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Актуальність обраної теми дисертації. Серед перспективних завдань 
анатомії у XXI столітті сучасні морфологи на одне із перших місць ставлять не 
тільки вивчення «стандартно побудованого» організму, але й дослідження ряду 
негативних змін органів і тканин (прояв патології). У своєму прогресивному 
розвитку макроанатомічні дослідження теперішнього часу все більше 
перекликаються із мікроанатомічними дослідженнями. Морфологи сьогодні все 
частіше працюють спільно з біохіміками, біофізиками, генетиками, гістологами, 
фізіологами та клініцистами різного профілю.

Аналізуючи наукові джерела можна дійти висновку, що серед актуальних 
проблем сучасної медицини одне з чільних місць займає вивчення анатомо
фізіологічних особливостей язика, органів і структур ротової порожнини, 
оскільки вони зумовлюють клінічні варіанти змін при цукровому діабеті (ЦД), 
що призводить до розвитку різних проявів патології. Слизова оболонка язика (СОЯ) 
відіграє важливу роль у підтримці його багатогранних функцій, знаходиться в 
тісному контакті з іншими органами та тканинами і впливає на гомеостаз всієї 
порожнини рота. На даний час накопичені переконливі дані, що свідчать про 
тісний зв’язок патології СОЯ із загальними захворюваннями організму (у т.ч. і ЦД).

Очевидним є й те, що і по сьогодні відсутня спільна точка зору на етіологію і 
патогенез ушкоджень язика при ЦД. Переважна більшість науковців надає головне 
значення в цьому процесі дії різних локальних чинників. Серед цього напряму 
домінують роботи в яких головна роль відводиться мікрофлорі порожнини рота, 
їх об’єднує прагнення довести, що патологічний процес виникає в епітелії 
слизової оболонки і розповсюджується у глибокі тканини язика. Друга група 
дослідників об’єднана ідеєю про те, що розвиток патологічного процесу 
починається з глибоких тканин і розповсюджується на слизову оболонку язика та 
порожнини рота. Тобто захворювання язика зумовлюються не місцевими 
чинниками екзогенного характеру, а загальним станом організму, який, у свою 
чергу, викликаний порушенням функцій різних органів і систем.



Сьогодні важливу роль у захворюваннях слизових оболонок різних органів 
відводять лейкоцитам, що виділяють деструктивні біологічно активні речовини 
безпосередньо у тканини. Ця гіпотеза заснована на даних, що показують 
можливість локальної активації лейкоцитів і, перш за все -  нейтрофільних 
гранулоцитів, у мікроциркуляторному руслі під впливом різних чинників. Ці 
патологічні чинники відомі, проте спільної точки зору на їх природу немає.

На поточний момент також відомо, що нервово-трофічний компонент при ЦЦ 
відіграє важливу роль у патогенезі деструктивних і запальних ушкоджень язика, 
але механізми розвитку цих уражень та морфологічні прояви вивчено недостатньо.

За останні роки значно зросло зацікавлення “нетрадиційними” функціями 
епітелію СОЯ. Це пов’язано з визнанням його ролі в реакціях місцевого 
імунітету, в ініціалізації і стабілізації запальних процесів, які займають провідне 
місце при патології шлунково-кишкового тракту. Епітеліоцити володіють 
значним ефекторним потенціалом при здійсненні імунокомпетентних реакцій 
реалізуючи його у відповідь на стимулюючий вплив екзогенної та ендогенної 
природи; конститутивно експресують, а при активації посилюють секрецію 
інгібіторів протизапальних пептидних медіаторів, цитокінових рецепторів тощо. 
Завдяки цьому вони набувають здатності активно взаємодіяти з індукторами, 
ефекторами запалення та імунітету (нейтрофілами, еозинофілами, лаброцитами, 
макрофагами, Т- і В-лімфоцитами). Однак, про їх морфометричні показники у 
щурів відомо дуже мало, а дані про кількісні зміни лейкоцитарних елементів 
СОЯ при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті (ЕСЦЦ) 
взагалі відсутні. Також залишається невивченою проблема взаємозв’язку між 
змінами кількості імунокомпетентних клітин і перебудовою СОЯ та 
гемомікроциркуляторного русла при ЕСЦД.

