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А •  0*  • •  • • •Актуальність обраної теми дисертації
Захворювання щитоподібної залози останнім часом привертають 

значну увагу. З одного боку, це пов’язано з тим, що саме щитоподібна залоза 
активно реагує на геохімічний стан довкілля з подальшим виникненням тих 
чи інших її захворювань. З іншого боку, у сучасних умовах населення 
залишається сам на сам із несприятливим впливом навколишнього 
середовища, оскільки ефективний досвід світової спільноти в боротьбі з 
йодним дефіцитом не впроваджений в Україні. За статистичними даними, 
захворювання щитоподібної залози становлять майже половину від усіх 
ендокринопатій. У цілому захворювання ендокринних залоз і, зокрема, 
патологія щитоподібної залози завдають великої соціально-економічної 
шкоди, що визначається витратами на медичне обслуговування та соціальне 
забезпечення (у зв’язку з втратою працездатності, інвалідністю, передчасною 
смертю хворих).

Поширеність на захворювання щитоподібної залози в Україні висока, 
що спричиняє розлади в різних системах і органах. Порушення функції 
щитоподібної залози може призвести до ендокринної офтальмопатії. 
Ендокринна офтальмопатія може супроводжувати тиротоксикоз в 60-80% 
випадків, гіпотироз - до 15%. До цього часу проблеми тироїдної 
офтальмопатії недостатньо розроблялися. Однією з причин було те, що 
встановити окремі моменти патогенезу захворювань рогівки і сітківки за 
відсутності адекватних експериментальних моделей було достатньо важко. 
Якщо за зовнішніми проявами вдається запідозрити зміни з боку рогівки 
раніше, то пошкодження сітківки -  важче тому, що порушення зору 
розвивається протягом до 8 років порушення функції щитоподібної залози.



Тобто актуальність і своєчасність виконаного дослідження є 
беззаперечною.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими
програмами

Дисертація виконана в рамках планової НДР кафедри гістології, 
цитології та ембріології Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького "Лектино та імуноггістохімічний аналіз 
вуглеводних детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і 
тканин" (№ державної реєстрації 0117U001076). Здобувач є співвиконавцем 
зазначеної НДР. Тема дисертації затверджена Вченою Радою медичного 
факультету №2 (протокол №7 від 20.04.2016 p.).

Новизна дослідження та одержаних результатів 
У роботі вперше подана грунтовна характеристика морфо- 

функціонального стану рогівки і сітківки ока в умовах експериментального 
гіпо- і гіпертирозу.

Новими і надзвичайно важливими для розкриття патогенетичних 
факторів виникнення ураження одного з відділів діоптричного (рогівка) і 
фотосенсорного апаратів ока з використанням лектиногістохімічних методів 
є встановлення вираженості специфічного експонування рецепторів лектинів 
у нейронах сітківки ока та в кератоцитах і колагенових елементах строми 
рогівки за умов гіпо- і гіпертирозу.

Пріоритетними є дані автора щодо використання лектинів SNA і LABA 
як селективних маркерів парасолькових мультиполярних нейронів 

гангліонарного шару сітківки, а лектину WGA, як маркера горизонтальних та 

амакринних енйронів.
Теоретичне значення результатів дослідження 

Проведене експериментальне дослідження має велике теоретичне 

значення. Отримані результати доповнили існуючі дані щодо морфо- 
функціонального стану рогівки і сітківки в нормі та за недостатності чи 
надлишку тироїдних гормонів із підтверженням морфометричними даними 
та специфічними лектинами, які узгоджуються з показниками гісто- та 
електронномікроскопічного дослідження.

Встановлено токсичний пошкоджувальний вплив тироїдних гормонів, 

що пояснює розгортання клінічної картини порушень функцій рогівки і 

сітківки та окреслює можливі напрямки їхньої корекції.



Вагоме значення виконаної дисертаційної роботи полягає в 
конкретизації негативних ефектів тироїдних гормонів на структурні 
компоненти очного яблука, у результаті яких виникають функціональні 
порушення рогівки і сітківки.

Практичне значення результатів дослідження
Виконане дисертаційне дослідження має важливе практичне значення. 

Доведена можливість використання лектинів для селективного 
гістохімічного виявлення нейронів різних видів у сітківці і кератоцитів 
рогівки і передбачення результатів впливу недостатності і надлишку 
тироїдних гормонів.

