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Актуальність теми дисертації

Серед актуальних проблем сучасної морфології чільне місце займає про

блема цукрового діабету (ЦД). Так захворюваність цукровим діабетом посідає 

третє місце після онкологічних та серцево-судинних захворювань. Як свідчать 

статистичні дані кількість людей із даною патологією кожні 1 3 - 1 5  років под

воюється, а останні роки поширеність ЦД набуває епідемічного характеру. Згі

дно даних міжнародної організації діабету за 2015 р. кількість хворих на цукро

вий діабет до 2040 року може сягнути 642-ох млн. осіб. За повідомленням МОЗ 

України кількість хворих на цю недугу щорічно зростає на 5-7%. Пандемічний 

характер розповсюдження цукрового діабету, агресивність його ускладнень ви

значають соціальне значення комплексного вивчення даної хвороби у приклад

них галузях медицини, зокрема морфології.

Встановлено, що між перебігом цукрового діабету і розвитком патологіч

них процесів у тканинах і органах ротової порожнини існує тісний зв'язок. Се

ред останніх значне місце посідає порушення функції слинних залоз. Відомо, 

що ураження піднижньощелепної залози (ПЗ) при цукровому діабеті є найваго

мішим у дисфункції слиновидільного апарату, оскільки дана залоза відіграє 

найбільшу роль у секреції не стимульованої слини.

Потребує подальшого дослідження низка питань щодо структурної пере

будови ПЗ у динаміці перебігу цукрового діабету, які поглиблять розуміння ме

ханізмів розвитку її дисфункції. Недостатньо даних, які підтверджені метрич

ними показниками, стосовно ролі судинних порушень у розвитку дисфункції



залози та їхнього зв’язку із рівнем гіперглікемії і вмістом глікозильованого ге

моглобіну. Не до кінця вивчена перебудова серомукоцитів і її залежність від 

тривалості розвитку цукрового діабету як на світлооптичному, так і ультра

структурному рівнях.

Таким чином можна констатувати, що рецензована робота є актуальним 

дослідженням, яке присвячене встановленню особливостей морфо функціона

льної організації нижньощелепної слинної залози та її мікроциркуляторного 

русла інтактних щурів та при експериментальному цукровому діабеті.

Зв’язок теми дисертації з державними (галузевими) 

науковими програмами

Дисертація Блищака Назарія Богдановича є фрагментом науково- 

дослідної роботи кафедр анатомії людини та оперативної хірургії з топографіч

ною анатомією Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького на тему: «Структура органів та їх кровоносного русла в онтогенезі, 

під дією лазерного опромінення та фармацевтичних засобів, при порушеннях 

кровопостачання, реконструктивних операціях та цукровому діабеті»» (номер 

держреєстрації 0110U001854).

Новизна дослідження та одержаних результатів

У роботі вперше встановлено особливості ангіоархітектоніки нижньоще

лепної слинної залози інтактних білих щурів-самців та закономірності перебу

дови залози при експериментальному стрептозотоциніндукованому ЦД в про

цесі 8 тижнів спостереження. Проведено комплексний морфометричний аналіз 

ангіоархітектоніки нижньощелепної залози щурів на препаратах з ін’єкцією су

дин.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження

Результати досліджень отриманих дисертантом розширюють уявлення 

про особливості структурної організації нижньощелепної слинної залози та її 

гематомікроциркуляторного русла у нормі, розкривають морфо-функціональні



закономірності їх перебудови на етапах перебігу FT17T.

Одержані дані можуть бути використані для подальшої розробки методів 

профілактики та лікування наслідків, які виникають у порожнині рота при цук

ровому діабеті в експерименті, а в подальшому і в клініці.

Теоретичні та практичні узагальнення роботи впроваджені в навчальний 

процес морфологічних кафедр ряду вузів.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Достовірність отриманих результатів базується на достатній кількості 

(116) експериментальних тварин: статевозрілих безпородних білих щурах- 

самцях масою 100 -  130 г, віком 2,5 -  3,0 місяці, які поділені на декілька груп. 

Одна з них у складі 20 тварин -  були інтактні щурі. Експериментальні тварини, 

яким моделювали стрептозотоциновий цукровий діабет були розділені на 4 під

групи: 24 тварини І групи -  досліджувались через 2 тижні, 24 щурі II групи -  

через 4 тижні, 24 щурі III групи - через 6 тижнів та 24 тварини ІУ групи -  через 

8 тижнів перебігу ЦД.

Дисертаційна робота Блищака Назарія Богдановича виконана на високому 

методичному рівні з залученням сучасних високоінформативних методів дослі

дження, зокрема, ін’єкційних, гістологічних, морфометричних, електронномік- 

роскопічних та статистичних, які дозволяють в повній мірі проаналізувати 

морфофункціональні особливості будови нижньощелепної слинної залози та її 

судинного русла білого інтактного щура, а також закономірності їх перебудови 

в динаміці перебігу експериментального ЦД.

