi ЛeгeнЬ зaлeжнo Bi.ц отyпеIrЯ

активнoстi специфivнoгo зaпaлЬнoГo пpoцeсy Ta BЛeрше запpoпoнoBaно

новий спoсiб мopфoлoгivнoi,цiaгнoстики стyпeня aктиBIloсTi ЗaПaлЬнoГo

прoцeсy пpи тyбеpкyЛьoмax Лeгeнь y xвopиx з xipypгiнними втpyuaннями.

У п'ятoМy poзДiЛi <<Oоoбливoстi лoкaл1зaцll 'ta кrЛькlснa

xapaктеристикa мiкoбaктеpiй тyбepкyльoзy в ткaнинi лeгень зaЛе)кнo вiд

сTyпeня aктиBнoстi спeцифiuнoгo зallaЛьнoгo прoцесy Зa pезyлЬтaTaМи

гiстoбaктеpioскoпib> ПpoBeдеIlе pеTеЛЬIrе гiстoбaктepioскoпiвне

дoслiдження тa визнaчeнi oсoбливoстi лoкaлiзацii з ypaxyвaнням кilькiсниx

xaрaктeрисTик мiкoбaктеpiй тyбepкyльoзy в ткaнинi легень залeжнo вi,ц

стyпeня aкTиBнoстi специфiuнoгo зaПaлЬнoГо Прoцeсy, нa oснoвi voгo бyлo

poзpoб:reнo кpитepii щoдo iнтpaoпеpацiйнoгo забopy бiомaтepiaлy,lля

мiкpoбioлoгiннoгo дoслiджeння пpи тyбepкyльомaх ЛегенЬ.

У пroстoмy poздiлi <Типoвi мopфoлoгivнi oзнaки ПpoГPeсyвaнIlя

тyбеpкyльoзнoгo ypaження ЛеГенЬ y фopмi тyбеpкyльoМи)) ПpoBeДrне

yзaГaЛьнeння oснoBниx TиПoвиx МopфoЛoгiчниx oзнaк проГресyBaння

тyбepкyльoзнoгo ypaжeння лeГеIrь y фopмi тyбepкyльoми B сyчaсIlиx

yмoBах.

Poздiл дисеpтaцii <<Aнaлiз Ta yзaГaЛЬнеt{tlя peзyЛьТaтlв дoслl.ц)кенIlЬ)

вiдoбpaxaс aктyaльнiсть i сyть poбoти, ii су.raсний piвень, висвiтлтoс

зв'язoк poбoти з пoдiбними дoслi.цженнями вiтчизняних Tа зaкoрдoнEих

вчeних. У цiлoмy pоздiл нaлиcaний aналiти.rнo, що свiдчить Пpo Bисoкy

нayкoBy epy.цицiю aвтopa.

Poбoтa зaкiнvyетЬся 9 BиснoBкaми, якi вiдпoвiдають зaBДaНяЯМ

.цoслi.цжeння, висвiтлroroть нoBt{зHy ПpoBе,цениx,цoслiджeнь. Bиснoвки

пoвнiстtо вiдoбpaтсаroть мaтеpiaли дисepтaцiйноТ poбoти i rрylrTyloтЬся Ira

oтриМalloмy aвтopoм фaктиннoмy мaтеpiaлi. Boни дoстaтньo oбrрyHToBаHi.

a iiня дoстoвipнiсть нe викликас сyмнiвiв. Пpaктиннi рекoмeядацii
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iнфopмaтивнi, кoнкpетнi,

.цисеpTанToМ'цoсЛi,цженItя.

бaзyroться на рeзyЛЬтатах ЛpoBеденoгс

,{исepтaцiя й aвтopeфepaт нaписaнi й oфopмлeнi вi.цпoвiднo Дo BиMoГ

,цAк МoH Укpaiни. Змiст aвтоpефеpaтy Цiлком i.цeнтичний oснoBниМ

пoлoженням .цисepтaцiйнoi poбoти' стислo i якiснo вiдoбpaжaе aктyaльнiсть

теми. мaтеpiал ]a !tеTo.ци ,ДoслiджeнHЯ. ре]yлЬтати дoслiджeння й анаЛiз

oтDиМaних дaних.

