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А ктуальність  обраної теми дисертації.

Через високу частоту ускладнень, соціальну значущ ість поєднання 

цукрового діабету та серцево-судинних захворювань, чітку залежність 

виживаності та якості життя пацієнтів від повноцінної компенсації 

гемодинамічних та метаболічних порушень, вивчення морфо-функціональних 

змін м іокарда при цукровому діабеті та його корекції є надзвичайно 

актуальним. Результати нещодавніх дослідж ень свідчать, що частота 

госпіталізованих хворих із серцевою  недостатністю у 2 рази вища у пацієнтів з 

цукровим діабетом.

Власне тому вважаю  своєчасним та доцільним з практичної точки зору 

проведене Тетяною  Іванівною, за наукового керівництва професора 

Ж ураківської О ксани Ярославівни, наукове дослідж ення, спрямоване на 

вивчення морфо-ф ункціональних змін міокарда щурів при 

експериментальному цукровому діабеті та його корекції.

З в ’язок теми ди сер тац ії з держ авним и чи галузевими науковими

програмами. Д исертац ійне дослідження виконано відповідно до плану Івано- 

Ф ранківського національного медичного університету і є фрагментом 

науково-дослідної роботи кафедри анатомії лю дини «Вікові особливості 

патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної 

та дихальної систем при цукровому діабеті» (номер держреєстрації 

0 1 16U003598). У рамках цієї роботи автор провела дослідження морфо-



ф ункціонального стану м іокарда при стрептозотоциновому цукровому діабеті 

та при його корекції. Тема дисертації затвердж ена проблемною  комісією 

«М орфологія  лю дини» (протокол №  3 від 18 квітня 2014 року).

Н овизна дослідж ення та одерж аних результатів.

У дисертаційній  роботі вперше на достатньому експериментальному 

матеріалі із застосуванням  комплексу методик проведене поглиблене, 

детальне вивчення характеру і ступеня перебудови кардіоміоцитів, судин 

гем ом ікроциркуляторного русла міокарда та секреторних передсердних 

кардіоміоцитів щ урів-самців лінії «Вістар» у різні терміни перебігу 

експериментального цукрового діабету, що розш ирило знання про 

патоморфологічні механізми виникнення діабетичної кардіоміопатії.

У перш е була проведена морфометрія кардіоміоцитів різних відділів 

серця, судин гемомікроциркуляторного русла, визначення об 'ємної щільності 

різних типів секреторних гранул у секреторних передсердних кардіоміоцитів 

при монотерапії цукрового діабету ексенагидом, інсуліном гларгіном та при 

комплексному застосуванні цих двох антидіабетичних препаратів.

Уперш е було доведено, що найсуттєвіші позитивні морфологічні зміни 

міокарда при стрептозотоциновому цукровому діабеті були при комплексному 

застосуванні інсуліну гларгіну та ексенатиду, яке забезпечило підтримку 

цільових рівнів глю кози і глікозильованого гемоглобіну впродовж всього 

експерименту та призвело до внутріш ньоклітинної регенерації кардіоміоцитів 

та підвищення секреторної активності секреторних передсердних 

кардіоміоцитів, відновлення якісних і кількісних параметрів судин 

гемомікроциркуляторного русла. Вищ еозначене дозволило рекомендувати 

таку терапію  як найоптимальніш у.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Отримані наукові результати доповню ю ть відомості про особливості 

морф о-ф ункціональних змін в кардіоміоцигах, секреторних передсердних 

кардіоміоцитах та ланках гемомікроциркуляторного русла міокарда при



стрептозотоциновому цукровому діабеті та розкриваю ть основні морфологічні 

механізми розвитку д іабетичної кардіоміопатії. На основі цього вперше була 

розроблена комплексна терапія експериментальної д іабетичної кардіоміопатії 

(П атент України №  130590, 2018 гр 10.), яка дозволяє підтримувати цільові 

рівні глю кози і Н Ь А Іс  упродовж  доби без ризику розвитку гіпер- і 

гіпоглікемічних станів, та сприяє внутріш ньоклітинним регенераторним 

процесам у кардіоміоцитах, секреторних передсердних кардіоміоцигах та 

складових компонентах стінки судин гемомікроциркуляторного русла а також 

відновлення м орф ометричних показників до рівня інтактних тварин.

