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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора медичних наук, 

професора, заслуженого діяча науки і техніки України Вадзюка С.Н. на 

дисертаційну роботу  Гутніка Ігоря Олександровича на тему: 

«Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії та вплив на неї  

глюкокортикоїдів і тестостерону (електрофізіологічне дослідження)»,  

поданої на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук 

 зі спеціальності 14.03.03 – нормальна фізіологія. 

 

 Актуальність теми дослідження. Робота присвячена дослідженню 

механізмів зміни збудливості нейронів спинного мозку в умовах травми 

периферичних нервів, що є актуальним питанням для сучасної теоретичної та 

практичної медицини. Так, за даними Цимбалюка В.І. і співавторів (2012), 

травма периферичних нервів сягає до 6% загального травматизму, а за втратою 

працездатності знаходиться на першому місці. У військовій обстановці 

пошкодження складають майже чверть всіх травм. Даний факт привертає увагу 

тим, що при цьому зростає і кількість випадків інвалідизації, та значне 

погіршення якості життя. Досить часто, навіть після оперативних втручань, 

наслідками травматичної денервації є стійкий неврологічний дефіцит. Проте, 

слід сказати про недостатню вивченість змін у нервовій системі після 

травмування периферичних нервів. Існують і певні протиріччя у поглядах на 

механізми формування постденерваційної гіперрефлексії.  

Дослідження змін біоелектричної активності нейронів спинного мозку 

дасть змогу зробити висновок про ступінь залучення мото- або інтернейронного 

пулу до патологічного процесу, який протікає за умов травми периферичних 

нервів та призводить до формування постденерваційних розладів.  

Вивчення впливу глюкокортикоїдів і тестостерону на функціональний 

стан нейронів спинного мозку створює не тільки експериментальну основу 

щодо можливості керування патологічними процесом, але й дозволяє 



2 
 

 

розробити комплексний підхід до тактики ведення та лікування таких хворих, 

особливо у ранньому відновному періоді. 

Виконана Гутніком І.О. дисертація є фрагментом науково-дослідної 

роботи кафедри фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України» "Механізми адаптивних реакцій центральних та периферичних 

відділів нервової системи за нормальних та патологічних умов" 

Новизна основних наукових положень, висновків. У рецензованій 

праці було детально проаналізовано динаміку змін біоелектричної активності 

спінальних нейронів в умовах периферичної денервації, на ранніх етапах 

розвитку постденерваційної гіперрефлексії. Дослідження поглиблює відомості 

про роль глюкокортикоїдів та тестостерону, у формуванні явищ 

післяденерваційних розладів у інтернейронному та мотонейронному пулах 

спинного мозку, на ранніх етапах після ушкодження сідничного нерва. 

Виявлено зв’язок між динамікою постденерваційних змін від терміну 

денервацій, тривалістю введення преднізолону та тестостерону. 

Вперше показано, що мають місце різні реакції мото- та інтернейронного 

пулів спинного мозку протягом десяти діб після травми  сідничного нерва. 

Зміни в мотонейронному пулі представлені у вигляді підвищення збудливості 

та наставали на 7-му добу від початку експериментальної компресійної 

нейропатії, тоді як в інтернейронному пулі – у вигляді зростання амплітуди 

аферентного піку вже з першої доби після травми сідничного нерва. 

Автором встановлено, що тестостерон прискорює настання 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії в мотонейронному пулі спинного 

мозку порівняо з інтернейронним. 

