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1. Актуальність обраної теми дисертації.  

Дослідження структурних змін органів і тканин за умов цукрового 

діабету залишається однією з найактуальніших проблем медицини. 

Актуальність проблеми цукрового діабету зумовлена значною поширеністю 

захворювання. За даними ВООЗ, кількість хворих на цукровий діабет у світі 

сьогодні перевищує 175 млн., а до 2025 року становитиме 300 млн. осіб. 

Цукровий діабет є базовою патологією для розвитку складних супутніх 

захворювань та ускладнень, ранньої інвалідності та смертності. Сьогодні 

особливо гострою є проблема пізніх ускладнень цукрового діабету, основу 

яких складають макро-, мікроангіопатії та нейропатії. Мікроциркуляторне 

русло скелетних м’язів  є  активною зоною гемодинаміки організму, судини і 

нерви якої при цукровому діабеті уражаються характерними патологічними 

змінами хоч і не найшвидше, але найчастіше при відсутності належного 

лікування. За даними літератури, діабетична міопатія – одне із найважчих 

проявів цукрового діабету, що діагностується занадто пізно. Незважаючи на 

актуальність проблеми і наявність великої кількості наукової фахової 

літератури, присвяченої  структурній перебудові органів за умов цукрового 



діабету, трапляються лише поодинокі  відомості щодо результатів 

комплексного морфологічного дослідження скелетних м’язів на мікро- та 

ультраструктурному рівнях як за умов фізіологічної норми, так і при 

цукровому діабеті. Вимагає значного доповнення питання взаємозв’язку  

розвитку нейропатії, ангіопатії  та міопатії за умов гіперглікемії. Отож, 

проблема морфологічних змін скелетних м’язів при цукровому діабеті до 

сьогодні залишається відкритою, актуальною та важливою як для морфологів 

так і для клініцистів. Вказане вище свідчить, що кандидатська дисертація 

Град А. О., присвячена  встановленню загальних закономірностей морфо-

функціональної організації жувального м’яза щура в нормі та при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, є оригінальною, актуальною 

морфологічною роботою, своєчасною і відповідає потребам практичної 

медицини. 

 2. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 

викладу в опублікованих працях. 

Положення і висновки, сформульовані у дисертації, обгрунтовані, 

достовірні і містять нові дані.  

         Дослідження виконано на достатньому для отримання достовірних 

результатів матеріалі (85 білих лабораторних щурів-самців лінії «Вістар»). 

Комплекс сучасних методів дослідження (гістологічний, електронно-

мікроскопічний, біохімічний, електроміографічний, морфометричний, 

статистичний) дозволив дисертанту отримати об’єктивні, достовірні, нові 

дані щодо загальних закономірностей структурної організації жувального 

м’яза, судин його гемомікроциркуляторного русла, мієлінових нервових 

волокон у нормі та при експериментальному цукровому діабеті.   

         Досліджуючи особливості структурної організації та функціональної 

активності жувального м’яза  білого щура в нормі, А. О. Град вперше 

встановила кількісні, якісні та функціональні показники нейром’язових 

зв’язків жувального м’яза,  що  відображено у 2 та 3  висновках дисертації.   



         Автором вперше виявлено характер структурних змін м’язових волокон 

жувального м’яза в динаміці перебігу експериментального цукрового 

діабету. Зокрема, чітко показано, що через 14 та 28 діб після введення  

стрептозотоцину тваринам зменшувалася площа м’язових волокон, зростала 

об’ємна щільність мітохондрій, через 42 доби експерименту розвивалися 

дисторофічно-деструктивні зміни в жувальному м’язі, а через 56 та 70 діб 

спостерігали діабетичну міопатію жувального м’яза, що підтверджувалося 

зменшенням площі м’язових волокон, об’ємної щільності міофібрил та 

саркоплазматичної сітки, розволокненням та вогнищевим лізисом, некрозом 

деяких з них, частковим заміщенням їх сполучною тканиною. Вказані дані 

представлені у 4, 6 та 8  висновках дисертації.           

          Новизна проведеного Град А. О.  дослідження полягає також у тому, 

що вперше проведено дослідження особливостей якісних і кількісних змін 

структурних компонентів гемомікроциркуляторного русла жувального м’яза 

при експериментальному цукровому діабеті. Отримані результати 

представлені у 4, 6 та 7  висновках.    

Важливими й новими є дані, отримані Град А. О.  щодо морфо-

функціональної оцінки змін у мієлінових нервових волокнах і нейром’язових 

закінченнях жувального м’яза при стрептозотоциніндукованому діабеті.  Ці 

дані знайшли своє відображення у 5 та 8 висновках. Зокрема, автор 

продемонструвала достовірне зменшення площі нейром’язових закінчень, 

кількості синаптичних пухирців, площі нейром’язових синапсів, довжини 

окремої складки засинаптичної перетинки. 

