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Актуальність теми дисертації. Орган зору забезпечує людині 
отримання понад 80% інформації з оточуючого середовища. Тому, навіть 
незначні порушення його функції негативно впливає на якість життя. Якщо 
ціла низку порушень функцій органу зору, перш за все діоптричних, 
порівняно ефективно корегується, то дистрофічні види патології 
залишаються на сьогодні складною медичною і соціальною проблемою.

В останні роки значно збільшилась поширеність патології 
щитоподібної залози, включаючи її приховані форми. Хоча за важкістю 
наслідків для хворого та навантаженням на систему охорони здоров’я 
тироїдна патологія поступається цукровому діабету, який в ендокринології 
прийнято вважати проблемою № 1, але за своєю поширеністю захворювання 
щитоподібної залози перевершують діабет За даними літератури, частота 
розвитку ендокринної офтальмопатії на фоні гіперфункції щитоподібної 
залози складає 73-93%, а на фоні гіпотирозу -  у 4-8,1% випадків.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених 
ендокринній офтальмопатії все ж залишаються недостатньо вивченими 
особливості тонкої та ультратонкої морфології рогівки та сітківки та 
характер їх вуглеводних детермінант, котрі беруть участь у здійсненні 
різноманітних функцій клітини: забезпечують їхню інтеграцію в тканинний 
морфофункціональний комплекс, регулюють ріст та рух клітин, впливають 
на процеси проліферації та апоптозу в структурних компонентах вище 
означених структурах очного яблука за умов гіпо- та гіпертирозу. Виходячи з 
вище сказаного тема дисертації безумовно є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана у відповідності з планом наукових досліджень 
Львівського національного медичного університету імені Данила Г алицького 
і є частиною планової наукової роботи кафедри гістології, цитології та 
ембріології «Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант 
нормальних та патологічно змінених клітин і тканин» (номер державної
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реєстрації 0113U000207). Здобувач є співвиконавцем зазначеної науково- 
дослідної роботи. Тема дисертації затверджена Вченою Радою медичного 
факультету №2 (протокол №7 від 20.04.2016 р.).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота Щур 
М.Б. виконана у традиційному для наукової школи кафедри гістології, 
цитології та ембріології ЛНМУ імені Данила Галицького руслі. Об’єктом 
дослідження були особливості тонкої та ультратонкої організації, 
експонування вуглеводних детермінант у функціональних апаратах очного 
яблука в нормі та за умов дисфункції щитоподібної залози. Використані 
здобувачем сучасні методичні підходи у вирішенні сформульованої 
проблеми відповідають поставленій меті та завданням роботи. Об’єму 
проведених досліджень відповідає адекватний вибір матеріалу та його 
репрезентативність. Це забезпечило можливість правильної інтерпретації 
отриманих результатів. Статистичні методи служать об’єктивним підґрунтям 
зроблених висновків. Використані адекватні морфологічні, морфометричні, 
електронно-мікроскопічні, гістохімічні, лектиногістохімічні методи та 
статистична обробка отриманих кількісних даних.

Достовірність і новизна наукових положень та висновків, 
сформульованих у дисертації. Новизна проведеного дослідження полягає в 
тому, що за допомогою адекватних морфологічних методів на органному, 
тканинному, клітинному і субклітинному рівнях комплексно досліджено 
морфологію та особливість глікому структурних компонентів очного яблука 
(рогівки та сітківки) на тлі експериментального гіпо- та гіпертирозу. Автором 
дисертації показано негативний вплив дисфункції щитоподібної залози на 
морфо-функціональні особливості й глікому організацію структурних 
компонентів рогівки та сітківки.

