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1. АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ

Не дивлячись на вагомі досягнення у вивченні етіології, патогенезу та 

лікуванні, цукровий діабет залишається одним із найпоширеніших захворювань 

людства. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі кількість 

хворих цукровим діабетом щороку зростає і вже перевищує 180 млн. Згідно до 

офіційної статистики в Україні зареєстровано понад 1,1 млн. хворих на 

цукровий діабет. ВООЗ визнала дане захворювання неінфекційною епідемією.

Одну з основних ролей в інвалідизації при цукровому діабеті відіграє 

ураження стінки судин різних органів, особливо це стосується судин 

гемомікроциркуляторного русла. Рання діагностика різних ускладнень 

цукрового діабету, які якраз і є наслідком ангіопатій різного рівня, особливо 

мікроангіопатій, є запорукою успіху для подальшого його лікування. Для цього 

важливо розуміти особливості перебудови і порушень кровопостачання органів 

при цукровому діабеті. Одним із ранніх симптомів виникнення цукрового 

діабету є сухість ротової порожнини. Гіпосалівація призводить до сухості 

слизової оболонки порожнини рота і як наслідок до розвитку та поглиблення 

таких стоматологічних патологій, як захворювання пародонта та карієсу.
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Власне тому, дисертантом, проаналізовано морфологічні особливості 

піднижньощелепної залози та її судинного русла щурів у нормі та їх перебудову 

в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету.

Дана дисертаційна робота є фрагментом планової наукової роботи 

кафедри нормальної анатомії та кафедри оперативної хірургії з топографічною 

анатомією яка виконувалась у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького (номер державної реєстрації 

0110U001854).

2. СТУПІНЬ ОБГРУНТОВАНОСТІ ПОЛОЖ ЕНЬ, ВИСНОВКІВ І 

РЕКОМ ЕНДАЦІЙ, СФОРМ УЛЬОВАНИХ У ДИСЕРТАЦІЇ, ЇХ 

ДОСТОВІРНІСТЬ І НОВИЗНА, ПОВНОТА ЇХ ВИКЛАДУ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ

Обгрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій і 

достовірність отриманих результатів дисертації Блищака Назарія Богдановича 

базуються на наступному:

• дослідження проведені за допомогою достовірних і адекватних меті й 

завданням методів дослідження: морфологічних, морфометричних та 

статистичних методів;

• дослідження виконані на 116 статевозрілих безпородних білих щурах- 

самцях масою 100-130 г, віком 2,5-3 ,0  місяці. Тварин для проведення 

дослідження ретельно відбирали. Кожну тварину оглядали, зважували та 

проводили маркування. Усіх тварин утримували в умовах віварію 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького.

М атеріали роботи розглянуто членами комісії з питань біоетики 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

які дійшли узгодженої думки, що надані для експертизи матеріали науково 

обґрунтовані. Експерименти проведено відповідно до положенням 

Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують
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в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986), Директиви 

Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону України № 3447-IV «Про захист тварин 

від жорстокого поводження».

Новизна проведеного дисертантом дослідження полягає у тому, що вперше 

встановлені:

•  особливості ангіоархітектоніки піднижньощ елепної залози білих щурів- 

самців у нормі та закономірності її перебудови за умов експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету в динаміці 

восьмитижневого експерименту, зокрема отримано нові дані щодо 

особливостей кровоносного русла піднижньощ елепної залози щурів у 

нормі, а також встановлено послідовність відходження, напрямку та ходу 

артеріальних відгалужень, ділянки їхнього кровопостачання.
і

• уперше проведено комплексний морфометричний аналіз ангіоархітектоніки 

піднижньощ елепної залози щурів на ін ’скованих та просвітлених 

препаратах.

• проведений статистичний аналіз дозволив систематизувати отримані 

експериментальні дані і подати об’єктивну порівняльну характеристику 

ангіоархітектоніки піднижньощелепної залози білого щура в нормі та за 

умов перебігу експериментального цукрового діабету.

За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, із яких 4 статті 

-  у фахових наукових виданнях України, 1 стаття -  у закордонному виданні (у 

фаховому науковому виданні Росії), 10 робіт -  у збірниках наукових праць, 

матеріалах і тезах вітчизняних та закордонних конференцій. Аналіз друкованих 

робіт свідчить про те, що в них в повній мірі відображено основні положення 

дисертації. Рівень та кількість опублікованих робіт відповідають сучасним 

вимогам.

3. ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає у тому,
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що встановлена чітка залежність змін піднижньощ елепної залози та її 

кровоносного русла від тривалості перебігу цукрового діабету. Отримані дані 

комплексного аналізу динаміки змін гемомікроциркуляторного русла та 

структури піднижньощ елепної залози білих щурів при експериментальній 

формі цукрового діабету впродовж восьми тижнів його перебігу значно 

поглиблюють уявлення про перебудову тканин і органів за умов гіперглікемії і 

є морфологічною основою для розуміння патогенезу та перебігу захворювань, 

зумовлених цукровим діабетом.

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 

наукову роботу і навчальний процес кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії та кафедри анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І .Я. Г орбачевського», кафедри анатомії 

людини Харківського національного медичного університету, кафедри анатомії 

людини ДВНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», 

кафедри анатомії людини та кафедри оперативної хірургії з топографічною 

анатомією Вінницького національного медичного університету імені 

М.І. Пирогова; кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії Запорізького державного медичного університету, кафедри анатомії, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії та кафедри анатомії людини 

ДВНЗ України «Буковинський державний медичний університет», кафедри 

анатомії людини та гістології Ужгородського національного університету, 

кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького та кафедри нормальної анатомії людини 

Сумського державного університету.

4. ОЦІНКА ЗМ ІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ, ї ї  ЗАВЕРШ ЕНОСТІ В ЦІЛОМУ ТА 

ІДЕНТИЧНОСТІ ЗМ ІСТУ АВТОРЕФЕРАТУ Й ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ 

ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертація та її автореферат оформлені згідно «Основних вимог до 

дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України. Дисертацію викладено
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українською мовою на 195 сторінках друкованого тексту. Дисертація містить 

такі розділи: вступ, огляд літератури, матеріали та методи дослідження, два 

розділи з результатами власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів 

досліджень, висновки, список використаних джерел, додатки (12). Робота 

ілюстрована 18 таблицями та 71 рисунком. Список використаних джерел 

літератури складається з 244 джерел, з яких 150 кирилицею і 94 латиницею.

Згідно нових вимог ДАК України в анотації автором представлені 

найбільш важливі результати отримані в ході проведеного дослідження. Чітко 

виділена новизна отриманих результатів.

У вступі автором аргументовано, логічно і переконливо обґрунтовано 

актуальність теми дисертації, її теоретичне і практичне значення. Чітко 

сформульована мета і задачі дослідження, підкреслені нові положення. Повно та 

коректно представлений особистий внесок здобувана і отримані спільно разом із 

колегами результати.

Розділ 1 дисертації “Огляд літератури” включає 2 підрозділи та 

ґрунтується на аналізі достатньої кількості джерел наукової літератури. У 

першому підрозділі проведено аналіз даних літератури, що стосуються сучасних 

уявлень про значення та особливості перебудови піднижньощ елепної залози в 

умовах експериментальних моделей. У другому підрозділі описані сучасні 

аспекти етіології і патогенезу виникнення та розвитку цукрового діабету з 

ураженням різних органів та систем за умов його перебігу в експерименті. 

Детальний огляд даних наукової літератури свідчить про їх глибокий аналіз що 

стосується даної тематики та підкреслює наявність ряду невирішених питань з 

даної проблеми.

Розділ 2 дисертації “Матеріали та методи дослідження” . У ньому досить 

детально і об’ємно описані об’єкти та методи дослідження. Робота виконана на 

116 статевозрілих безпородних білих щурах-самцях масою 100-130 г, віком 

2,5-3,0 місяці. Проте, окремі загальновідомі методи дослідження занадто 

деталізовано описані.



6

У розділі 3 “Васкуляризація та структурні особливості 

піднижньощелепної залози білого щура в нормі” дисертантом описані 

морфологічні особливості макро-, мікро-, та ультраструктурної будови 

піднижньощелепної залози та її кровоносного русла. Текст розділу 

проілюстрований макро- та мікрофотографіями. В кінці розділу автор робить 

коротке узагальнення отриманих результатів.

У розділі 4 “Особливості перебудови ангіоархітектоніки та структури 

піднижньощелепної залози щура в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету” описані морфологічні особливості макро-, мікро-, та 

ультраструктурної перебудови піднижньощелепної залози та її кровоносного 

русла, а також змін біохімічних показників крові на різних етапах перебігу 

експериментального цукрового діабету (в кінці 2, 4, 6, та 8 тижнів). Розділ 

складається з чотирьох підрозділів. Текст розділу проілюстрований макро- та 

мікрофотографіями та інформативними таблицями. В кінці розділу автор робить 

коротке узагальнення отриманих результатів.

Дисертант у розділі 6 “Аналіз і узагальнення результатів досліджень” 

представив детальний порівняльний аналіз та узагальнення результатів 

проведених досліджень, навів основні положення роботи, співставив отримані 

дані з даними наукової літератури, дав їм теоретичне обґрунтування. Дисертант 

підсумовує одержані дані та порівнює їх з результатами досліджень інших 

авторів, кваліфіковано і аргументовано дає оцінку отриманих результатів.

