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1. Актуальність теми дисертації.

На сьогодні, однією із найбільш глобальних проблем клініки 

внутрішньої медицини вважають цукровий діабет (ЦЦ) внаслідок 

поліорганного ураження і незворотних змін функціональних систем 

життєдіяльності організму. Швидкий ріст захворюваності суттєво 

випереджає прогнози експертів: кожні шість секунд діагностують два нових 

випадки діабету й один летальний від його ускладнень. В Україні щорічно 

реєструється зростання кількості хворих на цукровий діабет в середньому на 

9,8-11%. У клінічних та експериментальних дослідженнях багато уваги 

приділено проблемі діабетичних поліендокринопатій, при цьому слід 

зазначити, що порушення функції гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової 

системи відіграє ключову роль у патогенезі цього захворювання.

Витрати на лікування ЦЦ та його ускладнень для закладів охорони 

здоров'я всіх країн складають близько 10% національних бюджетів охорони 

здоров'я. Сучасна стратегія в лікуванні ЦД направлена на корекцію хронічної 

гіперглікемії та підтримки низьких рівнів глікованого гемоглобіну. На жаль, 

на даний час при застосуванні існуючих цукрознижуючих препаратів, 

включаючи інсулін, не завжди можна досягнути зменшення вираженості 

судинних ускладнень. У пошуках нових ефективних методів лікування і 

профілактики даного захворювання останнім часом велику увагу дослідників



зосереджено на вивченні антидіабетичних властивостей інкретоміметиків, 

зокрема, ексенатиду. Проте в літературі відсутні дані про вплив ексенатиду 

на структуру гіпофізарно-надниркової системи при цукровому діабеті, а як 

відомо, саме при даному захворюванні відбувається гіперпродукція 

контрінсулярних гормонів (глюкокортикоїдів, альдостерону) як 

компенсаторна реакція у відповідь на метаболічний стрес, що призводить до 

розвитку мікро- та макроангіопатій.

З огляду на вищевказане, дисертаційна робота Ткачука Ю.Л. 

присвячена важливому та актуальному морфологічному питанню, а його 

вивчення є перспективним, як для теоретичної, так і практичної медицини.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами.

Дисертаційна робота Ткачука Ю. JI. виконана відповідно до плану 

наукових досліджень Івано-Франківського національного медичного 

університету і є фрагментом двох науково-дослідних робіт кафедри клінічної 

анатомії та оперативної хірургії: «Оптимізація комплексного лікування 

морфологічних ушкоджень травної, ендокринної та сечостатевої систем при 

цукровому діабеті» (номер держреєстрації 0113U000769) та «Вікові 

особливості патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево- 

судинної, травної та дихальної систем при цукровому діабеті» (номер 

держреєстрації 0116U003598). Здобувач є співвиконавцем даних наукових 

тематик.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Новизна проведеного Ткачуком Ю.Л. дослідження полягає в тому, що 

за допомогою адекватних сучасних методів дослідження ним уперше 

встановлено стадійність морфофункціональних змін гіпофізарно-надниркової 

системи при стрептозотоциновому цукровому діабеті, а саме: реактивних 

змін (7 доба), компенсаторних процесів (14-42 доба), виснаження і 

деструктивних змін (42-56 доба).



Новими є дані про застосування ексенатиду в якості монотерапії для 

корекції морфологічних ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи при 

експериментальному цукровому діабеті. Здобувачем уперше показано, що 

така терапія є ефективною тільки в ранні терміни захворювання, а в пізні -  є 

неефективною, оскільки не здатна досягнути цільових рівнів глюкози і 

глікованого гемоглобіну, що призводить до підвищення функціональної 

активності в досліджуваній системі, а як наслідок - до виснаження 

компенсаторних механізмів та прогресування деструктивних змін в її 

складових компонентах.