Уперше встановлено, що на тлі гіпотироз-індукованої ендокринної 
офтальмопатії посилюється експонування паличками і колбочками 
фотосенсорного шару сітківки рецепторів лектинів WGA, CNFA, LABA у 
поєднанні з редукцією рецепторів лектинів HPA та SNA. Виявлено посилене 
експонування рецепторів лектину CNFA в ділянках синаптичних контактів у 
зовнішньому та внутрішньому сітчастих шарах сітківки. Уперше 
задокументовано підвищене експонування вуглеводних детермінант aLFuc в 
амакринних нейронах та aLFuc і NeuNAc у великих та малих парасолькових 
нейронах гангліонарного шару сітківки. У рогівці за умов 
експериментального гіпотирозу виявлено редукцію рецепторів лектинів HPA 
та CNFA у складі переднього епітелію в поєднанні з посиленим 
експонуванням рецепторів цих лектинів у кератоцитах та колагенових
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волокнах строми.
На тлі екзогенного гіпертирозу в парасолькових нейронах 

гангліонарного шару виявлено накопичення рецепторів лектинів LABA та 
SNA у поєднанні із незначним зниженням реактивності мультиполярних 
нейронів із лектином PNA. У рогівці задокументовано підвищену
спорідненість кератоцитів з лектинами SNA, PNA, HPA, CNFA та LABA. 
Обґрунтована можлива роль вуглеводних детермінант ^DGal, aDGalNAc, 
aLFuc, DGlcNAc у синтезі кератансульфату.

Лектини WGA та CNFA рекомендовані автором в якості селективних 
гістохімічних маркерів кератоцитів рогівки, паличкових і колбочкових 
нейронів сітківки. Лектини LABA та SNA рекомендовані в якості 
селективних гістохімічних маркерів парасолькових мультиполярних нейронів 
гангліонарного шару, лектин WGA -  можна пропонувати для диференційного 
виявлення горизонтальних та амакринних клітин.

Отримані дисертантом, Щур М.Б., дані є безумовним вкладом у 
теоретичну морфологію, оскільки вони поглиблюють і доповнюють 
відомості про особливості морфології та характер глікому сітківки та рогівки 
в нормі та за умов дисфункції щитоподібної залози. Одержані автором 
результати мають практичне значення як для окулістів, так і для 
ендокринологів і можуть бути підґрунтям для розробки нових методів 
діагностики, профілактики та лікування патологічних процесів очного 
яблука. Матеріали дисертації знайшли практичне застосування, оскільки 
вони впроваджені у навчальний процес кафедр морфологічного профілю. 
Достовірність отриманих автором результатів полягає у наступному: 
дослідження виконано на достатній кількості експериментального матеріалу. 
Автором використаний широкий комплекс методів дослідження (загально 
гістологічні, гістохімічні, лектиногістохімічні, електронно-мікроскопічні, 
морфометричні), біологічне моделювання гіпо- та гіпертирозу, що дозволило 
дисертанту отримати об'єктивні, та переконливі дані про морфологічні 
особливості та характер вуглеводних детермінант поверхні клітин та 
внутрішньоклітинних компартментів структурних компонентів рогівки та сітківки 
в нормі та при експериментальному гіпо- та гіпертирозі..

Загальна характеристика роботи. Оцінка мови та стилю 
дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 186 сторінках 
машинописного тексту (основний текст роботи становить 137 сторінок) і 
складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 
дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 
результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Список джерел літератури включає 192 праці, з них 90 -
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кирилицею та 102 -  латиницею. Робота ілюстрована 50 рисунками і 7 
таблицями.

У вступі автор аргументовано, логічно і переконливо обґрунтовує 
актуальність теми дисертації, її теоретичне і практичне значення, чітко формулює 
мету і задачі дослідження.

У першому розділі дисертації подано аналітичний огляд наукової літератури 
за темою дисертації. Розділ включає три підрозділи у яких висвітлені фактори 
розвитку та прогресування ендокринної офтальмопатії, морфологічні особливості 
структурних компонентів очного яблука з урахуванням порівняльно-видового 
аспекту та при різних патологічних процесах. У цьому розділі також висвітлені 
лектиногістохімічні дослідження очного яблука та інших органів при патологічних 
процесах. Здобувачем проведено глибокий науковий пошук, послідовно і детально 
проаналізована література, що дало змогу її узагальнити і критично осмислити.

