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Актуальність дослідження.

Захворювання на цукровий діабет, за даними ВООЗ, є одним з 

найпоширеніших у світі, а кількість хворих на цю недугу продовжує стрімко 

зростати. Однак актуальність дослідження цукрового діабету обумовлена не 

тільки пандемічним характером його поширення, а й розвитком його грізних 

ускладнень, недослідженістю механізмів їхнього розвитку, що, у цілому, 

спричиняють ранню інвалідизацію та визначають соціальну значущість даної 

проблеми. Гіпосалівація, яка призводить до ксеростомії, є одним із ранніх 

симптомів цукрового діабету та веде до різноманітних порушень органів і 

тканин ротової порожнини, значно знижуючи якість життя хворих. При цьому, 

визначальним є розвиток дисфункції піднижньощелепної залози, оскільки вона 

відіграє найбільшу роль у базальній секреції слини. Незважаючи на це, питання 

щодо структурних змін цієї залози за умови розвитку цукрового діабету 

залишилось без належної уваги дослідників, що свідчить про актуальність його 

вивчення в морфологічних дослідження стоматологічного спрямування.

Тому, автором за мету було поставлено встановити особливості 

морфофункціональної організації піднижньощелепної залози інтактних щурів 

та при експериментальному цукровому діабеті.



Зв’язок теми дисертації з державними і галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційне дослідження виконане у відповідності з планом наукових 

досліджень ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” і 

є частиною науково-дослідної роботи кафедри анатомії людини, оперативної 

хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет” “Оптимізація комплексного лікування морфологічних 

ушкоджень травної, ендокринної та сечостатевої систем при цукровому діабеті” 

(№ держреєстрації 0113Ш00769).

Новизна досліджень та одержаних результатів.

Автором дисертації вперше з використанням морфологічних, 

морфометричних, біохімічних та статистичних методів отримано принципово 

нові результати, а також уточнено і доповнено існуючі дані щодо будови 

нижньощелепної слинної залози в інтактних щурів та при експериментальному 

цукровому діабеті. Отримані результати доповнюють наукові дані щодо 

стабільності секреторного циклу клітин кінцевих відділів досліджуваної залози 

в інтактних тварин. Встановлено особливості розвитку діабетичної 

мікроангіопатії та характер морфологічних змін гемокапілярів залози за умови 

розвитку стрептозотоциновго діабету. Здобувачем виявлені закономірності 

морфологічних змін кінцевих відділів та ланок внутрішньочасточкової протоки 

піднижньощелепної залози на тлі розвитку діабетичної мікроангіопатії та 

біохімічних порушень. Вперше виявлено становлення гістологічної акомодації 

кінцевих відділів залози за умови тривалого впливу гіперглікемії. Усі 

результати аргументовані даними морфометричного аналізу як на 

світлооптичному, так і ультрамікроскопічному рівнях з використанням нових 

методів морфометрії, опрацьовані адекватними статистичними методами.



Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Отримані дані суттєво доповнюють і поглиблюють сучасні уявлення 

щодо структури нижньощелепної залози у нормі. Результати дослідження є 

морфологічною основою для розуміння механізмів розвитку дисфункції даної 

залози, оскільки розкривають особливості перебудови її кінцевих відділів, 

внутрішньочасточкової протоки та гемокапілярів за умови розвитку 

експериментального цукрового діабету.

Одержані дані впроваджені у навчальний процес та наукову роботу ряду 

кафедр морфологічного профілю ВНЗ України, можуть бути використані у 

клініці стоматології та ендокринології як морфологічна основа при розробці 

методів профілактики ксеростомії і оральних мукозитів, дослідженні 

лікарських засобів для корекції дисфункції слинних залоз.

Оцінка обгрунтованості наукових досліджень, їх достовірність.

Отримані дані базуються на достатньому експериментальному матеріалі 

(81 тварина). Дисертантом обрані адекватні методи дослідження (комплекс 

морфологічних, морфометричних, біохімічних та статистичних методів), 

застосування яких дозволило повністю вирішити поставлені завдання, 

досягнути поставленої мети і чітко аргументувати висновки дисертаційного 

дослідження. У цілому, обсяг проведених досліджень свідчить про 

достовірність отриманих результатів, дані фактичного матеріалу відображені в 

13 таблицях, роботу ілюстровано 78 рисунками.

Структура дисертації.

Дисертаційна робота побудована в традиційному стилі, оформлена згідно 

сучасних вимог, на 172 сторінках, з яких 118 -  основного тексту. Складається із 

вступу, огляду літератури, розділу «Матеріал і методи дослідження», трьох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків та 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, з яких 100 викладені



кирилицею, 103 -  латиницею. Робота ілюстрована 78 рисунками та 13 

таблицями.

У вступі автором дано повну характеристику стану досліджуваної 

проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету, завдання дослідження, наукову новизну та практичне значення. Вказано 

де і коли було апробовані матеріали дисертації, а також заклади, у навчальну і 

науково-дослідну роботу яких впроваджено напрацювання здобувана.

У розділі «Огляд літератури» на 17 сторінках досить детально 

проаналізовано результати досліджень вітчизняних і зарубіжних фахівців. У 

короткому резюме, на основі даних літератури, чітко вказано на невирішеність 

даного питання і запропоновано шляхи його вирішення.

