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кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія

1. Актуальність теми дисертації.

За даними ВООЗ на даний час на планеті нараховується більше 220 млн. 

осіб з цукровим діабетом і їх кількість продовжує зростати. Істотні медичні та 

соціальні аспекти проблеми цієї недуги пов’язані також і з раннім розвитком її 

ускладнень, які призводять до значної інвалідизації та летальності хворих. Так, 

порушення вуглеводного обміну веде до розвитку нейро- і ангіопатій, які 

викликають різні функціональні порушення в організмі. З іншої сторони, на тлі 

гіперглікемії частіше виникають інфекційно-запальні захворювання органів 

сечової системи. Одним із специфічних ускладнень цукрового діабету є 

діабетична цистопатія, яка зустрічається у 40-80 % хворих. Дана патологія 

характеризується зниженням чутливості та збільшенням об’єму сечового 

міхура, зменшенням скоротливої здатності детрузора, відчуттям переповнення 

сечового міхура, що значно погіршує якість життя хворих. Окрім того, 

ушкодження сечового міхура при цукровому діабеті сприяє виникненню 

діабетичної нефропатії, інфекцій сечових шляхів, нефролітіазу, гострої 

затримки сечі. Рання інвалідизація та смертність працездатного населення при 

даній патології свідчать, що у представленій дисертації піднята важлива 

медична та соціальна проблема.

Сечовий міхур до сьогоднішнього дня є предметом дослідження анатомів, 

гістологів, патологоанатомів, урологів (О. Г. Костюк, 2009; В. И. Кирпатовский, 

2009; Д. Ю. Пушкарь, 2010; В. в . Уоіктег, 2009). Незважаючи на чисельні 

роботи, присвячені морфологічному вивченню сечового міхура, майже відсутні 

наукові праці, де комплексно застосовувалися морфологічні методи при 

дослідженні особливостей ремоделювання структур даного органа при 

цукровому діабеті. Залишаються без відповідей процеси, що детермінують



зміни органного, тканинного, клітинного та субклітинного структурних 

гомеостазів у сечовому міхурі при вказаній патології. Ці морфологічні дані 

вкрай необхідні для розробки адекватних методів діагностики, корекції та 

профілактики уражень сечового міхура при цукровому діабеті.

Наведене свідчить, що піднята автором дисертації медико-біологічна 

проблема є актуальною, своєчасною і потребує свого вирішення.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота є фрагментом 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), яка 

фінансувалася МОЗ України. Здобувач є виконавцем фрагменту роботи.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Здобувачем уперше дана комплексна оцінка структурної організації 

сечового міхура щурів у нормі з використанням гісто- та ультраструктурних 

методів дослідження, морфометричного і кластерного аналізів, що дозволило 

виділити з уротелію сечового міхура щурів 4 кластери клітин, дати їх детальну 

морфологічну характеристику з урахуванням їхніх кількісних співвідношень і 

пояснити певні системні особливості функціонування перехідного епітелію 

сечового міхура. Новими є дані щодо площ основних структурних компонентів 

стінки сечового міхура, які отримані методом кольорової сегментації за 

допомогою оригінального, розробленого автором, алгоритму.

Уперше проведено детальний аналіз морфо-функціональних змін 

сечового міхура щурів на етапах перебігу стрептозотоцинового діабету на 

основі результатів морфологічного дослідження, морфометричного і 

кластерного аналізів, методу кольорової сегментації, біохімічного дослідження



крові та сечі, вивчення водного балансу, що дозволило автору встановити 

стадійність розвитку діабетичної цистопатії.

Пріоритетними є способи та методи інноваційного дослідження, зокрема, 

автором отримано 3 патенти на корисну модель, 2 свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

У роботі за допомогою кластерного аналізу та кольорової сегментації 

отримано нові дані щодо особливостей структурної організації компонентів 

стінки сечового міхура.