Уперше автором отримано нові дані про морфофункціональну 

перебудову гіпофізарно-надниркової системи при корекції 

експериментального цукрового діабету ексенатидом, інсуліном гларгіном та 

їх поєднанням. Пріоритетом проведеного дослідження є те, що автором 

уперше обґрунтовано і запропоновано нову терапію стрептозотоцинового 

цукрового діабету, яка полягає у комплексному застосуванні інсуліну гларгін 

й ексенатиду, що забезпечує суттєву позитивну динаміку глікемічного 

профілю у хворих тварин та призводить до відновлення кількісних і якісних 

параметрів структурних компонентів гіпофізарно-надниркової ситеми та 

нормалізує її функціональну активність.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що

отримані здобувачем дані дозволили суттєво доповнити існуючі уявлення 

щодо структурно-функціональних основ діяльності гіпофізарно-надниркової 

системи при стрептозотоциновому цукровому діабеті, що істотно доповнює 

існуючі уявлення про патоморфогенез діабетичних ендокринопатій.

5. Практичне значення результатів дослідження.

Перспективність проведеного дослідження та його практичне значення

полягає в застосуванні автором нової комплексної терапії морфологічних 

ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи, яка передбачає введення 

діабетичним тваринам підшкірно ранком інсуліну гларгін, а ввечері -



ексенатиду, що забезпечує у хворих тварин нормалізацію глікемічного 

профілю упродовж доби. Така комплексна терапія призводить до: клітинної і 

внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів гіпофіза і кори 

надниркових залоз, відновлення кількісних і якісних параметрів структурних 

компонентів гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз; 

нормалізації взаємозв’язків між кортизолом і адренокортикотропним 

гормоном, що свідчить про адекватність застосованої терапії.

Отримані результати роботи можуть використовуватись в якості 

теоретичного підґрунтя при розробці принципово нових та удосконаленні 

існуючих схем лікування цукрового діабету і профілактики його ускладнень.

Матеріали дисертації можуть бути використані при написанні 

підручників, навчальних посібників і монографій з нормальної, клінічної та 

патологічної анатомій, гістології.

Основні положення дисертаційної роботи впроваджено в науковий та 

навчальний процес 15 морфологічних та клінічних кафедр вищих медичних 

закладів України, отримано 2 патенти на корисну модель та 

раціоналізаторську пропозицію.

6. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дослідження виконано на 124 статевозрілих білих щурах-самцях лінії 

Вістар із використанням комплексу сучасних інформативних та адекватних 

поставленій меті методів. Утримування тварин та забір матеріалу 

здійснювався з дотриманням етичних та законодавчих вимог при виконанні 

наукових робіт з використанням експериментальних тварин, що 

підтверджено експертним висновком комісії з питань етики ДВНЗ “Івано- 

Франківський національний медичний університет” (протокол № 91/16 від 

23.06.2016 p.). Кількість тварин, як в цілому, так і в кожній групі була 

достатньою для того, щоб створити репрезентативні статистичні вибірки 

кількісних показників, що визначалися. Для дослідження використані 

адекватні методи: моделювання експериментального стрептозотоцитового



цукрового діабету, ін’єкційний, гістологічний, гістохімічний, електронно- 

мікроскопічний, морфометричний, біохімічний і статистичний.

Мета і завдання, які поставлені для її досягнення, сформульовані чітко і 

цілком реалізовані у викладених результатах власних досліджень і висновках.

Висновки, які робить автор, логічно випливають з одержаних 

результатів, відповідають меті і завданням дослідження. Вони науково 

обґрунтовані, побудовані за змістом дисертації і достатньо чітко висвітлені в 

наукових публікаціях Ткачука Ю.Л.

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

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 226 сторінках 

принтерного тексту (з них -  141 основного тексту), оформлена згідно наказу 

МОН України № 40 від 12.01.2017 та включає наступні розділи: анотацію, 

зміст, перелік умовних позначень, вступ, огляд літератури, матеріал і методи 

дослідження, 3 розділи власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів 

дослідження, висновки, список використаних джерел, додатки. Дисертаційна 

робота ілюстрована 19 таблицями, 67 рисунками.

В анотаціях поданих українською і англійською мовами коротко 

відображені основні положення дисертаційної роботи.

У вступі чітко сформульовані мета і завдання дослідження, розкриті 

наукова новизна і практична значимість отриманих результатів. Звертає на 

себе увагу достатня чисельність публікацій автора за темою дисертації в 

фахових виданнях (5) та закордонних (2) та апробація отриманих результатів 

на наукових конференціях (6).