Ці дані виступатимуть як морфологічне підгрунтя для розробки нових 

перспективних напрямків лікування та профілактики діабетичної 

кардіоміопатії. ,

Основні наукові положення дисертації у якості інформаційних джерел 

про структурно-ф ункціональну перебудову кардіоміоцитів, секреторних 

передсердних кардіоміоцитів  та судин гемомікроциркуляторного русла 

м іокарда з наступним статистичним аналізом отриманих результатів 

впроваджені у навчальний та науковий процеси кафедр: кафедра нормальної 

анатомії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця; кафедра 

гістології, цитології та ембріології ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»; кафедра анатомії людини ОНМедУ; кафедра 

патологічної анатомії та кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної 

хірургії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; 

кафедра нормальної анатомії та кафедра оперативної хірургії з топографічною 

анатомією Л Н М У  ім.Данила Галицького; кафедра гістології, цитології та 

ембріології Л Н М У  ім.Данила Галицького; кафедра анатомії людини ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; кафедра анатомії людини 

та кафедра медичної біології та генетики ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет»; кафедра оперативної хірургії та 

топографічної анатомії, кафедра анатомії людини та кафедра гістології та 

ембріології, кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою 

медициною ВДНЗ «Тернопільський національний медичний університет



ім.І.Я.Горбачевського М ОЗ України»; кафедра клінічної анатомії та оперативної 

хірургії, кафедра анатомії людини ВНМ У ім.М.І.Пирогова М ОЗ України; 

кафедра анатомії людини, кафедра гістології, цитології та ембріології, кафедра 

патофізіології ІФНМ У.

С тупінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації, представлені в 

дисертації, обгрунтовані і достовірні. На основі ретельно проведеного

патентно-ліцензійного пош уку робіт вітчизняних і зарубіж них авторів з теми 

цієї наукової роботи, дисертант логічно і ц ілеспрямовано зосередила увагу на 

невиріш ених завданнях, що значно підвищує цінність проведеного

дослідження.

О бґрунтованість  і достовірність дослідж ень також обумовлена

достатньою  кількістю експериментального матеріалу, використанням 

адекватних до поставлених завдань, сучасних методів (світлової та 

електронної м ікроскопії, ін ’єкційного методу виявлення кровоносного русла, 

морфометрії) і проведенням статистичного аналізу отриманих цифрових 

результатів. О тримані дані даю ть повну о б ’єктивну морфологічну та 

м орфометричну характеристику про структурно-функціональну перебудову 

м іокарда при експерим ентальном у цукровому діабеті та при різних методах 

його корекції. Наукові положення та висновки дисертаційної роботи повністю 

висвітлені в публікаціях дисертантки. Робота достатньо ілюстрована

фотографіями м ікропрепаратів , таблицями, які цілком відображають обсяг 

проведених досліджень. Висновки дисертаційної роботи базуються на 

отриманих результатах, відповідають поставленим завданням і логічно 

випливаю ть із основної мети дослідження.

О гляд результатів та висновків дисертації, аналіз дисертації по 

розділах. Д исертаційна робота представляє собою заверш ену наукову працю, 

яка побудована в традиційному стилі. Матеріали дисертації викладені на 202 

сторінках комп 'ю терного тексту, з яких основний текст займає 122 сторінки.



Робота складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів 

дослідження, 2-х розділів власних досліджень, аналізу та обговорення 

результатів дослідж ення, висновків, додатків. Список використаних джерел 

нараховує 243 найменування, з них 125 кирилицею, 118 латиницею. Робота 

включає 31 таблицю  і 60 рисунків.

У “В ступі” , який викладений на 6 сторінках автор логічно і переконливо 

обгрунтовує актуальність теми наукової роботи та необхідність вирішення 

наукового завдання -  виявлення характеру структурних змін кардіоміоцитів, 

секреторних передсердних кардіоміоцитів і судин гемомікроциркуляторного 

русла м іокарда білих щ урів-самців л інії «Вісгар» у динаміці перебігу 

стрептозотоцинового цукровоію діабету та при його корекції ексенатидом, 

інсуліном гларгіном та комплексному лікуванні, встановлення змін 

вуглеводного обміну щ урів у нормі, при стрептозотоциновому цукровому 

діабеті та його корекції.

У даному розділі чітко визначені мета і завдання дослідження, вказана 

наукова новизна та практична цінність дисертаційної роботи, дані матеріали 

апробації та публікації.

Перш ий розділ дисертації (огляд літератури) складається з 13 сторінок 

та включає 2 підрозділи, ґрунтується на аналізі значної кількості наукових 

джерел. У перш ому підрозділі розглянуто морфологічні та клінічні аспекти 

розвитку д іабетичної кардіоміопатії. У другому підрозділі представлено 

морфологічне обґрунтування застосування лікарських препаратів при 

діабетичних ураж еннях органів та перспективи застосування ексенатиду для 

комплексного лікування д іабетичної кардіоміопатії. У цілому в огляді 

літератури приваблю є його дискусійний стиль і встановлення ряду 

невиріш ених питань по темі, якій присвячена дана дисертаційна робота. Огляд 

літератури проведений грамотно, окреслені основні питання, які потребують 

уточнення та подальш ої розробки.