Безсумнівне теоретичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, 

що автором за допомогою комплексну методів дослідження встановлена 

стадійність змін у стінці сечового міхура при стрептозотоциновому діабеті та їх 

залежність від гіперглікемії, глюкозурії, поліурії, що дозволило здобувану 

встановити морфологічні особливості розвитку діабетичної цистопатії і 

доповнити існуючі дані про її патогенетичні механізми.

5. Практичне значення результатів дослідження.

Отримані нові дані щодо морфо-функціональної перебудови стінки 

сечового міхура при стрептозотоциновому діабеті можуть слугувати 

теоретичним підґрунтям для розробки комлексу коригуючих методів 

діабетичної цистопатії.

Практичне значення дисертації підтверджують 3 патенти України на 

корисну модель, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 11 актів 

про впровадження результатів дослідження автора в навчальний процес і наукову 

роботу кафедр вищих медичних навчальних закладів України. Матеріали 

дисертації можуть бути використані при написанні підручників, навчальних 

посібників і монографій з нормальної та клінічної анатомії, патологічної анатомії, 

гістології, фізіології, ендокринології, урології тощо.



6. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дисертантка Токарук Н. С. на основі глибокого аналізу сучасної медико- 

біологічної наукової літератури логічно обґрунтувала мету та завдання 

дослідження. При цьому автором дисертації наголошено, що проведений 

науковий пошук зумовлений проблемами практичної медицини, оскільки за 

останні роки значно зросла кількість хворих на цукровий діабет та діабетичну 

цистопатію, морфогенез яких вивчений не достатньо.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, обумовлена правильно обраними 

методичними підходами до вирішення поставленої мети і завдань, достатнім 

обсягом дослідженого матеріалу, використанням сучасних, 

високоінформативних морфологічних методів дослідження, достатньою їх 

кількістю, високим рівнем науково-інформаційного супроводу та відповідною 

статистичною обробкою кількісних даних. Представлені у дисертації 53 

мікрофотографії, 48 електронних мікрофотографій, 15 таблиць та 14 графіків 

повністю відображають об’єм проведених досліджень та містять необхідну 

наукову інформацію. Аналіз і узагальнення результатів дослідження зроблено 

ґрунтовно із залученням достатньої кількості літературних джерел для 

порівняння та підтвердження власних даних. Наукові положення, висновки, 

рекомендації дисертаційної роботи базуються на результатах власних 

досліджень, характеризуються глибокою аналітичною інтерпретацією і 

достатньо висвітлені в 16 опублікованих роботах, в тому числі у 5 статтях, 

опублікованих у фахових наукових виданнях України, 1 -  в іноземному 

журналі, 5 - у  матеріалах наукових конференцій, 3-х патентах на корисну 

модель України, 2-х свідоцтвах про реєстрацію авторського права на твір.

Науково-теоретичне значення дисертаційної роботи Токарук Надії 

Степанівни "Морфофункціональна характеристика сечового міхура щурів у 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті" полягає в тому, що



одержані автором результати суттєво розширюють, поглиблюють та

доповнюють сучасний рівень знань та уявлень про закономірності 

морфофункціональної перебудови структур сечового міхура при цукровому 

діабеті.

Токарук Надія Степанівна на основі комплексного підходу з 

використанням сучасних високоінформативних морфологічних методів 

дослідження, включаючи гістологічний, морфометричний, хімічний, 

статистичний метод дослідження, провела усесторонню об'єктивну та

адекватну оцінку особливостей ремоделювання структур сечового міхура при

цукровому діабеті на різних рівнях структурної організації. Широке 

використання автором дисертації морфометричних методів дослідження 

дозволило отримати кількісні характеристики структур сечового міхура при 

цукровому діабеті, адекватно та якісно інтерпретувати їх і суттєво розширити 

діагностичні можливості морфолога. Варто зазначити, що результати даної 

дисертаційної роботи доповідалися на багатьох наукових форумах, де вони 

отримали високу оцінку галузевих спеціалістів.