Всі розділи власних досліджень викладені дисертантом науково грамотно, 

в логічній послідовності.

Дисертацію завершують 5 висновків, що логічно витікають із наведеного 

матеріалу і повністю відповідають меті та завданням дослідження. У вступній 

частині висновків, як це передбачено вимогами ДАК України, оцінено стан 

виконаної роботи.

Зміст автореферату дисертації та авторських публікацій збігається з 

головними положеннями наукового дослідження. Робота цілком відповідає
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основним чинним вимогам ДАК України щодо оформлення дисертацій та 

авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук.

5. РЕКОМ ЕНДАЦІЇ Щ ОДО ПОДАЛЬШ ОГО ВИКОРИСТАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ В ПРАКТИЦІ

В результаті аналізу даних проведеного дослідження встановлена чітка 

залежність змін піднижньощ елепної залози та її кровоносного русла у 

залежності від тривалості перебігу цукрового діабету. М ікроангіопатія наступає 

вже через два тижні експерименту. Результати проведеного дослідження є 

підставою стверджувати, що структурні зміни піднижньощ елепної залози при 

цукровому діабеті є наслідком діабетичної ангіопатії. Дані, отримані Блищаком 

Назарієм Богдановичем при виконанні дисертаційної роботи “Морфологічні 

особливості піднижньощ елепної залози щурів в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті” можуть бути використані у курсі 

лекцій, практичних занять з нормальної і патологічної анатомії, а також у роботі 

морфологів та клініцистів щодо розробки нових методів ранньої профілактики 

та лікування стоматологічної та гастроентерологічної патології зумовленої 

цукровим діабетом.

6. ЗАУВАЖ ЕННЯ Щ ОДО ОФОРМ ЛЕННЯ ТА ЗМ ІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Принципових недоліків у дисертації та в авторефераті Блищака Назарія

Богдановича “М орфологічні особливості піднижньощ елепної залози щурів в 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті” не виявлено, проте є ряд 

зауважень які не знижують наукову та практичну цінність роботи:

1. В тексті дисертації є окремі термінологічні, друкарські помилки, 

стилістичні неточності, наприклад: «розширення капілярної сітки» (підпис до 

рис. 4.3) -  розш ирення капілярів - (що більш імовірно), або розрідження 

капілярної сітки; «сакуляризація венул».

2. Біохімічні методи дослідження -  вони загально відомі, тому занадто 

детально описані.
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3. Зі списку літератури можна було б вилучити поодинокі джерела 20- 

річної давності.

4. Різна жирність шрифту (стор. 51, 53, 129)

5. Рис. 4.5 -  «зміни ланок ГМЦР» - треба конкретизувати: які саме зміни.

Питання для дискусії:

1. Якого типу діабет змодельовано у експерименті і чим це підтверджується?

2. Чим відрізняється модель стрептозотоцинового цукрового діабету від 

алоксанового?

3. У роботі за одиницю площі брали поле зору, а чому не квадрат лінійних 

одиниць?

4. Чи будуть однотипними зміни у інших великих слинних залозах щурів при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті, якщо взяти до уваги деякі 

морфологічні відмінності між ними.

7. ВИСНОВОК ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ  

ВИМ ОГАМ

На підставі проведеного аналізу вважаю, що дисертація “Морфологічні 

особливості піднижньощ елепної залози щурів в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті” виконана Блищаком Назарієм 

Богдановичем під керівництвом доктора медичних наук, професора Кривка 

Ю рія Ярославовича є самостійним завершеним науковим дослідженням, в 

якому отримані нові обґрунтовані результати, що в сукупності є вагомим 

внеском у теоретичну і практичну медицину, оскільки дано нове вирішення 

наукового завдання стосовно особливостей перебудови піднижньощелепної 

залози щурів та її судинного русла в динаміці перебігу експериментального 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

цінністю, відповідністю змісту й висновків меті та завданням дисертаційна 

робота Блищ ака Назарія Богдановича “М орфологічні особливості



піднижньощелепної залози щурів в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті” повністю відповідає вимогам щодо кандидатських 

дисертацій, викладених у пункті 11 «Порядку присудження наукових ступенів» 

Постанови Кабінету М іністрів України №  567 від 24.07.2013 (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету М іністрів № 656 від 10.08.2015 року 

та № 1159  від 30.12.2015 року) щодо кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри анатомії людини,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний

університет імені І. Я. Горбачевського»
•н  А®

доктор медичних наук, професор М *—  І.Є. Герасимюк

підпис
завіряю

■ ■ ■ У /  їомічнйк ректора з кадрових питань 
^Тернопільського медуніверситету
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