Встановлені факти ілюстровані якісними фотографіями макропрепаратів, 

мікрофотографіями ін’єкційних та гістологічних препаратів, напівтонких зрізів, 

електронними мікрофотографіями, гарними стовпчиковими діаграмами і таб

лицями, що полегшують сприйняття матеріалу та формують уяву про процеси, 

що протікають при вище описаних станах. Висновки, в кількості 5-ми, є логічно 

обґрунтованими, базуються на основних положеннях роботи і відповідають по



ставленим завданням дисертації.

Повнота викладу основних результатів дисертації 

в наукових і фахових виданнях

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових робіт, зо

крема, 5 статей, з них 4 у фахових журналах, рекомендованих ДАК України, 1 у 

закордонному виданні; 10 робіт - у матеріалах вітчизняних і закордонних кон

ференцій.

Аналіз змісту та структури дисертації

Дисертація побудована за традиційною схемою, викладена на 194 сторін

ках принтерного тексту (з них -  143 основного тексту), і включає всі передба

чені вимогами ДАК МОН України розділи: вступ, огляд літератури, матеріал і 

методи дослідження, розділ власних досліджень, аналіз і узагальнення резуль

татів дослідження, висновки і список літератури, додатки.

У вступі висвітлено актуальність даної проблеми, чітко сформульовано 

мету і конкретні завдання дослідження та способи їх реалізації, адекватно відо

бражено актуальність, наукову та практичну цінність дисертації, показано осо

бистий внесок здобувана та ступінь оприлюднення результатів дослідження.

Огляд літератури (розділ 1 "Структурна організація великих слинних за

лоз та інших органів за умов цукрового діабету") складається з 2 підрозділів, 

перший з яких містить аналіз літературних джерел щодо морфо- 

функціональних особливостей слинних залоз людини та експериментальних 

тварин в нормі і патології. Підрозділ 1.2 містить узагальнення сучасних погля

дів на структурні зміни органів та ланок їх гемомікроциркуляторного русла за 

умов цукрового діабету. Велика увага приділена сучасним поглядам на пробле

му уражень судинної системи за умов цукрового діабету, оскільки саме ангіо- 

патії призводять до різноманітних ускладнень.

Розділ 2 ("Матеріали і методи дослідження") містить загальну характери

стику дослідження, опис застосованих гістологічних та електронно-



мікроскопічних, методів біохімічних досліджень, способів морфометричного 

аналізу та статистичної обробки метричних параметрів. Використані методи 

достатньо інформативні та відповідають меті, дозволяють у повному обсязі ре

алізувати конкретні завдання, поставлені в роботі. Рівень статистичної обробки 

даних є адекватний до поставлених задач.

Розділи 3 і 4 присвячені викладу результатів власних досліджень. Розділ З 

("Васкуляризація та структурні особливості піднижньощелепної залози білого 

щура в нормі") містить 3 підрозділи, які присвячені відповідно: 3.1. - макроана- 

томії та ангіоархітектоніці нижньощелепної залози білого щура; 3.2. - мікро

структурі нижньощелепної залози щура; 3.3. - ультраструктурній організації 

нижньощелепної залози щура.

Розділ 4 " Особливості перебудови ангіоархітектоніки та структури під

нижньощелепної залози щура в динаміці перебігу експериментального цукро

вого діабету" представлений чотирма підрозділами, які відповідно присвячені: 

4.1 - якісно-кількісним змінам ланок кровоносного русла нижньощелепної 

слинної залози, 4.2. - мікроструктурній організації нижньощелепної слинної 

залози щура та 4.3. - ультраструктурній організації нижньощелепної залози в 

динаміці перебігу ВИД. У 4.4 підрозділі приведені результати біохімічного до

слідження крові білого щура за умов фізіологічної норми та при експеримента

льному цукровому діабеті.

У фрагменті роботи „Аналіз і узагальнення результатів дослідження” ав

тор наводить основні положення роботи, співставляє отримані дані з літератур

ними, дає їм теоретичне обґрунтування. Стиль написання цього розділу є свід

ченням глибокої обізнаності дисертанта з проблемними питаннями, піднятими 

у дисертації.

5 висновків відповідають меті дослідження та поставленим завданням, у 

яких відображені стислі результати роботи.

«Список використаних джерел» містить 244 наукових джерела (з них 94 

латиницею), які представлені у порядку цитування.



Зауваження та побажання до дисертації щодо її змісту та оформлення

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи необхідно 

вказати на окремі редакційні та технічні огріхи, механічні помилки, що вкрали

ся при оформленні дисертації та неточності в термінології. Деякі з них мають 

дискусійний характер. До них ми відносимо наступні:

Е У анотації назву дисертації не доцільно виділяти дужками.