У другому розділі "Матеріал і методи дослідження" дана 
характеристика вивчених об'єктів та застосованих методів дослідження. У цьому 
розділі також описана характеристика досліджуваного матеріалу, методика 
створення експериментальних моделей, описані загальноморфологічні та 
статистичні методи, гістохімічні методи досліджень, метод обробки зрізів 
лектинами, міченими пероксидазою та електронно-мікроскопічні дослідження.

Третій розділ «Загальноморфологічні, електронно-мікроскопічні та 
лектиногістохімічні дослідження структурних компонентів очного яблука щурів на 
тлі експериментального гіпотирозу, індукованого мерказолілом» (с.62-83), включає 
4 підрозділи у яких висвітлені морфологічні особливості рогівки та сітківки очного 
яблука щурів на тлі екзогенного гіпотирозу, індукованого мерказолілом; 
електронно-мікроскопічні дослідження рогівки та сітківки за умов 
експериментального гіпотирозу; особливості глікому структурних компонентів 
очного яблука щурів на тлі мерказоліл-індукованого гіпотирозу за даними 
гістохімічних та лектиногістохімічних досліджень. Розділ містить 24 рисунки та 3 
таблиці.

Четвертий розділ «Загальноморфологічні, електронно-мікроскопічні та 
лектиногістохімічні дослідження структурних компонентів очного яблука щурів на 
тлі експериментального гіпертирозу, індукованого L-тироксином» (с.96-111), 
включає 4 підрозділи у яких висвітлені морфологічні особливості структурних 
компонентів очного яблука щурів під впливом L-тироксину; електронно- 
мікроскопічні дослідження рогівки та сітківки за умов експериментального 
гіпертирозу; особливості глікому структурних компонентів очного яблука щурів на 
тлі гіпертирозу, індукованого L-тироксином за даними гістохімічних та 
лектиногістохімічних досліджень. Розділ містить 25 рисунків та 3 таблиці.

У аналізі та узагальненні результатів дослідження автор вдало
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порівнює дані наукової літератури із власними результатами досліджень або 
посилається на відсутність даних наукової літератури, що свідчить про 
новизну наукових досліджень.

Отримані результати викладено у 7 конкретних висновках. Вони 
достатньо обґрунтовані і достовірні. Між завданнями дослідження і 
висновками розходжень немає.

Особливо хочу відмітити прекрасну ілюстративну складову роботи. 
Мікрофотографії є дуже високої якості.

Результати дослідження впроваджені і використовуються в 
навчальному процесі кафедр анатомії людини та гістології медичного 
факультету Ужгородського національного університету (затв. 01.12.2017); 
гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького (затв. 08.12.2017); кафедри гістології, 
цитології та ембріології (затв. 10.01.2018), клінічної анатомії та оперативної 
хірургії (затв. 23.11.2017), патологічної анатомії з секційним курсом (затв.
22.11.2017) Вищого державного навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія»; кафедри гістології Вінницького 
національного медичного університету імені М.І. Пирогова (затв.
18.12.2017); кафедри гістології Дніпропетровської державної медичної 
академії (затв. 02.02.2018).

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 
працях. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць: 8 
статей, серед яких 6 опубліковані у фахових наукових виданнях України, що 
входять в наукометричну базу даних та 2 -  у іноземних виданнях (США); 3 
роботи -  у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, серед 
яких 1 з міжнародною участю. Аналіз опублікованих праць свідчить, що 
основні положення дисертації викладені в них повністю.

Основні положення та результати роботи оприлюднені на науково- 
практичній конференції: «Індивідуальна анатомічна мінливість органів, 
систем, тканин людини та її значення для практичної медицини і 
стоматології» (Полтава 19-20 травня, 2016); науково-практичній конференції 
«Прикладні аспекти морфології» (Тернопіль 20-21 жовтня, 2016); науково- 
практичній конференції «Прикладні аспекти морфології» (Вінниця 21 -22 
вересня 2017); науково-практичній конференції «Медична наука в практику 
охорони здоров'я» (Полтава 17 листопада, 2017).