В огляді літератури, який складається із трьох підрозділів, на 18 

сторінках наведені сучасні дані стосовно морфофункціонального стану 

гіпофізарно-надниркової системи в умовах фізіологічної норми та її роль у 

регулюванні функції вуглеводного обміну. Дисертант не тільки цитує дані 

чисельних авторів, а й приводить глибокий критичний аналіз результатів їх 

досліджень, вказує на існуючі суперечливості у визначенні ролі гіпофізарно- 

надниркової ситеми в патогенезі розвитку цукрового діабету. У третьому



підрозділі наводить дані про використання ексенатиду в якості 

антидіабетичного середника та вплив його на різні органи і системи. 

Підсумовує огляд літератури висновок, який обґрунтовує доцільність 

подальшого дослідження морфофункціонального стану гіпофізарно- 

надниркової системи при експериментальному цукровому діабеті та його 

корекції.

У другому розділі дисертації досить ґрунтовно викладено методику 

дослідження. У 7 підрозділах на 8 сторінках автор характеризує групи 

досліджуваних тварин, моделі та методики, які були застосовані для 

отримання результатів дисертації. Використані методи дослідження 

достатньо інформативні та адекватні меті, дозволяють у повному обсязі 

реалізувати конкретні завдання, поставлені в роботі.

Хороше враження справляють наступні три розділи, які відображають 

результати експериментальної роботи і дають відповіді на поставлені 

завдання.

У третьому розділі “Морфофункціональна характеристика гіпофізарно- 

надниркової системи в нормі”, який складається із 2 підрозділів, на 16 

сторінках викладено результати, які характеризують структурно- 

функціональні особливості будови кортикотропних ендокриноцитів з 

наведенням показників адренокортикотропного гормону, а також 

взаємозв'язок останнього з різними зонами кори надниркових залоз. У 

другому підрозділі викладено опис структурної організації кори надниркових 

залоз та особливості будови гемомікроциркуляторного русла кожної її зони з 

наведенням їх метричних характеристик. Розділ проілюстрований 1 

таблицею та 10 рисунками.

Четвертий розділ “Морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової 

системи при експериментальному цукровому діабеті” викладений на 55 

сторінках і складається з 2 підрозділів. На початку розділу приведені дані 

щодо динаміки змін рівня глюкози та глікованого гемоглобіну з 7 по 70 доби 

досліду, які засвідчують адекватність модельованої патології умовам



дослідження. У першому підрозділі автор детально описує якісні і кількісні 

зміни кортикотропних ендокриноцитів при експериментальному 

стрептозотоциновому цукровому діабеті та підкріплює їх біохімічними 

змінами адренокортикотропного гормону. У другому підрозділі Ткачук Ю.Л.
/і

наводить зміни товщини різних зон кори надниркових залоз і висвітлює 

цитокаріометричну та якісну характеристику ендокриноцитів цих зон в 

динаміці розвитку і перебігу експериментального цукрового діабету. 

Проводить ґрунтовний кількісний і якісний аналізи змін 

гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз у різні терміни 

перебігу стрептозотоцинового діабету. Опис власних даних у розділі автор 

підтверджує 39 мікрофотографіями гістологічних та ультратонких зрізів. 

Представлені добувачем кількісні дані підкріплені статистично вивіреними 

11 таблицями, які разом із рисунками доводять і обґрунтовують описані в 

розділі положення і висновки.

Розділ 5 “Морфофункціональна характеристика гіпофізарно- 

надниркової системи за умов корекії експериментального цукрового діабету” 

містить дані щодо морфофункціональних змін кортикотропних 

ендокриноцитів аденогіпофіза та надниркових залоз при різних способах 

корекції експериментального цукрового діабету. У підрозділі 5.1 Юрій 

Любомирович наводить результати біохімічних змін глюкози та глікованого 

гемоглобіну в динаміці перебігу експериментального стрептозотоцинового 

цукрового діабету при монотерапії ексенатидом, інсуліном гларгіном та 

поєднаному їх застосуванні. Підрозділ 5.2 містить скрупульозний аналіз 

якісних та кількісних змін кортикотропних ендокриноцитів на 

світлооптичному та ультраструктурному рівнях при різних способах 

лікування стрептозотоцинового діабету. Підрозділ 5.3 містить ґрунтовну 

характеристику якісних та кількісних змін ендокриноцитів та капілярів кори 

надниркових залоз на світлооптичному та ультраструктурному рівнях при 

різних способах лікування. В узагальнюючому висновку наведено 

найкращий метод корекції морфологічних ушкоджень гіпофізарно-



надниркової системи при стрептозотоциновому діабеті. Розділ викладений на 

34 сторінках, ілюстрований 17 рисунками та 6 таблицями.