2. Після «Змісту дисертації» бажано подати перелік умовних скорочень, які 

трапляються у дисертації і декілька разів подається їх розшифровка;

3. У розділі 1 (огляді літератури):

- підрозділ 1.2. «Структурні зміни органів та ланок їх гемомікроциркулятор- 

ного русла за умов цукрового діабету» можна було б доповнити даними 

інших вчених щодо стану гемомікроциркуляторного русла нижньощелеп

них слинних залоз у інтактних тварин та при цукровому діабеті;

4. У розділі 2 «Матеріал і методи» :

- п. 2.2.7. «Методика створення біологічної моделі» на нашу думку краще 

було розмістити після п. 2.1 «Матеріали дослідження». Також бажано бу

ло б зазначити чия модель використана: власна чи запозичена у інших ав

торів з вказуванням посилання на автора.

- п. 2.2.5 «Біохімічне дослідження периферичної крові» на нашу думку пе

реобтяжений занадто детальною інформацією про етапи проведення ме

тодики визначення рівня глюкози крові та глікозильованого гемоглобіну;

- п. 2.2.6. «Статистичне опрацювання результатів дослідження» також міс

тить значну кількість загальновідомих формул для визначення М, m та а, 

що на нашу думку є зайвим, тим більше автор для статистичного аналізу 

використовував програму Excel;

5. Розділи 3 і 4 :

- на стор. 66, 78 - 84 поруч з наведеними дисертантом цифровими даними 

щодо морфометричних показників судин не зайве вказати величину досто

вірності чи значущості;

- у підписах до рисунків не завжди подана назва тварини на якій проведено



експеримент (3.11, 4.20, 4.25) чи його назва, а є лише вказівка про експе

римент чи дослід (4.9, 4.19, 4.21, 4.34, 4.39, 4.40).

- інколи у підписах до рисунків наведені позначення не достатньо помітні, 

оскільки погано контрастують (4.25; 4.32; 4.33);

6. Аналіз і узагальнення результатів досліджень:

- на нашу думку інформація приведена на першій сторінці розділу є зай

вою, оскільки є продовженням обґрунтування актуальності теми і дещо по

вторює матеріал вступу;

- у даному розділі доцільно було б порівняти одержані автором дані про 

наявність сероцитів та мукоцитів у нижньощелепних залозах ацинусів щу

рів, оскільки у людей дані типи клітин у піднижньощелепій слинній залозі 

виявляються, а у щурів у багатьох дослідженнях вони не відмічені, нато

мість описані серомукоцити.

7. В тексті дисертації зустрічаються поодинокі стилістичні помилки, нето

чності, які не знижують наукової цінності дисертації і легко виправити.

Запитання. Хотілося б отримати відповідь на такі питання:

1. Звідки і в якому об’ємі забирали кров для визначення глюкози? Як часто ви

значали рівень глюкози та глікозильованого гемоглобіну?

2. З якою метою визначали рівень гемоглобіну в крові?

3. Які ультраструктурні ознаки виявлені Вами в мікроциркуляторному руслі 

свідчать про пристосувально-компенсаторний характер змін?

4. Які періоди можна виділити у перебігу стрептозотоцинивого цукрового діа

бету на основі морфологічних змін нижньощелепної слинної залози та його 

судинного русла?

5. Які ж все таки клітини Ви виявляли у нижньощелепній залозі: сероцити та 

мукоцити чи серомукоцити, які описані багатьма науковцями у залозі щурів?



Рекомендації щодо використання результатів 

дисертаційного дослідження в практиці

Основні результати дисертаційної роботи можуть бути враховані при 

створенні посібників, монографій та керівництв, впроваджені в навчальний 

процес на відповідних кафедрах та використані в науковій роботі профільних 

лабораторій.

Дисертаційна робота Блищака Назарія Богдановича "Морфологічні особ

ливості піднижньощелепної залози щурів в нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті" є завершеною науковою працею, в якій вирішена актуальна 

задача щодо встановлення особливостей структурної організації нижньощелеп

ної слинної залози та ангіоархітектоніки її кровоносного русла у інтактних бі

лих щурів та при стрептозотоциновому цукровому діабеті.

За актуальністю тематики, новизною одержаних результатів, обґрунтова

ністю і достовірністю висновків та положень, рецензована робота відповідає 

п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів» Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р.№567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами 

КМ №656 від 19.08.2015 р. і №1159 від 30.12. 2015 p., її автор заслуговує при

своєння наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01

Відповідність дисертації встановленим вимогам

-  нормальна анатомія.

Офіційний опонент

завідувач кафедри клінічної анатомії

та оперативної хірургії

ДВНЗ "Івано-Франківський національний

Ю.І. Попович