Особливо цінним є встановлення закономірностей морфо-

функціональних змін структурних компонентів жувального м’яза в динаміці 

перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, виділення стадії 

адаптаційно-компенсаторних процесів (14-28 доби), стадії виснаження (42  

доба) та стадії деструктивно-атрофічних змін (56-70 доби), що відображено в 

9 висновку дисертації.  



Основні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, достатньо викладені в 12 опублікованих працях, серед яких 4 

статті опубліковано у наукових фахових журналах України, 1 – у 

закордонному виданні та 1 стаття – у журналі, що входить до науко 

метричної бази Web of Science. Аналіз опублікованих праць свідчить, що 

матеріали дисертації висвітлені в них повністю і не повторюються. Основні 

положення дисертації достатньо апробовані на наукових конференціях і 

з’їздах.  

        3. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Отримані дисертантом А. О. Град дані є важливим вкладом в 

теоретичну морфологію скелетних м’язів, оскільки вони поглиблюють і 

суттєво доповнюють відомості про мікробудову  та морфометричні 

параметри структур жувального м’яза,  його гемомікроциркуляторного русла 

та мієлінових нервових волокон у нормі і можуть слугувати підґрунтям для 

подальших експериментальних досліджень скелетних м’язів при різних 

патологічних станах. Результати аналізу глибини структурних змін 

жувального м’яза за умов цукрового діабету створюють морфологічну 

основу для розуміння патогенезу міопатії, зумовленої гіперглікемією . 

Отримані Град А. О. дані  можуть використовуватись при оцінці стану  

скелетних м’язів, раннього виявлення ознак факторів ризику та вчасного 

проведення профілактичних заходів.  

Проведене дослідження є підставою стверджувати, що цукровий діабет 

є причиною глибоких патологічних змін структурної організації скелетних 

м’язів, їхнього гемомікроциркуляторного русла та нервових волокон. Ці 

результати роботи мають практичне значення для розробки нових методів 

діагностики та лікування міопатії, зумовленої цукровим діабетом.  

Про практичну цінність роботи свідчать впровадження результатів 

дослідження в навчальний процес та науково-дослідну роботу ряду кафедр 

вищих медичних навчальних закладів України.  

            



4. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та 

ідентичності змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Дисертація і автореферат побудовані за загальноприйнятим планом 

згідно з «Основними вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій» 

ДАК України. Дисертація написана літературною українською мовою на 206 

сторінках друкованого тексту і складається зі  вступу, огляду літератури,  

опису матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Список літератури містить 222 джерела, з 

яких 91 – кирилицею та 131 – латиницею. Робота ілюстрована 71 рисунком, 

містить 9 таблиць.  

У вступі автор аргументовано, логічно і переконливо обгрунтовує 

актуальність теми дисертації, її теоретичне і практичне значення, чітко 

формулює мету і завдання дослідження, підкреслює нові положення, які 

випливають з результатів роботи.  

У першому розділі дисертації подано аналітичний огляд наукової 

літератури за темою дисертації. Здобувачем проведено глибокий науковий 

пошук, послідовно і детально проаналізована фахова література, що дало 

змогу її узагальнити і критично осмислити. Цей розділ складається із 4 

підрозділів. Окремо описано морфо-функціональні особливості жувальних 

м’язів ссавців, патоморфологічні і патогенетичні аспекти діабетичної 

міопатії, морфологічні особливості нейром’язових закінчень у нормі та при 

гіперглікемії, а також кровопостачання скелетних м’язів і периферійного 

нервового апарату  за умов фізіологічної норми та під впливом гіперглікемії.  

Розділ закінчується аргументованим підсумком, в якому здобувач підкреслює 

питання, що потребують подальшого вивчення. Стиль аналізу літератури 

показує високу ерудицію автора.  

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» дана 

характеристика вивчених об’єктів та застосованих методів дослідження. 

Використаний комплекс сучасних методів дослідження, зокрема 



моделювання цукрового діабету, біохімічні, гістологічні, електронно-

мікроскопічний,  метод вивчення проникності стінки судин за допомогою 

колоїдного золота, електроміографічний, морфометричний, статистичний 

(для порівняння цифрових даних та об’єктивного аналізу отриманих 

результатів).  

У третьому та четвертому розділах, які є основною частиною 

дисертації, викладено результати власних досліджень. Третій розділ 

присвячений встановленню морфо-функціональних особливостей 

жувального м’яза  лабораторних білих щурів у нормі. Розділ складається з 4 

підрозділів. Автором встановлено закономірності структурної організації 

м’язових волокон, нейром’язових з’єднань жувального м’яза, визначено 

особливості кровопостачання м’язових волокон та нейром’язових закінчень, 

а також електроміографічні характеристики жувального м’яза інтактних 

тварин.  

Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей морфо-

функціональних змін жувального м’яза при стрептозотоциніндукованому 

цукровому діабеті. Цей розділ теж складається з 4 підрозділів.  Автором 

описано особливості гісто- та ультраструктурної організації м’язових 

волокон жувального м’яза при експериментальному цукровому діабеті, 

наведено морфо-функціональну характеристику нейром’язових з’єднань у 

динаміці перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету,  

встановлено гістометричні та ультраструктурні зміни 

гемомікроциркуляторного русла жувального м’яза та зміни показників 

вуглеводного обміну при експериментальному цукровому діабеті. 