Пoвцoтa BикЛa/цy матepiaлiв лпсepтацii в oпyблiкoBaних Прaцях i

aвтopефеpaтi. Pезyльтaти нayкoвих,цoолiджень дисеpтaцii oпyблiкoвaнi y

l8 нayкoвиx пpaцяx: з них 10 сTaтей тa 8 тез.цoпoвiдeй y мaтеpiалax

мiжнapoдних i вiтчизняниx lrayкoBих кoнфеpенцiях, з'iздaх i кoнгpесax. Зa

рeзyЛьTaTaМи дисepтацiйнoгo .цoслiдження oTpимaнo,{epжaвний пaтeнт

УкpaТни нa кopиснy мo'цель тa poзpoбленo 2 iнфopмauiйниx листa. У цих

пyблiкaцiях знaйrпли вiдобpaжeння всi oснoвнi IloЛoженнЯ дисepтaцi йноi

poбoTи.

IIе.цoлiкп дисepтaцii тa aвтоpефеpaтy щoДo it змiстy та

oфopмлення. Змiст дисepтaцii тa aвтopeфepaтy вiдпoвi,цас тeмi

.цoслi.цrкeння i pозкpивaе ii сyть' ,{исеpтauiя oфopмлeна згiднo iз

встаttoвЛеHи\4и BимoгaМи. HaПисанa yкpaТнськoto МoBoЮ. iЛюстpoBаHа

.цoсTaТнЬolo кiлькiстro фoтoгpaфiй, тaблиць. Oцiнюroчи дисеpтauiйнy

poбoгу o.o. Meльник в шiлoмy пo]иТиBHo. слiд вiдмilиги pял нелолiкiв i

пoбaжaнь:

l. Пiдpoздiл (oсoблиBoсTi лoкaЛiзaцiТ тa кiлькiснa хapaкTеpисTикa

мiкoбaктеpiй тyбepкyльoзy B Tкaнинi ЛеГеItь зaЛe)кнo Bt'ц сTyпeня

aктивностi специфiчногo зaпaJlьнoгo процeсy Зa резyлЬтaТaми

гiстoбaктepioскопiЬ бaжaнo бyло 6 винecти oкpeмим poздiлoм'
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2. Спeцифiкa змiн, пpе.Цстaвлених нa мiкpoфoтoгpaфiях, вимaгaс

.цoдaТкоBих пoзнaчeнь нa чaстинl з них' a в oкpeМиx пl.цтeксToBкaх

бiльrпoгo тeкстy oписaнIIя Toгo' Цo пpе.цсTaвЛelro нa pисyнкax.

3. У текстi дисepтauii дoпущeнi oкpeмi нетoвнoстi стилiстичнoгo й

opфoгpафiuногo хаpaктepy.

Зaгaльне Bpall(енIlЯ вiд дисepтaцii тa aвтopефepaтy ПoзиTивне' a

вкaзaнi недoлiки не зМеншyroTЬ нayкoBoгo тeopeтиЧнoгo тa прaкTичнoгo

знaнення дaнoi дисеpтauiйнoi poбoти тa цiннoстi oTpимaних peзyЛЬTaTiB.

B пpouесi рoбoти над ouiнкoro дисертaцii виникли нaотyпнi пиTaння:

1. Бyдь лaскa, пoяснiть бioЛoгiчнy сyть фaзи пpoгpесyBaння

тyбеpкyльoзy лeгeнь' ЗoкpеМa пpи дoслiдженiй Baми йoгo

фopмi тyбepкyльoмi легень. У uoмy вoнa пoлягaе?