У другому розділі «М атеріал та методи дослідж ення», який викладений 

на 7 сторінках, автор описує с у б ’єкт дослідження, методи забору матеріалу і 

виготовлення препаратів, які були необхідні для досягнення поставлених



завдань. Д ослідж ення проведені на достатній для отримання достовірних 

результатів, кількості матеріалу -  105 білих лабораторних статевозрілих 

щ урах лінії «Вістар». Тварини були поділені на групи. У першу групу ввійшли 

10 інтактних тварин, яким не проводили жодних маніпуляцій. Друга група 

поділена на 2 підгрупи: групу порівняння (20 тварин ) та експериментальну 

(28 тварин з модельованим цукровим діабетом). Стрептозотоциновий 

цукровий діабет моделю вали з використанням стрентозотоцину фірми 

«SIG M A  Chem ical»  (СШ А ), який вводили тваринам одноразово у дозі 6 мг/100 

г маси тіла. Групі порівняння (20 тварин) у еквівалентній дозі 

внутріш ньоочеревинно вводили 0,1 М цигратний буфер з pH 4,5. Забір 

матеріалу проводили через 14, 28, 42 та 56 діб після ін ’єкції стрептозотоцину. 

Через 14 діб n-ісля моделю вання стрептозотоцинового цукрового діабету 

щурам За підгрупи вранці підш кірно вводили ексенатид («Baetta», Елі Ліллі, 

СШ А ), щ урам 36 підгрупи вранці підшкірно вводили інсулін гларгін, щурам 

Зв підгрупи вранці п ідш кірно вводили інсулін гларгін, а ввечері -  ексенатид. 

Таке лікування проводили впродовж 42 діб. Забір матеріалу здійснювали на 14 

та 42 доби лікування.

Для досягнення мети і поставлених завдань дисертант використала 

методи гістологічного, електронномікроскопічного, морфометричного, 

біохімічного дослідж ень, ін ’єкційного методу виявлення кровоносних судин.

О сновна частина дисертації включає 2 розділи власних досліджень. 

Розділ 3 присвячений морфо-функціональній характеристиці міокарда при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті (41 сторінка) -  в якому отримано 

дані, у тому числі м орфометричні, тварин з цукровим діабетом та інтактної 

групи тварин, що необхідно для порівняння з результатами експериментальної 

групи.

У четвертому розділі дисертації описані особливості морфо- 

функціональних змін м іокарда при корекції експериментального цукрового 

діабету. Розділ викладений на 37 сторінках. У розділі представлені морфо- 

функціональні зміни кардіоміоцитів, секреторних передсердних 

кардіоміоцитів  та судин гемомікроциркуляторного русла при різних способах



корекції цукрового діабету. П роведене визначення площі профілю 

кардіоміоцитів  та їхніх ядер, ядерно-цитоплазматичного співвідношення, 

вимірю вання о б ’єм ної щільності різних типів секреторних гранул у 

секреторних передсердних кардіоміоцитах. Проведена морфометрія артеріол, 

капілярів та венул різних ділянок міокарда з визначенням їх індексу 

Вогенворта.

О тримані морфологічні, біохімічна та морфометричні результати 

свідчать про те, що найоптимальніш им методом корекції стрептозотоцинового 

цукрового діабету є поєднання двох антидіабетичних середників -  інсуліну 

гларгіну та ексенатиду, які в комплексі забезпечую ть підтримку цільового 

рівня глюкози впродовж  доби, призводять до внутріш ньоклітинної регенерації 

кардіоміоцитів секреторних передсердних кардіоміоцитів, нормалізації їхніх 

цитокаріометричних показників та секреторної активності секреторних 

передсердних кардіоміоцитів, відновлення кількісних і якісних параметрів 

судин гем ом ікроциркуляторного русла.

У п ’ятому розділі «Аналіз та обговорення» дисертант досить вдало 

проводить аналіз отриманих результатів у вигляді порівняння основних етапів 

проведених досліджень. У цьому розділі наведені основні положення роботи, 

отримані дані співставленні з літературними. Цей розділ викладений на 15 

сторінках, легко сприймається.

Д исертаційна робота закінчується 6 висновками, які повністю 

відповідаю ть завданням дослідження, в ідображають матеріали дисертаційної 

роботи і ґрунтую ться на отриманих автором наукових фактах.

Д исертац ійна робота виконана з дотриманням  чинних вимог, що 

ставляться до оф орм лення дисертацій та авторефератів  дисертацій. Зміст 

автореферату дисертац ії та публікацій за темою  дослідження співпадає з 

основними полож еннями наукової роботи і відповідає тексту самої дисертації. 