Аналіз та узагальнення результатів дослідження проведено 

кваліфіковано, ґрунтовно, із залученням достатньої кількості сучасних 

літературних джерел (221 бібліографічний опис) для порівняння та

підтвердження власних даних.

Наведене свідчить, що отримані результати проведеного дослідження, 

наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, є 

обґрунтованими та достовірними.

7. Оцінка змісту та оформлення дисертації, аналіз її розділів.

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 203 сторінках 

принтерного тексту (з них -  132 сторінки основного тексту), і включає всі 

передбачені вимогами ДАК МОН України розділи: вступ, огляд літератури, 

матеріал і методи дослідження, 3 розділи власних досліджень, аналіз і 

узагальнення результатів дослідження, висновки і список використаних джерел. 

Дисертаційна робота ілюстрована 14 графіками, 15 таблицями, 48 електронними



мікрофотографіями та 53 якісними мікрофотографіями. Список використаних 

джерел літератури містить 221 посилання, 109 з яких надруковано кирилицею і 

112 -  латиницею. У додатках автором приведено 11 актів впровадження.

У вступі, викладеному на 7 сторінках, аргументовано актуальність 

роботи, чітко сформульовано мету і завдання дослідження, відображено 

наукову та практичну цінність дисертації, показано особистий внесок 

здобувана, достатнє оприлюднення результатів дослідження.

Огляд літератури (розділ 1) складається з 2 підрозділів, перший з яких 

містить аналіз літературних джерел щодо особливостей структурно- 

функціональної будови сечового міхура в нормі. У підрозділі 1.2 автор 

висвітлює дані літератури щодо досліджених раніше окремих аспектів 

виникнення і розвитку діабетичної цистопатії, звертає особливу увагу на 

важливість змін перехідного епітелію та розвиток діабетичної мікроанагіопатії 

у виникненні даного специфічного ускладнення цукрового діабету.

На основі огляду літератури сформульовано мету та конкретні наукові 

завдання, які мають суттєве значення для морфології, ендокринології, урології 

та окреслено способи їх вирішення з використанням сучасних методів 

дослідження.

Розділ 2 "Матеріали і методи дослідження" викладений на 13 сторінках і 

містить детальну характеристику матеріалу дослідження, використаних 

морфологічних і статистичних методів. Застосовані в дисертаційній роботі 

методи дослідження достатньо інформативні та адекватні, дозволяють у 

повному обсязі вирішити поставлені завдання і досягнути мети.

Розділ 3 власних досліджень, присвячений будові неураженого сечового 

міхура експериментальних щурів-самців. Даний розділ викладений на 34 

сторінках і складається з 3-х підрозділів. У першому підрозділі подана детальна 

морфометрична та гісто-ультраструктурна характеристика перехідного епітелію 

сечового міхура щурів, що дозволило автору виділити 4 кластери клітин 

перехідного епітелію: кластер 1 -  базальні уротеліоцити, кластер 2 -

низькодиференційовані проміжні, кластер 3 -  високодиференційовані проміжні, 

кластер 4 -  парасолькові клітини. У другому підрозділі здобувач наводить



результати визначення відносних площ уротелію, пучків гладких мюцитів і 

колагенових волокон стінки сечового міхура без урахування площі, що займає 

основна речовина міжклітинного простору, об’єм якої залежить від 

морфофункціонального стану сечового міхура. Дано детальну гісто- та 

ультраструктурну характеристику міоцитів сечового міхура. У третьому 

підрозділі автор описує морфометричні, гістологічні та ультраструктурні 

особливості будови мікрогемосудин підуротеліального сплетення сечового 

міхура щурів.

Даний розділ проілюстрований 22 рисунками, містить 4 таблиці. Розділ 

закінчується узагальнюючими висновками та посиланнями на 5 публікацій 

автора, в яких висвітлено матеріал даного розділу.