Отримані дані можуть застосовуватися в навчальному процесі, як у 
лекційному матеріалі, так і на практичних заняттях, на кафедрах 
морфологічного профілю, офтальмологічній клініці та ендокринології та 
бути рекомендовані для поглиблення знань лікарів-спеціалістів 
офтальмологів щодо етіологічних факторів і патогенезу оптичної 

офтальмопатії.
Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації
Достовірність отриманих у дисертації даних підтверджується достатнім 

об'ємом проведених досліджень -  у роботі використано 70 статевозрілих 
білих щурів-самців. Експериментальні групи (2) представлені достатньою 
кількістю тварин. Введення лікарських препаратів, утримання тварин, забір 
матеріалу проводився з дотриманням загальних етичних принципів роботи з 

лабораторними тваринами.
Вибір застосованих методів дослідження - гістологічних (гематоксилін 

і еозин), гістохімічних (визначення глікогену - PAS-реакція, альциановим 
синім), електронномікроскопічного, лектиногістохімічного способів, 
радіоімунологічного (визначення ТЗ і Т4), морфометричного аналізу та 

статистичної обробки метричних параметрів достатні для реалізації мети і 
конкретних завдань представленої роботи. Важливим є використання 

здобувачем радіоімунологічного методу з отриманням результатів щодо 
експериментального моделювання станів гіпо- та гіпертирозу. Винятково 
широкою і об'ємною є використана панель лектинохімічних методів.

Дисертація документована великою кількістю мікрофотографій із 
гістологічних препаратів та електронними мікрофотографіями високої якості



і таблицями, які вдало і повно ілюструють скрупульозний опис виявлених 
якісних і кількісних змін у рогівці і сітківці.

Значимість і достовірність метричних параметрів підтверджена 
адекватним статистичним аналізом. Висновки є обґрунтованими, 
достовірними і випливають з основних положень, викладених у розділах 
власних досліджень дисертаційної роботи.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і
авторефераті

Основні наукові положення дисертації викладені в 11 наукових 
публікаціях, із них - 6 у наукових фахових виданнях України, 2 статті в 
іноземних виданнях (США), 3 тези доповідей. Вони повністю 
віддзеркалюють основні положення дисертаційної роботи.

Дисертація пройшла достатню апробацію, її результати оприлюднені 
на 3 науково-практичних конференціях та симпозіумах. Автореферат 
оформлений згідно відповідних вимог, за змістом і основними положеннями 
ідентичний до дисертації.

Обсяг та структура дисертації
Дисертація побудована за традиційною схемою, викладена на 137 

сторінках основного тексту, і включає всі передбачені вимогами розділи: 
вступ, огляд літератури, матеріал і методи дослідження, розділ власних 

досліджень, аналіз й узагальнення результатів дослідження, висновки, список 
використаної літератури і додатки.

У вступі чітко сформульовано актуальність теми, мету і конкретні 
завдання роботи та способи їхньої реалізації, адекватно відображено наукову 
та практичну цінність дисертації, показано особистий внесок здобувана, 
достатнє оприлюднення результатів дослідження.

Розділ 1 (огляд літератури) складається з 3 підрозділів, в яких подані 
сучасні дані про фактори розвитку та прогресування ендокринної 
офтальмопатології, морфо-функціональні особливості структурних 
компонентів очного яблука в порівняльному аспекті та лектиногістохімічні 

дослідження очного яблука та інших органів при різних патологічних 
процесах. Здобувач аналізує й узагальнює дані літератури за впливу 
недостатності чи надлишку гормонів щитоподібної залози при виникненні 
змін у різних органах, порівнює можливі механізми їхнього перебігу, 
детально характеризує лектини -  білки неімунного походження за умов



фізіологічної норми та патології. Лектини тісно пов'язані з клітинними 
мембранами і розпізнавання ними вуглеводів розглядається як участь у 
кодуванні біологічної інформації. Якщо сукупність генів характеризується як 
геном, то сукупність вуглеводних детермінант отримало назву гліком і вони є 
надзвичайно важливою характеристикою біологічних об'єктів.

Визначення мети і завдань дослідження органічно випливає з 
критичного осмислення сучасного стану проблеми. Це дозволило 
аргументовано сформулювати конкретну наукову задачу, яка має суттєве 
значення для теоретичної і практичної медицини, та накреслити способи її 
розв’язання з урахуванням сучасних методичних підходів.