У другому розділі наведено загальну характеристику дослідження (склад 

груп експериментальних тварин, умови проведення досліду, терміни 

спостереження), описано використані методи дослідження -  макроскопічного, 

біохімічного, морфологічного (гістологічний і електронномікроскопічний), 

вказано принципи проведення морфометричного аналізу, детально описані 

запропоновані автором методи морфометрії. При статистичній обробці 

використано як непараметричні методи, так і методи багатовимірної 

статистики. Усі методи є сучасними, здатними забезпечити реалізацію 

поставлених завдань, описані достатньо повно, з посиланням на дослідників, 

які їх використовували.

Третій розділ дисертаційного дослідження присвячений особливостям 

структурної організації нижньощелепної залози в інтактних щурів, а саме 

клітин кінцевих відділів, ланок внутрішньочасточкової протоки (вставної, 

гранулярної, посмугованої) та гемокапілярів.

У четвертому розділі відображено зміни макрометричних і біохмічних 

показників при стрептозотоциновому діабеті. Також встановлено особливості 

морфологічних змін гемокапілярів залози в умовах стійкої гіперглікемії.



П’ятий розділ складається з двох підрозділів. У першому здобувач 

наводить особливості перебудови кінцевих відділів при експериментальному 

цукровому діабеті, у другому -  зміни протокової системи залози.

Усі розділи власних досліджень достатньо проілюстровані 

мікрофотографіями гістологічних препаратів та електронограмами. Дані 

фактичного матеріалу представлені в таблицях і графіках, які наглядно 

демонструють динаміку перебігу процесів. У кінці розділів автор наводить 

короткі висновки та надає перелік публікацій, в яких відображено основні 

результати розділів.

У розділі “Аналіз та узагальнення результатів дослідження”, який 

викладений на 20 сторінках, здобувач робить підсумок отриманих результатів, 

порівнює з даними інших дослідників, обговорює дискусійні питання, 

знаходить їхній логічний розв’язок. На сторінках розділу автор аргументовано 

переконує у доцільності проведеної роботи і новизні отриманих даних.

8 висновків логічно випливають з отриманих результатів, підсумовують їх 

і відповідають пунктам поставлених завдань.

Список використаних джерел включає 203 найменування, з них 100 -  

кирилицею, 103 - латиницею. Оформлено згідно вимог до відповідного розділу 

дисертаційної роботи.

Ідентичність публікацій основним висновкам роботи.

Матеріали дисертаційної роботи опубліковано у 20 наукових працях, з 

яких 5 статей у фахових виданнях України (3 одноосібно), 1 моноавторська 

стаття у зарубіжному фаховому виданні, 7 тез у матеріалах конференцій; наявні 

З патенти на корисну модель та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права 

на твір.

В опублікованих роботах наведено основні здобутки власних досліджень, 

з повним їх обгрунтуванням, висновками і окреслено перспективи подальших 

напрацювань у даному напрямку.



Недоліки дисертації щодо змісту та оформлення.

Зміст дисертації відповідає темі дослідження і повністю розкриває її суть. 

Оформлення дисертації та автореферату відповідає останнім вимогам ДАК 

України.

Оцінюючи дисертаційну роботу в цілому позитивно, можна зробити ряд 

зауважень:

- у «Вступі» не вказано, чи затверджена тема вченою радою і проблемною 

комісією;

- термін «піднижньощелепна слинна залоза» стосується людини, у щурів 

слід вживати «нижньощелепна залоза» (Ноздрачев А.Д. Анатомия крысы / А.Д. 

Ноздрачев, Е.Л. Поляков. -  Санкт Петербург: «Лань», 2001 -  463 с.);

- зустрічаються стилістичні та орфографічні помилки, невдалі вислови 

(стор 8 -  гемосудини), русизми, зокрема «на фоні» - слід вживати «на тлі», в 

розділі І «Огляд літератури» подано ряд латинських термінів без перекладу;

- у підписах до мікрофотографій слід давати загальну кратність 

збільшення - х, а не окремо ок. і об.

- таблиці 5.1, 5.4, 5.6 -  розділені на 2 сторінки, хоча обсяг кожної із них 

дозволяє розташовувати їх у межах однієї сторінки не розриваючи.

Перераховані зауваження не носять принципового характеру. Вони мають 

скоріше рекомендаційний характер і не понижують позитивної оцінки роботи в 

цілому, а також розроблених автором положень, висновків та практичних 

рекомендацій.

У плані дискусії хотілось би почути від автора відповіді на наступні 

питання:

1. Яку форму цукрового діабету моделювали у проведених Вами 

експериментах?

2. Що таке кінцеві відділи слинної залози?

3. Яка роль судинного фактора у розвитку виявлених у слинних залозах 

змін при модельованому цукровому діабеті?



Завершеність дисертації в цілому та її відповідність встановленим 

вимогам.

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що дисертаційне дослідження 

Котика Тараса Любомировича на тему «Морфофункціональний стан 

піднижньощелепної залози в інтактних щурів та за умови розвитку 

експериментального цукрового діабету», виконане під керівництвом доктора 

медичних наук, професора Поповича Ю. І. в Івано-Франківському 

національному медичному університеті є самостійною, завершеною науково- 

дослідною роботою, у якій наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у встановленні особливостей 

морфофункціональної організації піднижньощелепної слинної залози 

інтактних щурів та при експериментальному цукровому діабеті.

За актуальністю обраної теми, поставленої мети і завдань, методичним 

рівнем, об’ємом виконаних досліджень, репрезентативністю матеріалу, 

вірогідністю висновків, теоретичним і практичним значенням дисертація 

відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 

від 30.12.2015), а Котик Тарас Любомирович заслуговує наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Завідувач кафедри анатомії людини

ДВНЗ «Тернопільський державний