Також було доведено, що за умов однобічної травми сідничного нерва, під 

час розвитку ранньої спінальної постденерваційної гіперрефлексії, на фоні 

щоденного введення розчину преднізолону, спостерігається зниження 

збудливості, підвищення порогів збудження, подовження хронаксії та 

латентного періоду в мото- та інтернейронному пулах спинного мозку. 
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Практичне значення одержаних результатів. У даній дисертаційній 

роботі теоретично та методологічно розширено відомості про особливості 

динаміки постденерваційної спінальної гіперрефлексії на ранніх строках (до 10-

ї доби) посттравматичного періоду. Дослідження особливостей дії тестостерону 

та преднізолону на формування та динаміку постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії в умовах травми сідничного нерва становить значний 

практичний інтерес, тому що обґрунтовує можливу доцільність використання 

даних препаратів за умов травми периферичних нервів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 

сформульованих у дисертації. Сформульовані Гутніком І.О. основні наукові 

положення, висновки ґрунтуються на використанні адекватних і сучасних  

щодо поставлених завдань, методів дослідження, а саме: хірургічне 

моделювання компресійної нейропатії сідничного нерва,  модель верифіковано 

морфологічно та функціональними тестами, електрофізіологічні методи 

дослідження біоелектричної активності інтернейронного та мотонейронного 

пулів спинного мозку, а також статистичні методи для оцінки вірогідності 

отриманих даних. Проведено достатню кількість досліджень із залученням 256 

тварин. Отриманий експериментальний матеріал співставлений з даними 

наукової літератури. Логіка висвітлення результатів досліджень повністю 

відповідає поставленій меті і завданням. 

Вище зазначене дозволяє вважати одержані результати, основні наукові 

положення та висновки глибоких за змістом досліджень, проведених Гутніком 

І.О., як достовірні і достатньо обгрунтовані. 

Повнота викладу наукових положень, висновків сформульованих у 

дисертації і опублікованих працях. Наукові положення та висновки 

дисертації опубліковані у 11 наукових роботах, з них 6 статей, в тому числі 5 

статей у фахових виданнях рекомендованих МОН України (3 з яких включені 

до міжнародних наукометричних баз), одна стаття в іноземному журналі, 5 

робіт у матеріалах наукових конференцій та конгресу. Співставлення тексту 

дисертації і змісту публікацій дають підставу стверджувати про повноту 
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викладу наукових положень і висновків  сформульованих у дисертації, в 

опублікованих дисертантом працях. 

Структура дисертації. У дисертації Гутніка І.О. наявні основні 

структурні елементи: титульний аркуш, анотація державною та англійською 

мовами, зміст, перелік умовних скорочень, основна частина, список 

літературних джерел та додатків. Основна частина складається з вступу, огляду 

літератури, опису методів досліджень, отриманих результатів, висвітлених у 3 

розділах, аналізу та узагальненню їх, висновків. Дисертація викладена на 173 

сторінках комп’ютерного тексту, ілюстрована 47 рисунками та 2 таблицями. 

Список літературних джерел містить 221 найменування. Дисертація та 

автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК України.  

У вступі до дисертації Гутнік І.О. розкриває актуальність розробки 

обраної теми і детально обґрунтовує необхідність, доцільність та важливість 

проведення досліджень проявів ранньої постденерваційної спінальної 

гіперрефлексії, та їх значення для практичної та теоретичної медицини. 

Літературний огляд містить критичний аналіз сучасної літератури та 

обгрунтування вибору напрямку проведення досліджень. Дисертантом було 

проаналізовано значний обсяг вітчизняних та іноземних наукових робіт 

останніх років, охарактеризовано сучасний стан проблеми, а також ті питання, 

які потребують вивчення. Таким чином, проведений аналіз наукової літератури 

свідчить про здатність автора дисертації до теоретичного узагальнення 

різноманітних даних, та їх осмислення в напрямку запланованих у роботі 

досліджень. 

У розділі «Матеріали і методи досліджень» докладно описано 

використані Гутніком І.О. методи, а також обсяг проведених досліджень. 

Доцільність застосованих методик не викликає сумнівів. Об’єкти та методи 

дослідження повністю відповідають основним напрямкам роботи.  