Спираючись на сказане вище доцільно констатувати, що рецензована 
дисертаційна робота АтаманчукО.В. є фундаментальним дослідженням, яке 
присвячене вивченню особливостей структурної організації язика щурів за умов 
фізіологічної норми та при експериментальному цукровому діабеті, а все вище 
згадане вказує на актуальність даної теми і потребу її подальшого вивчення.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 
програмами. Дисертаційна робота Атаманчук О. В. виконана відповідно до 
плану наукових досліджень Івано-Франківського національного медичного 
університету і є фрагментом планової НДР кафедри анатомії людини, оперативної 
хірургії і топографічної анатомії “Морфофункціональна характеристика деяких 
органів та функціональних систем при цукровому діабеті 1-го типу в 
постнатальному періоді онтогенезу” (№ державної реєстрації 0109 U001106). 
Здобувач є співвиконавцем даної наукової теми.
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Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх викладу 
в опублікованих працях. Достовірність отриманих результатів базується на 
достатній кількості (85) експериментальних тварин (статевозрілих білих щурів- 
самців лінії Вістар) із логічним формуванням з їх числа конкретних груп. Для 
дослідження використані адекватні методи: моделювання експериментального 
стрептозотоцитового цукрового діабету, ін’єкційний, гістологічний, електронно- 
мікроскопічний, морфометричний, біохімічний і статистичний.

Вміст наукової роботи з її обґрунтуванням та кількістю ілюстративного 
матеріалу вважаю достатніми для узагальнень і висновків щодо роз’яснення 
особливостей структурної організації язика за умов фізіологічної норми та при 
експериментальному цукровому діабеті.

У дисертаційній роботі за допомогою комплексу методів морфологічного 
дослідження отримано нові дані щодо структурної організації слизової оболонки, 
м’язових волокон та нервово-мязових закінчень язика щурів за умов фізіологічної 
норми та при експериментальному цукровому діабеті. Вперше з використанням 
сучасних морфометричних методів поданий чисельний і груповий склад сосочків 
слизової оболонки, нервового апарату та кровоносного русла язика щурів за умов 
фізіологічної норми, встановлено основні закономірності взаємовідношень між 
ними. Вперше досліджено поетапні морфологічні та морфометричні зміни у 
слизовій оболонці, м ’язах та мікроциркуляторному руслі язика при експеримен
тальному стрептозотоциновому діабеті, відмічено характерні ознаки цих змін. 
Вперше досліджено морфологічні, морфометричні та функціональні зміни 
провідникового апарату язика, включаючи його термінальні закінчення у 
власних м’язах. Отримано нові дані про перебудову мікроциркуляторного русла 
язика та його взаємостосунки із нервовими волокнами під впливом 
експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету.

Ключові положення дисертаційної роботи знайшли своє повне викладення 
в опублікованих працях здобувана.

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Отримані 
нові дані про тривимірну будову слизової оболонки язика поглиблюють знання 
про структурно-просторову організацію сосочків язика і мають відповідне 
науково-практичне значення для стоматології. Результати роботи можуть стати 
теоретичним підґрунтям для удосконалення терапії діабетичних глоситів, 
оскільки доказано, що виразність морфологічних змін слизової оболонки 
дорзальної поверхні язика та його сосочкового апарату залежить від тривалості 
захворювання на ЦД. Виявлені особливості структурної перебудови ангіо- і 
мієлоархітектоніки при ЕСЦД дозволяють точніше сформулювати основні 
закономірності розвитку діабетичного глоситу, більш глибоко пояснюють



виникнення різноманітної неврологічної симптоматики зі сторони язика при ЦД.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та основних 
положень дисертації. Дисертацію викладено державною мовою на 232 сторінках 
машинописного тексту (з них 139 сторінок основного тексту). її структура чітка. 
Рукопис дисертаційної роботи побудований традиційно і представлений: 
вступом, оглядом літератури, описом матеріалу і методів дослідження, двома 
розділами власних досліджень, аналізом й узагальненням результатів 
досліджень, висновками, списком використаних джерел і додатками. 
Автореферат дисертації повністю відповідає рукопису дисертації.

У “Вступі” (стор. 5-10) здобувач обґрунтувала актуальність проведеного 
дослідження, сформулювала мету та завдання дослідження; визначила об’єкт та 
предмет дослідження; аргументовано вказала методи дослідження; показала 
наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, зазначивши свій 
особистий внесок; описала географію наукових форумів з апробацією 
результатів виконаної наукової роботи.

У Розділі 1 “Огляд літератури”, викладеному на 27 сторінках (стор.
37), автор послідовно і аргументовано приводить відомі дані наукової літератури 
про сучасний стан питання щодо будови та функції язика за умов фізіологічної 
норми та при цукровому діабеті. У трьох підрозділах здобувачем детально 
висвітлено: будову і кровопостачання язика тварин і людини за умов фізіологічної 
норми (підрозділ 1.1, стор. 11), характеристику нервового апарату язика тварин і 
людини (підрозділ 1.2,стор. 21) та морфологічну характеристику слизової 
оболонки ротової порожнини та язика при цукровому діабеті (підрозділ 
стор. 25). Аналіз проведений автором свідчить про її обізнаність з літературою з 
даної проблеми та вміння доступно узагальнити і подати матеріал. З огляду 
літератури випливають ті невивчені питання, які дисертант винесла як завдання 
свого дослідження.