У розділі 4 наведено результати біохімічних досліджень крові та сечі, 

визначення реакції сечі, об’єму випитої води і діурезу, масометричні дані щурів 

у нормі та при стрептозотоциновому діабеті. Розділ викладений на 12 

сторінках. Автор приводить дані щодо зміни рівнів глюкози і глікозильованого 

гемоглобіну в крові, вмісту глюкози в сечі. Цілком логічним є використання 

для оцінки водного балансу в нормі та його змін при діабеті, показника, який 

характеризує відношення спожитої рідини до діурезу. Даний розділ 

проілюстрований 3 рисунками та 4 таблицями. Розділ закінчується 

узагальнюючими висновками, і посиланням на 1 публікацію автора, в якій 

висвітлено матеріал даного розділу.

У розділі 5 детально висвітлено особливості перебудови стінки сечового 

міхура щурів у динаміці перебігу стрептозотоцинового діабету, який 

викладений на 45 сторінках і складається із трьох підрозділів. У першому 

підрозділі автор детально описує зміни, які виникають в уротелію сечового 

міхура при експериментальному цукровому діабеті та показує перебудову його 

кластерних структур. У другому підрозділі здобувач, на основі даних 

отриманих методом кольорової сегментації, показує стадійність змін гладких 

міоцитів та колагенових волокон стінки сечового міхура. Третій підрозділ 

присвячений змінам гемомікроциркуляторного русла сечового міхура на етапах 

перебігу стрептозотоцинового діабету.



Розділ вдало ілюстрований 6 таблицями і 26 рисунками високої якості. 

Розділ закінчується узагальнюючими висновками і посиланнями на 4 публікації 

автора, в яких висвітлено матеріал даного розділу.

Розділ "Аналіз та узагальнення результатів дослідження" Токарук Н. С. 

написано з глибоким знанням та розумінням піднятої проблеми, детально, 

всесторонньо проаналізовано отримані результати власних досліджень. 

Отримані дані Токарук Н. С. порівнює з даними інших дослідників, піднімає 

дискусійні питання та адекватно вирішує їх. Необхідно зазначити, що розділ 

"Аналіз та узагальнення результатів дослідження" характеризується чіткістю, 

простотою і написаний у вигляді наукової дискусії з високим рівнем 

аналітичного і науково-інформаційного супроводу. При цьому дисертант 

використовує достатню кількість вітчизняних та зарубіжних джерел літератури, 

які досить вдало та відповідно використані автором для дискусій та 

співставного аналізу.

Розділ проілюстровано трьома доступними для сприйняття графіками, які 

відображають результати кластерного аналізу уротеліоцитів. Особливої уваги 

заслуговує наявність також трьох графіків, на яких продемонстровано найбільш 

загальні закономірності змін структурних компонентів стінки сечового міхура 

та його гемосудин при стрептозотоциновому діабеті.

Висновки логічно випливають із результатів роботи, обґрунтовані і 

відповідають меті та завданням дослідження.

Список використаних джерел містить 221 джерело, в основному за 

останні 10 років, з них 109 -  кирилицею і 112 - латиницею.

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Робота представляє собою завершене самостійне наукове дослідження. 

Основні положення дисертаційної роботи повністю висвітлені у 16 наукових 

працях, із них: 6 статей ( 1 - у  закордонному виданні (Польща), 5 - у  фахових 

наукових виданнях України), 5 тез, 3 патенти України на корисну модель, і 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.



Матеріали дисертації пройшли достатню апробацію (на 5 конференціях). 

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений згідно із вимогами.

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

Дисертація Токарук Надії Степанівни "Морфофункціональна 

характеристика сечового міхура щурів у нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті" є самостійним завершеним науковим дослідженням, яке в 

цілому можна оцінити позитивно. Принципових недоліків щодо структури, 

змісту, оформлення, обсягу, науково-теоретичного та практичного значення і 

висновків представлена дисертаційна робота не має. Принципових недоліків 

щодо новизни наукових положень, висновків представлені дисертація та 

автореферат не мають. Водночас, як і кожна подібна обтяжна наукова робота, 

дисертація Токарук Н. С. не позбавлена дискутабельних питань, а також 

несуттєвих недоліків.