Зауважень, щ одо оф орм лення автореферату та його зміст) немає.

П овнота викладу матеріалу в дисертації в о п у б л ік о в а н и х  працях і 

авторефераті. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 18 робіт,



зокрема 6 статей (1 -  одноосібно, 5 - у  співавторстві), з них 5 - у  фахових 

наукових виданнях України, 1 -  у закордонному виданні (Індія) та 1 стаття 

входить до наукометричної бази Web o f  Science; 10 тез у матеріалах 

конференцій; отримано патент на корисну модель та рацпропозицію.

Зауваж ення та побажання до дисертації та автореф ерату щодо їх 

змісту і оф орм лення. Зміст дисертації відповідає темі дослідження і 

розкриває її суть. Дисертаційна робота написана українською  мовою, 

оф ормлена згідно існую чих вимог, ілюстрована достатньою  кількістю 

фотографій, таблиць.

О ціню ю чи дисертаційну роботу Власю к Тетяни Іванівни загалом 

позитивно, слід зробити ряд зауважень;

1. Не всі абревіатури внесено до переліку умовних позначень 

(наприклад: A D A  (ст. 34), EX SCEL (сг. 34), ІХС (ст. 24, 25, 28).

2. Слід би було перейменувати 1 розділ оскільки назва дисертації 

практично співпадає з назвою  цього розділу.

3. У розділі 2 для кращ ого розуміння і сприйняття кількості та розподілу 

тварин на групи і підгрупи слід було б дати узагальню ю чу таблицю.

4. П отребую ть детальніш ого опису морфометричні методи дослідження 

в розділі 2, слід було вказати які методи статистичного аналізу Ви 

використовували і чому.

5. Не всі позначення відображені на рисунках (рисунки: 3,19; 4,5; 4,6;

4,25).

6. У розділі 4 спостерігаємо велике відставання посилання на рисунки 

4,14-4,18 і т. д. від перш ого посилання на них у тексті рукопису дисертації.

Крім зауважень, до дисертантки є наступні запитання:

1. Чому саме такі терміни забору матеріалу Ви використали у своєму 

дослідженні (14, 28, 42 і 56 доби)?

2. Чи могли б ви описати стадійність змін у кардіоміоцитах враховуючи 

їх  кількісні та якісні зміни впродовж розвитку і перебігу стрептозотоцинового 

діабету?



3. Чому саме для корекції експериментального цукрового діабету Ви 

вибрали ексенатид? А дж е як відомо цей препарат використовую ть для 

лікування цукрового діабету 2-го типу, а Ваш а модель є наближеною до 

цукрового діабету 1 -го типу?

Р еком ендації щ одо використання результатів дисертації в практиці.

Проведені дослідж ення розш ирю ю ть і поглиблю ю ть знання про 

механізми структурно-функціональних змін міокарда при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті. Отримані дані можуть бути 

застосовані у практичній медицині та науковій роботі, експериментальних 

дослідж еннях, дані можуть бути використані при проведенні практичних 

занять та читанні лекцій з анатомії, гістології, патологічної анатомії та 

ендокринології. Результати роботи можуть мати практичне значення для 

застосування, обґрунтування і впровадження нових методів лікування 

діабетичної кардіоміопатії.

Висновок  про відповідність дисертації встановленим вимогам.

О ціню ю чи дисертац ійну  роботу в цілому, вважаю, що дисертаційна робота 

Власю к Тетяни Іванівни на тему: “М орф о-ф ункціональна характеристика 

міокарда при експерим ентальном у цукровому діабеті та його корекції” , яка 

виконана у Івано-Ф ранківському національному медичному університеті, під 

керівництвом доктора медичних наук, професора Ж ураківської Оксани 

Ярославівни є завершеною науково-дослідною працею, у якій отримані нові 

наукові обґрунтовані результати, що в сукупності виріш ують актуальне 

завдання, яке полягає у з ’ясуванні характеру структурних змін кардіоміоцитів, 

секреторних передсердних кардіоміоцитів і судин гемомікроциркуляторного 

русла міокарда у різні строки перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету 

та при його корекції.

Вваж аю , що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 

Власюк Тетяни Іванівни за актуальністю, об'ємом, адекватними методами 

морфологічного дослідж ення, науковою новизною одерж аних результатів,



теоретичним і практичним значенням, достовірністю  та повнотою 

опублікування матеріалу відповідає вимогам п. 1 1 “Порядку присудження 

наукових ступенів” , затвердж еного постановою  Кабінету Міністрів України №  

567 від 24 липня 2013 року (із змінами внесеними згідно Постанови КМ №  956 

від 19.08. 2015 року і №  1159 від 30.12 2015 року), які ставляться до 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  14.03.01 -  нормальна 

анатомія.
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