У Розділі 2 “Матеріал і методи” (стор. 38-48) чітко і конкретно описано 
склад сформованих груп тварин для проведення дослідження, умови проведення 
досліду, терміни спостереження і використані методи дослідження.

Дослідження виконане на 85-и статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар, 
що є цілком достатнім для обґрунтування положень, висновків і рекомендацій 
сформульованих у дисертації.

Для виконання дослідження було здійснено розподіл тварин на 3 групи, з яких: 
І група -  включала 5 тварин (інтактні щурі); II група -  20 тварин (контрольна 
група); III група -  60 щурів (із модельованим цукровим діабетом тривалістю -  
2, 4, 6 та 8 тижнів). Використані моделі експерименту адекватні меті і завданням 
сформульованих дисертантом, дають можливість узагальнити отримані результати
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і сформулювати висновки і рекомендації.
Методи дослідження, внесені до Розділу 2 рукопису дисертації теж вдало 

поєднані між собою та відповідають поставленій меті і завданням. Слід підкреслити 
творчий підхід здобувана щодо вирішення поставлених завдань, оскільки 
Атаманчук О. В. досягла успіху завдяки добору і поєднанню: ін’єкційних та 
безін’єкційних методів виявлення судин; гістологічних і гістохімічних методик 
виявлення нервово-м’язових закінчень; методів поєднаного виявлення нервових 
елементів і кровоносних судин; методу визначення фенотипів м’язових волокон 
за Нахласом; методиці цитологічних досліджень; різновидів електронної мікроскопії 
та біохімічних методик; морфометрії та вдалому статистичному аналізу.

Розділ 2 проілюстровано 1 рисунком-схемою (рис. стор. 43) та 2 
таблицями щодо: загального розподілу тварин за групами і термінами 
проведення експерименту (табл. 2.1, стор. 38) та характеристики цитологічних 
препаратів (табл. 2.2, стор. 42).

Розділи 3 і 4 (стор.49-164) на 116 сторінках містять послідовне і логічне
викладення отриманих дисертантом власних результатів дослідження.

У Розділі 3 рукопису дисертації, що включає чотири підрозділи (стор. 49-84), 
на 36 сторінках представлено опис будови, кровопостачання та іннервації язика 
щурів за умов фізіологічної норми.

У підрозділі 3.1 (стор. 49-65) автор детально описує структуру слизової 
оболонки язика лабораторних щурів; у підрозділі 3.2 (стор. 65-69) викладено 
опис структурної організації та композиції м’язів язика; підрозділ 3.3 (стор. 79-75) 
присвячено структурній організації периферійного нервового апарату язика 
щурів, а підрозділ 3.4 (стор. 75-$4)висвітлює характеристики кровоносного 
русла язика щурів за умов фізіологічної норми.

Розділ 3 проілюстровано гарної якості 34 рисунками (макромікрофотографії, 
електронограми) та 2 таблицями з статистичними показниками кількості та діаметру 
м’язових волокон в окремих пучках язика білих щурів (табл. стор. 67) та
морфометричними показниками будови нервово-м’язових закінчень язика щурів 
та їх гемомікроциркуляторного русла (табл. 3.2, стор. 79) за умов фізіологічної 
норми. Позитивним моментом є наявність наприкінці розділу узагальнюючого 
підсумку та переліку праць здобувача, в яких опубліковано результати даного 
розділу.

У Розділі 4 на 80 сторінках (стор. 85-164) описано морфологічні 
особливості структур язика щурів при експериментальному стрептозотоциновому 
цукровому діабеті. Даний розділ теж включає чотири підрозділи, які 
висвітлюють: зміни слизової оболонки язика при експериментальному
стрептозотоциновому цукровому діабеті (підрозділ 4.1, стор. ); структурні



особливості слизової оболонки язика щурів у різні терміни даного експерименту 
(іпідрозділ 4.2, стор. 707-775); стан м’язових волокон язика щура та особливості 
їх кровопостачання при експериментальному стрептозотоциновому цукровому 
діабеті (і підрозділ4.3, стор. 775-755); характеристику периферійного нервового
апарату язика та його гемомікроциркуляторного русла при експериментальному 
стрептозотоциновому цукровому діабеті {підрозділ 4.4, стор. 135-164).