  Останній розділ дисертації присвячено аналізу та узагальненню 

результатів дослідження. Дисертант не тільки підсумовує одержані дані, але 

й порівнює їх з даними інших авторів, кваліфіковано і аргументовано 

полемізує з ними. Розділ написано конкретно, зрозуміло і логічно, 

підкреслено новизну дослідження.  



Отримані результати викладено у 9 конкретних висновках, вони 

достатньо обгрунтовані і достовірні. Між завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.  

Дисертація А. О. Град є завершеним дослідженням, в якому вирішені 

важливі проблеми морфології. 

Автореферат відповідає змісту дисертації. 

5. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці. 

Отримані дисертантом Град А. О. дані про особливості структурних 

змін жувального м’яза, його гемомікроциркуляторного русла  та нервового 

апарату за умов експериментального цукрового діабету необхідно 

рекомендувати для впровадження в ендокринологічні  клініки та наукові 

лабораторії для розробки нових методів профілактики, діагностики і 

лікування патології скелетних м’язів, зумовленої цукровим діабетом. Ці 

матеріали необхідно використати у навчальному процесі та в науковій роботі 

клінічних та морфологічних кафедр. 

6. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації. 

Принципових недоліків у кандидатській дисертації Град А. О. мною не 

виявлено, але є ряд зауважень: 

1. При посиланнях на таблиці та рисунки автор подекуди у дужках вказує 

«див. табл.», «див. рис.» – правильно «табл.», «рис.» без «див.».  

2. На стор. 62 автор серед кількісних характеристик артеріол та капілярів 

пише «їхня площа», але йдеться про площу поперечного зрізу артеріоли, 

площу перерізу капіляра. 

3. Є поодинокі друкарські помилки в дисертації (с. 4, 5, 15, 16, 19, 26, 43, 44, 

139, 143, 144, 145, 149, 155, 156, 163, 164). 

4. В дисертації трапляються невдалі терміни та вислови («судинна стінка» –  

краще «стінка судин», «зміни в нормі» – краще «особливості в нормі», 

«накопичення інтраміоцелюлярних ліпідів» – правильніше «накопичення 

ліпідів у м’язових волокнах», «циркулювального» – правильно 



«циркулюючого», «судинних мікроаневризм» – краще «мікроаневризм 

судин», «витончення» – правильно «стоншення», «до бічної нижньої 

поверхні гілки нижньої щелепи» – автор має на увазі, очевидно, «до 

нижньої частини бічної поверхні гілки нижньої щелепи», «морфометрична 

перебудова» – краще «морфометрична характеристика», «судинної 

проникності» – краще «проникності стінки судин»; у   дисертації часто 

трапляється термін «м’язова клітина», проте, оскільки йдеться про скелетні 

м’язи, то краще вживати термін «м’язове волокно», до невдалих термінів 

також можна віднести «кінцеві нейролемоцити» та «термінальні нервові 

волокна»), латинізми («терміналі» – краще «закінчення», «метаартеріоли»  

–  краще «передкапілярні артеріоли», «термінальних»  –  правильно 

«кінцевих», на стор. 65 та 148 вжито латинський термін без українського 

аналога) та русизми ( «в сторону» – правильно «вбік», «двосторонній» – 

правильно «двобічний», «сухожилля» – правильно «сухожилок», «на фоні» 

– правильно «на тлі», «місцями» – правильно «подекуди», «слабо» – 

правильно «слабко», «вдавлення» – правильно «втиснення»).  

5. Якість рис. 3.4б вимагає покращення.  

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні запитання: 

1. На стор. 25 та 55 дисертації Ви користуєтеся терміном «кутовий відросток 

нижньої щелепи».  Що Ви маєте на увазі ? 

2. Вкажіть відмінності між «нейром’язовим з’єднанням» і «нейром’язовим 

синапсом»? 

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

         Дисертація Град Анни Олександрівни «Морфо-функціональна 

характеристика жувального м’яза в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті», виконана у ДНВЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України (науковий керівник – доктор медичних 

наук, професор О. Я. Жураківська) є завершеним дослідженням, в якому  



вирішено важливе завдання встановлення особливостей будови, 

кровопостачання, іннервації та функціонування жувального м ’яза в нормі та 

при цукровому діабеті. Результати дослідження мають прикладне клінічне

За науковою новизною, актуальністю, теоретичною і практичною 

цінністю дисертація Град А. О. відповідає вимогам Положення ДАК МОН 

України п. 11 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

Постановою Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №  656 від 19.08.2015 р. і 

№1159 від 30.12.2015 р.) щодо кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний оппонент: 

доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри нормальної анатомії 

Львівського національного медичного

значення.

університету імені Данила Галицького

Підпис професора Матешук-Вацеби Л. Р. засвідчую.

Вчений секретар 

Львівського націонаї 

університету імені Д