Розділ 2 ("Матеріали і методи дослідження") містить загальну 
характеристику дослідженого матеріалу. Дослідження проведене на 70 
статевозрілих щурах: 20 щурів слугували контролем, 25 тварин склали групу 
з індукованим гіпотирозом, індукованим мерказолілом, і 25 - з
експериментальними гіпертирозом, індукованим L-тироксином. Докладно 
описані методики створення експериментальних моделей.

Подана докладна характеристика застосованих гістологічних 
(гематоксилін і еозин), гістохімічних (визначення глікогену - PAS-реакція, 
альциановим синім), електронномікроскопічного, лектиногістохімічного 
способів, радіоімунологічного (визначення ТЗ і Т4), морфометричного 
аналізу та статистичної обробки метричних параметрів. Використані методи 
адекватні меті, дозволяють у повному обсязі реалізувати конкретні завдання, 
поставлені в роботі. Комплексне застосування вищеперелічених методів 

свідчить про глибоке розуміння автором суті досліджуваних процесів.
Власні дослідження містять 2 розділи.
Розділ 3 "Загальноморфологічні, електронномікроскопічні та 

лектиногістохімічні дослідження структурних компонентів очного яблука на 
тлі експериментального гіпотирозу, індукованого мерказолілом". У цьому 
розділі автор послідовно і логічно викладає результати дослідження 
морфології рогівки та сітківки, їхньої ультраструктурної організації за умов 

моделювання гіпотирозу. Розділ ілюстрований 34 рисунками високої якості, 

переважно з кількома (2-6) мікро- та електронними мікрофотографіями, які 
відображають детально особливості будови рогівки та сітківки, що 
встановлюють нові факти щодо структурної організації цитоархітектоніки 
цих структурних компонентів очного яблука в умовах експериментального



гіпотирозу.
Детально, із високою професійною оцінкою представлені особливості 

глікому структурних компонентів очного яблука на тлі мерказоліл- 
індукованого гіпотирозу за даними гісто- та лектинохімічних досліджень, а 
саме: докладно описана ступінь спорідненості досліджуваних лектинів 
(висока чи відсутня) у різних шарах рогівки і сітківки. Виявлені зміни 
можуть викликати порушення синтезу рогівкових кристалінів та 
кератансульфату. впливати на прозорість рогівки, слугувати пусковим 
механізмом апоптозу та розвитком кератоконуса за умов ендокринної 
офтальмопатії.

У сітківці на тлі гіпотирозу виявляється посилення реактивності 
лектинів WGA, CNFA, LABA у фотосенсорному шарі, редукція рецепторів 
лектинів НРА і SNA водночас із посиленням експонування рецепторів 
лектину CNFA в ділянках синаптичних контактів, що дозволяє пояснити 
зниження метаболічних процесів на фоні дегенеративних змін структури 
фоторецепторних клітин.

У Розділі 4 "Загальноморфологічні, електронномікроскопічні та 
лектиногістохімічні дослідження структурних компонентів очного яблука на 
тлі експериментального гіпертирозу, індукованого L-тироксином" подаються 
дані щодо морфо-функціонального стану структурних компонентів рогівки і 
сітківки за умов експериментального гіпертирозу. У рогівці змінюється 
електронна щільність клітин переднього та заднього епітелію, міжклітинні 
контакти руйнуються, посилюються прояви апоптозу. У сітківці виникають 
деструктивні зміни в нейронах, що може слугувати фактором ризику 
виникнення оптичної офтальмопатії. Відповідно продемонстровано 
накопичення глікополімерів в усіх шарах рогівки епітелію. Лектинохімічне 
дослідження показало поліморфність нейронів зі специфічним 
експонуванням глікополімерів aLFuc та NeuNAc у тигроїді, що автор 
пов'язує з їхньою здатністю забезпечувати високу функціональну активність 
нейронів. Зниження експресії рецепторів лектину SNA трактується як 

передумова їхнього апоптозу.
Здобувач докладно описує виниклі зміни та ілюструє їх 25 рисунками 

(70 мікрофотографіями) і 3 таблицями. Мікрофотографії та електронні 

мікрофотографії високої якості. Ілюстративний матеріал засвідчує значні 
деструктивні зміни рогівки, нейронів та гліоцитів сітківки та специфічні



реакції експонування рецепторів глікополімерів для окремих клітин.
Розділ "Аналіз і узагальнення результатів досліджень" (28 сторінок) 

містить глибокий аналіз та узагальнення отриманих даних, які грунтуються 
на співставленні результатів власних досліджень із літературними даними. 
Автор вдало дискутує з іншими авторами, пояснює власні результати з 
функціональної точки зору, підкреслює приорітетність власних досліджень. 
Автор підтверджує основні риси будови очного яблука щура і акцентує на 
його подібності в людини, що дозволяє використовувати цей вид 
лабораторних тварин для моделювання патологічних процесів органа зору.