Одержані результати власних експериментальних досліджень логічно та 

послідовно викладені у трьох розділах. У 3 розділі  «Особливості 

біоелектричної активності мотонейронного та інтернейронного пулів спинного 
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мозку в процесі розвитку ранньої постденерваційної гіперрефлексії» було 

показано підвищення збудливості як у інтер-, так і у мотонейронному пулах 

спинного мозку у ранньому періоді після травми сідничного нера. Показано, що 

рання  спінальна постденерваційна гіперрефлексія в мотонейронному пулі 

спинного мозку сягає свого максимуму на 5-7-му добу, тоді як в 

інтернейронному пулі ці зміни спостерігаються пізніше,  а саме на 10-у добу. 

Виявлені функціональні зв’язки між тривалістю посттравматичного періоду та 

вираженістю отриманих змін. 

У 4 розділі  «Особливості біоелектричної активності мотонейронного та 

інтернейронного пулів спинного мозку в динаміці розвитку ранньої 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії у щурів та вплив 

глюкокортикоїдів»  було продемонстровано, що однобічне травмування 

сідничного нерва на фоні щоденного введення преднізолону, супроводжується 

зменшенням збудливості як мотонейронного пулу, так і інтернейронного пулу 

спинного мозку. При цьому в мотонейронному пулі ці зміни виражені більш 

яскраво, за рахунок підвищення порогу збудження та хронаксії. 

У 5 розділі  «Особливості біоелектричної активності мотонейронного та 

інтернейронного пулів спинного мозку в процесі розвитку ранньої 

постденерваційної спінальної гіперрефлексії у щурів та вплив тестостерону» 

було показано, що однобічне травматичне ушкодження сідничного нерва на 

фоні щоденного введення тестостерону сприяє більш ранньому виникненню 

явища спінальної постденерваційної гіперрефлексії в мотонейронному пулі на 

3-5-ту добу, після початку компресійної нейропатії, а в інтернейронному пулі 

спинного мозку –  на 5-7-му добу, після компресії сідничного нерва. 

У 6 розділі «Аналіз та узагальнення одержаних результатів» дисертант 

глибоко аналізує та узагальнює результати дослідження, підсумовує та 

впорядковує виявлені біоелектричні зміни та закономірності, та дає основу, з 

якої витікають 6 висновків. Сформульовані висновки повністю відповідають 

поставленим завданням та відображають результати проведених досліджень.  

Текст автореферату відповідає змісту дисертації. 
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Зауваження та недоліки дисертаційної роботи. Оцінюючи роботу в 

цілому позитивно, у мене є ряд зауважень, які немають принципового 

характеру. 

1. Можливо, доцільним  було б проведення аналогічного дослідження не 

тільки на щурах самцях, а й на самицях, або хоча б з використанням самиць у 

контрольних групах кожної серії експериментів.  

2. У тексті дисертації бажано було б зменшити кількість графіків та 

малюнків і подати отримані результати у вигляді таблиць, що спростило б та 

полегшило б сприйняття наведеного матеріалу. 

3. При оформленні списку використаних джерел зустрічаються окремі 

неточності і не відповідності Національному стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». 

4. У тексті дисертації виявлено окремі  граматичні і стилістичні огріхи – в 

англомовній анотації; використання «на протязі», а треба «протягом»; 

«нейрону», а треба «нейрона»; «нерву», а треба «нерва»; одноманітність в 

назвах розділів; не коректне вживання прийменників «у» та «в». 

 Крім того у мене виникли до дисертанта Гутніка І.О. такі запитання: 

1. Яка доза тіопенталу натрію використовувалася для здійснення евтаназії 

тварин? 

2. Які мотонейрони у спинному мозку Вам відомі? 

3. Підвищення збудливості яких мотонейронів спинному мозку Вами 

реєструвалися? 

4. Температурв тіла тварин, під час оперативного втручання, вимірювалася 

постійно, чи з певними інтервалами? 

5. Яким чином контролювалася температура вазелінової олії в операційному 

полі? 
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