Опис власних даних у розділі Атаманчук О. В. підтвердила мікрофото- 
графіями гістологічних зрізів та електронограмами електронно-мікроскопічних 
зрізів -  65 рисунків, якими, власне, електронно-мікроскопічне дослідження 
структурних компонентів язика щура підтверджує дані світлооптичного 
дослідження. Крім того, у Розділі 4 здобувачем представлено дані, які 
підкріплені статистично вивіреними 13 таблицями, які разом із рисунками 
доводять і обґрунтовують описані в розділі положення і висновки.

У цілому дисертація ілюстрована 99 рисунками, з яких кілька десятків 
містять два і більше зображення, що засвідчують та підтверджують достовірність 
і значущість проведених експериментів. Цифрові дані розміщені у 17 таблицях. 
Кількість ілюстративного матеріалу достатня для узагальнення висновків щодо 
трактування особливостей структурної організації язика як за умов фізіологічної 
норми, так і при експериментальному цукровому діабеті.

У частині рукопису дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 
дослідження», викладеному на 24 сторінках {стор. 165-188) всебічно і детально 
обговорено отримані результати. Автор вступає в наукову дискусію з іншими 
дослідниками, порівнює свої результати з їхніми даними, що свідчить про 
обізнаність здобувана в питаннях особливостей структурної організації язика як 
за умов фізіологічної норми, так і при експериментальному цукровому діабеті.

Хоча в окремих моментах можна було би більш активно наголосити на 
пріоритетності власних результатів (наприклад, як щодо характеристики зміни 
процесу ороговіння епітелію слизової оболонки язика при експериментальному 
стрептозотоциновому цукровому діабеті) і висновків, вступити в більш гостру 
дискусію з іншими авторами.

У цілому, вірогідність наведених результатів дисертаційного дослідження 
обґрунтована тим, що всі положення, висновки і практичні рекомендації 
дисертаційної роботи сформульовані на підставі аналізу одержаних результатів з 
використанням великого за обсягом експериментального матеріалу, відповідають 
поставленим завданням дослідження та мають наукову й практичну цінність.

Висновки у кількості 7 {стор. 189-191), які сформулювала автор, логічно 
випливають з одержаних результатів, науково обґрунтовані, відповідають меті та 
завданням дослідження, побудовані за змістом дисертації. Водночас, висновки
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достатньо широко висвітлені у наукових публікаціях Атаманчук О. В.

Бібліографічний опис використаних джерел подано автором на 32 сторінках 
{стор. 192-223). Джерела літератури укладено в алфавітному порядку. Із контент- 
аналізу джерельної бази рецензованої роботи випливає, що вона містить 
широкий спектр (275) як сучасних так і класичних (фундаментальних) джерел 
наукової літератури, з яких: 148 -  подано кирилицею та 127- латиницею.

Бібліографічний опис використаних джерел оформлений згідно з чинними 
стандартами (ГОСТ 7.1-2003 та ДСТУ ГОСТ 7.1-2006), враховуючи наказ ВАК 
України № 63 від 26 січня 2008 року.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. За
темою дисертації автором опубліковано 20 наукових робів, у тому числі: 10 статей 
( 8 - у  фахових наукових виданнях України, 2 - у  закордонних виданнях); 9 тез у 
матеріалах наукових форумів (з’їздів, конгресів, конференцій, у т.ч. 
міжнародних); 1 інформаційний лист. Представлені наукові праці повністю 
відображають зміст дисертації. Бібліографія наукових робіт автора приведена у 
повному обсязі наприкінці Розділу 3 {стор. 83-84) та Розділу 4 {стор. 161-164) 
рукопису дисертації.

Зауваження і побажання до дисертації щодо її змісту таоформлення.
Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи необхідно вказати 
на редакційні та технічні огріхи, механічні помилки, що вкралися при оформленні 
рукопису дисертації та вказані рецензентом по ходу тексту рукопису і на полях. 
Деякі з них мають дискусійний характер.

Дозвольте зупинитися конкретно на розділах роботи:

1. У “Зміст” рукопису дисертації {стор. 2) не прийнято вносити пункт «Перелік 
умовних скорочень».

2. У частині “Зміст”, Розділах і підрозділах рукопису дисертації в назвах:
Розділу 1 {стор. 2, стор. 11); підрозділу 1.1 {стор. 2, стор. 11); Розділу З 
{стор.2, стор.49);підрозділах 3.3 {стор. 2, стор. 69); 3.4 {стор. 2, стор. 75) 
доцільніше було вживати замість словосполучення «...язика в »
словосполучення «.. .язика за умов фізіологічної норми».