Здобувач розкриває фактори впливу гіпотироїдного стану на складові 
рогівки і сітківки, які призводять до деструктивних процесів через 
порушення структури мітохондрій та ендоплазматичної сітки, які разом із 
протеасомами координують і моделюють фундаментальні механізми 
виживання клітин -  апоптоз й автофагію.

Зміни лектинового профілю при гіпертирозі автор класифікує як 
неспецифічні, які характерні й для інших патологічних станів органа зору.

Висновки (7) відповідають меті і завданням дослідження, чітко 
сформульовані і закономірно випливають із результатів роботи.

Список літератури містить 192 джерела, з яких 90 - україно- та 
російськомовних і 102 іноземних.

Робота написана літературною українською мовою з дотриманням 
вимог гістологічної термінології, вдало ілюстрована 6 таблицями і 122 мікро- 
та електронними фотографіями високої якості.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення
У процесі рецензування дисертаційного дослідження виникли наступні 

зауваження:
1. У тексті дисертаційної роботи та автореферату наявні окремі 

граматичні та стилістичні огріхи.
2. Трапляються термінологічні неточності: "орбіта", замість "очна 

ямка".
3. На мій погляд, у "Розділі 2", можна було би не так детально 

описувати методи забарвлення матеріалу, оскільки вони конкретно 
представлені у відповідних монографіях.

4. Окремі зауваження стосуються підписів до рисунків та позначень, 

які задекларовані.



5. Рис.4.12А та 4.12В - електронні мікрофотографії зроблені при 
збільшеннях, які не дозволяють чітко ідентифікувати ознаки 
дезорганізації плазмолеми зовнішніх сегментів фоторецепторних 
клітин і гребінців мітохондрій.

Проте ці зауваження не носять принципового характеру, не знижують 
наукової цінності дослідження та його практичного значення.

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні запитання:
1. Чи спостерігали Ви в сітківці судини внутрішнього і зовнішнього 

судинних сплетень?

2. Чи мають місце деструктивні зміни в ендотеліоцитах стінки 
гемомікросудин?

3. Яка перспектива існує для використання лектиногістохімічних 
досліджень і яке практичне значення мають представлені Вами результати 
лектиногістохімічних досліджень?

4. Чи можна виокремити специфічні риси рецепторів в епітелії рогівки і 
нейронах сітківки?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 
дослідження в практиці

1. Основні результати дисертаційної роботи можуть бути враховані при 
створенні посібників, монографій та керівництв з анатомії, гістології, 
офтальмології та впроваджені в навчальний процес на відповідних кафедрах і 
використані в науковій роботі профільних лабораторій.

2. Результати дослідження деструктивних та компенсаторно- 
пристосувальних процесів у сітківці за умов гіпотирозу і гіпертирозу можуть 
бути використані в клініці ендокринології.

Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота Щур Марти Богданівни " Морфофункціональна та 

лектиногістохіічна характеристика функціональних апаратів очного яблука в 
нормі та за умов дисфункції щитоподібної залози", подана до офіційного 
захисту в спеціалізовану вчену раду Д 20.601.02 на здобуття наукового 
ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, 
цитологія, ембріологія, є завершеним науковим дослідженням, в якому 
вирішується конкретне наукове завдання -  встановлення закономірності 

структурних змін у функціональних апаратах очного яблука (рогівці та 
сітківці) комплексними морфологічними методами в експерименті з



моделюванням стану гіпо- та гіпертирозу, що має значення для 
фундаментальної і клінічної медицини.

За обсягом проведеного дослідження, глибиною аналізу, новизною 
одержаних результатів, обгрунтованістю і достовірністю висновків та 
положень, дисертаційна робота Щур Марти Богданівни 
"Морфофункціональна та лектиногістохіічна характеристика функціональних 
апаратів очного яблука в нормі та за умов дисфункції щитоподібної залози", 
подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук відповідає 
спеціальності 14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія та, повністю 
відповідає п.11 "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 (із 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №656 від 19.08.2012 р. і № 
1159 від 30-12.2015 p.), а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 - гістологія, цитологія, 
ембріологія.
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