2. Чoмy Bи oбpaли вивvення сaме фiбpинoBиx Мaс' lЦo

BияBляIOться y Tкaнинi леГеtIь з Tyбeplryльoмoto?

Pекомендaцii щo,цo BикopI!сTaння резyЛьTaTrB ДllсерTaцlинoгo

дoслi.цxсеrrня в прaктицi. oщимaнi нoвi нayкoвi peзyльтaти мorкyть бyти

BикopисTaнl як теopеTичне

пpoфiлaктиuниx i лiкyвaльних

oбrpyнтyвaння poзрoбки

зaxo.цlв' спpямoBaних нa

Мopфoфyнкц1oнaлЬних змtн легенЬ лIo.цини зa yМoB ПpoгprсyBaння y ниx

тyбeркyльoм. Мoжливolo сферoю зaстoсyвaння oтриМaних aBToркoIo

peзyльтaтiв мoжe бyти Tакoж нaBчlUIьrtий пpoцeс нa кaфeдpaх нopMаЛьнoi

aнaтомii. гiстoлoгiТ. цитoлoгiТ тa ембpioлoгii' пaтoлoгiчноТ aнaтoмiТ, a

викopисTalrий кoмплексний метo,цичний пi'цхi.ц

пpoблeми _ в poбoтi мopфoлогivних лaбoрaтopiй.

BиснoBoк

Bвaжaro, щo

дo poзв'язaння дaнoТ

пpo вiдпoвiднiсть дисеpтaцii BстaнoBЛени]и BимoгаМ.

дисeртaцiйнa рoбoтa Meльник oДьги Oлeксaндpiвни

змiни лeгень лIo.цини зa yМoв пpoгpeсyBallнЯ y Ilих

Bl.цпoBl.цниx

кopигyBaнIrя

<Mopфoлoгiннi
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тyбеplTЛьoМ) с зaBep[lенoЮ liayкoвoю пpaцею' якa N,rrстить нoв1 нayкoвo

oбфylrТoBaнi peзyльTaти, щo в сyкyПнoсTi BиpiшyroTь кoнкPетнy нayкoBy

задaчy ' встaнoBЛеIlнЯ оснoвн[Ix oсоблиBoсTей циТоJloГiчних тa гiстoлoгiчних

пpoявiв ткaнини леГеIlь ЛIoди}lи Зa yмoB npoГpесyвaння тyбepкyльoзнoго

зaПaлЬнoГo Пpoцесy y фopмi тyбеpкyльoМ легенЬ. Зa aктyaльнiстro, нayкoвoro

нoвизItoro Ta ПpaкTичHoto знaчимiстto лисepтauiйнa poбoтa ПoвнiсTlo

вi'цпoвi,цaе виМoгaм П. l l <Пopялкy пpисyджeння нayкoBих сТyПенiв').

зaTBep'цxенoГo IloстaнoBo}o Кaбiнeтy Miнiсрiв УкpaiЪи вiд 24 ЛИт|НЯ 201.з

pокy No 567, щo.цo кarrдидaтсЬnиx дисepтaцiй, a i1 aвтop Мeльник o. o.

зaслyгoвye пpисвoсння нayкoвoГo стyпeня кaн,ци.цaTa бioлoгi.tниx нayк зa

спeцiальнiстtо 03.00.1 1 _ цитoлoгiя, клiтиннa бioлoгiя, гiстoлoгiя.

oфiцiйний опoнетrr:

дoкгop бioлoгi.rнrо< нaщ,
дouеrп кaфещи гiстoлoгii тa eмбpioлoгiТ

.,]

iмeнi I.Я. Гopбaнeвськoгo МoЗ Ущaiни>,
дрeктop fЪвнaпьнo-нa)кoBoгo iнспп}ry мopфoлoгiТ З. M. Hфеснa

Ptrp-*-'A

|*ужl'o"
вiддiл дiлoвaдотва тa аpхiвy

, иiвcькoгo tlацioнальн0гo унiвepои]е,.
iмeнi таpаса llleвчeнка
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