Так, у тексті дисертації та автореферату зустрічаються поодинокі 

друкарські та стилістичні помилки, російськомовні слова та вирази. Таблиці 

4.1; 4.2; 5.2, які представлені у розділах дисертації перевантажені цифрови.\ 

матеріалом, важко сприймаються при читанні. У тексті дисертаційної роботи т< 

авторефераті дисертації в одних місцях обмінну ланк; 

гемомікроциркуляторного русла автор називає капілярами в інішг 

гемокапілярами. Доцільніше було б дотримуватися однієї назви. На рисунка: 

5.4, 5.6, 5.7 доцільніше було б детальніше позначити і представити змін: 

ультраструктур уротеліоцитів, які демонструють вказані мікрофотографі 

Варто підкреслити, що наведені зауваження істотно не зменшують наукове 

теоретичної та практичної цінності представленої дисертаційної роботи.

При рецензуванні представленої дисертації до автора виникли наступі 

запитання:

1. При виконанні дисертаційної роботи використано 80 однорічні 

щурів-самців лінії Вістар масою 214-256 г. Різниця між масами дослідні 

тварин досить вагома і складає 42 г. Чи впливала наведена різниця в ма



експериментальних тварин на морфометричні параметри сечового міхура? 

Яким чином враховувалися дані масометричні відмінності щурів при 

дослідженні морфогенезу діабетичної цистопатії?

2. При вивченні діабетичної мікроангіопатії у мікросудинах стінки 

сечового міхура виявлено пошкодження ендотеліоцитів. Чи можливо при 

допомозі застосованих у дисертації морфологічних методів дослідження 

діагностувати наявність ендотеліальної дисфункції? Яка роль ендотеліальної 

дисфункції у морфогенезі діабетичної цистопатії?

10. Рекомендації щодо використання результатів дисертації.

Отримані дисертантом результати при виконанні дисертаційної роботи 

"Морфофункціональна характеристика сечового міхура щурів у нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті", суттєво розширюють сучасні 

уявлення про морфо-функціональну перебудову стінки сечового міхура при 

стрептозотоциновому діабеті можуть слугувати теоретичним підґрунтям для 

розробки комплексу коригуючих методів діабетичної цистопатії.

Отримані автором представленої дисертації нові, оригінальні дані 

морфогенезу діабетичної цистопатії доцільно впровадити в навчальний процес 

вищих медичних навчальних закладів країни при читанні лекцій та проведенні 

практичних занять на кафедрах нормальної анатомії, патологічної анатомії, 

оперативної хірургії та топографічної анатомії, урології, ендокринології і 

використати при написанні монографій, підручників, посібників із зазначених 

вище навчальних дисциплін.

11. Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Токарук Надії Степанівни "Морфофункціональна 

характеристика сечового міхура щурів у нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті", яка виконана в ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет“ МОЗ України під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Жураківської Оксани Ярославівни є самостійною, закінченою



науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані дані, що мають 

важливе теоретичне та практичне значення для медико-біологічної науки і в 

сукупності вирішують важливу наукову задачу -  встановлення закономірностей 

морфофункціональних змін складових компонентів стінки сечового міхура на 

етапах розвитку стрептозотоцинового діабету.

За актуальністю піднятої проблеми, за обсягом дослідженого матеріалу, 

діапазоном методик і методологією дослідження, ґрунтовністю аналізу та 

інтерпретації отриманих даних, повнотою викладу принципових наукових 

положень, достатньо високим рівнем наукової новизни отриманих результатів і 

вагомим практичним значенням дисертація повною мірою відповідає вимогам 

п. 11 „Порядку присудження наукових ступенів”, щодо кандидатських 

дисертацій, а її автор Токарук Надія Степанівна- заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  

нормальна анатомія.
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