3. У Розділі 1 {стор.74, та далі по ходу тексту рукопису дисертації) згідно 
“Гістологічна термінологія: Міжнародні терміни з цитології та гістології 
людини/ за ред. Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика. -  К.: Медицина, 2010. -  304 с. 
(стор. 15)”замість терміну «базальна мембрана» слід використовувати термін 
«основна перетинка».

4. У всіх експлікаціях до рисунків Розділів 3-4 присутнє слово «Позначення». 
Вважаємо за доцільне не давати його в експлікаціях під кожним рисунком 
рукопису дисертації.



5. У «Список використаних джерел» здобувай НЕ ВНЕСЛА бібліографію 
спектру власних наукових публікацій, у яких висвітлювала розділи 
дисертації. Всі бібліографічні посилання на авторські публікації (Розділ З, 
стор. 83-84-, Розділ 4, стор. 161-164) ПОДАНО, як підтвердження публікації 
матеріалів розділу в науковій періодиці, наприкінці Розділів 3 і 4.

Висловлені зауваження та рекомендації спонукали до двох запитань, а саме:

1. Відомо, що в центральній нервовій системі існує гематоенцефалічний бар'єр. 
Цікаво, чи є такий бар'єр на рівні периферійних утворень нервової системи 
язика (наприклад, у ділянці нервово-м’язових закінчень) ?
Якщо є, то якими структурними елементами він забезпечується ?

2. З якою метою Ви досліджували слизову оболонку язика і яким Ви бачите
ключове практичне значення цих результатів дослідження ?

Вказуючи на існуючі недоліки, слід визнати загальний високий рівень 
поданої до захисту дисертаційної роботи. Зазначені неточності та редакційні 
огріхи в оформленні рукопису не знижують наукової цінності та висновків 
дисертації.

Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертації у 
практиці. На нашу думку, результати дисертації щодо особливостей структурної 
організації язика за умов фізіологічної норми та при експериментальному 
цукровому діабеті можуть бути використані у навчальному та науковому 
процесах на кафедрах анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії, 
гістології, стоматології, ендокринології, фізіології, патологічної анатомії, 
патологічної фізіології.

Одержані відомості можуть послужити базою для розробки нових підходів 
щодо ефективного лікування та профілактики порушень, що виникають у 
структурах язика при цукровому діабеті, базою для подальшого вивчення реакцій 
структур язика при цукровому діабеті.

Вважаю доцільним більш широке опублікування результатів дослідження 
не тільки в профільних фахових виданнях, але й у відповідних клінічних журналах. 
Використання сучасних методик, новизна матеріалу та якість ілюстративного 
матеріалу, дають підстави для використання матеріалів дисертації при написанні 
монографій, підручників та навчальних посібників з відповідної тематики.

т >  •  •  •  • • •  •  •  і  •Відповідність дисертації обраній спеціальності за профілем 
спеціалізованої вченої ради. Рецензована дисертаційна робота АТАМАНЧУК 
Оксани Володимирівни на тему “Особливості структурної організації язика в 
нормі та при експериментальному цукровому діабеті” відповідає профілю 
спеціалізованої вченої ради Д 20.601.02 при ДВНЗ “Івано-Франківський



■

національний медичний університет МОЗ України”, за змістом відповідає 
спеціальності “ 14.03.01 -  нормальна анатомія”.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота АТАМАНЧУК Оксани Володимирівни на тему 
“Особливості структурної організації язика в нормі та при експериментальному 
цукровому діабеті” (науковий керівник -  доктор медичних наук, професор 
Жураківська Оксана Ярославівна) є самостійним, завершеним науковим 
дослідженням, яке містить нове вирішення актуального науково-практичного 
завдання щодо встановлення загальних закономірностей структурної організації 
слизової оболонки, м’язових волокон та нервово-мязових закінчень язика щурів 
за умов фізіологічної норми та при експериментальному цукровому діабеті.

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 
АТАМАНЧУК О. В. за актуальністю, об’ємом, адекватними методами 
дослідження, науковою новизною одержаних результатів, обґрунтованістю і 
достовірністю висновків та положень, теоретичним і практичним значенням, 
достатністю й повнотою опублікування матеріалу, апробацією на наукових 
форумах різного рівня відповідає встановленим вимогам п. 11 Постанови Кабінету 
Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року «Порядок присудження наукових 
ступенів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 
року і № 1159 від 30.12.2015 року) щодо кандидатських дисертацій, а сама 
здобувач заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю “ 14.03.01 -  нормальна анатомія”.
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