Автореферат складений згідно змісту, в ньому викладено основні 
матеріали дисертаційної роботи, головні положення, висновки і практичні 
рекомендації. Автореферат дисертації, наведені публікації цілком ідентичні 
основним положенням дисертації і вичерпно відображає її зміст.
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Отже, дисертація Щур Марти Богданівни є завершеним науковим 
дослідженням, містить елементи наукової новизни, має як теоретичне, так і 
практичне значення, однак є окремі зауваження та запитання.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення.
1. В огляді літератури наводиться загальновідомі данні про будову очного 

яблука, що його перевантажує.
2. Враховуючи те, що дисфункція щитовидної залози веде до суттєвих 

порушень метаболізму, і в першу чергу вуглеводів, бажано в обзорі 
літератури навести данні про те, які метаболічні порушення можуть бути 
підґрунтям патологічних змін у органі зору.

3. При дегідратації матеріалу був використаний спирт у найвищій 
концентрації 96%. Це є недостатнім і веде до погіршення якості 
гістологічних препаратів, особливо до виникнення артефактів ретракції.

4. VEGF (с. 138) не можна розглядати як «патологічний фактор 
ангіогенезу».

5. В розділі «Аналіз та узагальнення результатів» повторюється детальний 
опис морфології ока, який вже був наведений у огляді літератури.

6. Рис. 3.6 та 4.6 підписані як «динаміка змін...». Але у роботі не 
досліджувалися такі зміни. Оцінка товщини шарів сітківки була 
проведена лише в одному часовому інтервалі -  через 2 тижні після 
відтворення моделей гіпо- та гіпертирозу.

7. Рис. 3.1, 3.17, 4.1 та 4.16 містять по два фото для порівняння, з вказівкою, 
що вони виконані на одному збільшенні мікроскопу. Але з фото мають 
різні збільшення, що дещо утруднює їх порівняльну оцінку.

Зроблені зауваження не носять принципового характеру і не 
зменшують позитивної оцінки дисертаційної праці в цілому.

Питання для дискусії.
1. Ви використовували для фіксації матеріалу нейтральний формалін. Чи це 

був формалін нейтралізований карбонатом кальцію? Якщо так -  поясніть, 
чи впливає така фіксація на специфічність зв’язування лектинів, як це 
спостерігається при проведенні імуногістохімічних реакцій?

2. Лімфоцитарна інфільтрація рогівки: з тексту незрозуміло, 
розповсюджується вона на всю рогівку, чи локалізована поблизу 
венозного синусу?

3. У роботі використаний термін «амфіплікація хроматину», що Ви під цим 
розумієте?

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація Щур 
Марти Богданівни «Морфофункціональна та лектиногістохімічна
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характеристика функціональних апаратів очного яблука в нормі та за умов 
дисфункції щитоподібної залози (експериментальне дослідження)» яка 
виконана на кафедрі гістології, цитології та ембріології Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, с 
самостійним завершеним науковим дослідженням, в якому викладено 
теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, яка поляїас у 
визначенні впливу дисбалансу тироїдних гормонів на структурні компоненти 
функціональних апаратів очного яблука (рогівки та сітківки), що 
реалізуються через модифікацію глікому клітин та екстрацелюлярного 
матриксу сітківки та рогівки на тлі порушення метаболічних процесів. 
Результати дослідження мають теоретичне та практичне значення для 
морфології.

За актуальністю вибору теми, адекватністю задач дослідження, 
комплексним методичним підходом, обсягом проведеного дослідження, 
глибиною аналізу, новизною одержаних результатів, ступенем 
обґрунтованості та достовірністю висновків і положень дисертація Щур 
Марти Богданівни «Морфофункщональна та лектиногістохімічна 
характеристика функціональних апаратів очного яблука в нормі та за умов 
дисфункції щитоподібної залози (експериментальне дослідження)» 
відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вчених звань» затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 року за № 567, положення МОН України, а її 
автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних 
наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія.

Офіційний опонент:
Головний науковий співробітник 
науково-дослідного відділення цитопатології 
та патологічної анатомії 
Національний інститут раку МОЗ України, 
доктор медичних наук, професор
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