У частині рукопису дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження», викладеному на 25 сторінках 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 морфофункціональної 

організації гіпофізарно-надниркової системи як за умов фізіологічної норми, 

так і при експериментальному цукровому діабеті та його корекції. В цьому 

розділі Ткачук Ю.Л. логічно наводить блок-схему стадійності 

морфофункціональних змін гіпофізарно-надниркової системи при 

експериментальному цукровому діабеті.

Висновки відповідають меті та завданням дослідження, змістовні, 

інформативні, науково значимі.

Список літератури налічує 224 найменування, складений у 

відповідності до вимог наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 , серед яких 

109 робіт кирилицею та 115 латиницею, більшість наведених робіт 

опубліковані за останні роки.

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Робота представляє собою завершене самостійне наукове дослідження. 

Основні положення дисертаційної роботи повністю висвітлені в 16 наукових 

працях, з них 5 - у  наукових фахових виданнях України, 2 -  в іноземних 

періодичних виданнях (Індія, Польща), 6 тез у матеріалах конференцій та 

конгресів, 2 патенти на корисну модель та рацпропозиція. Матеріали 

дисертації пройшли достатню апробацію (на 6 конференціях). Автореферат 

відповідає змісту дисертації і оформлений згідно з вимогами.



9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення.

1. В тесті дисертації автор не завжди дотримується абзацного відступу 

(ст. 78,91, 140, 150).

2. У п’ятому розділі в назві таблиць 5.1 і 5.2 слід було би навести 

термін корекції стрептозотоцинового діабету.

3. По ходу тексту дисертації зустрічаються окремі граматичні та 

орфографічні огріхи (ст. 24, 124, 134). Автору потрібно визначитися з 

написанням слова морфофункціональний, оскільки в тексті дисертації це 

слово написано і разом, і через дефіс.

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні питання:

1. Чи простежували Ви якісь особливості у зміні кровопостачання різних 

зон надниркових залоз у різні періоди експериментального цукрового діабету 

чи вони були однаковими?

2. На Вашу думку який препарат ексенатид чи інсулін гларгін 

зумовлюють клітинні і внутрішньоклітинні регенераторні процеси

ендокриноцитів у гіпофізарно-наднирковій системі при корекції

стрептозотоцинового цукрового діабету?

10. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці.

Основні результати дисертаційної роботи можуть бути враховані при 

створенні посібників, монографій та керівництв із нормальної і патологічної 

анатомії, гістології, ендокринології, впроваджені в навчальний процес на 

теоретичних та клінічних кафедрах та використані в науковій роботі 

профільних лабораторій. Отримані результати роботи можуть

використовуватись в якості теоретичного підґрунтя при розробці нових та 

удосконаленні існуючих схем лікування цього захворювання і профілактики 

його ускладнень.
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11. Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Ткачука Юрія Любомировича

“Морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової системи при 

експериментальному цукровому діабеті та його корекції ” є самостійним, 

закінченим науковим дослідженням, в якому отримані нові науково 

обґрунтовані дані, які мають велике теоретичне та практичне значення для 

медицини і в сукупності вирішують важливу наукову задачу -  встановлення 

закономірностей морфофункціональних змін гіпофізарно-надниркової 

системи при експериментальному цукровому діабеті та його корекції 

різними діабетичними препаратами.

На підставі викладеного аналізу стверджую, що дисертаційна робота 

здобувана Ткачука Юрія Любомировича “Морфофункціональні зміни 

гіпофізарно-надниркової системи при експериментальному цукровому 

діабеті та його корекції ”за актуальністю, об’ємом, використанням методів 

дослідження, новизні отриманих даних відповідає п.11 “Про затвердження 

Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567 (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 р. і 

№1159 від 30.12.2015 р.) щодо кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний опонент
завідувач кафедри анатомії людини
Національного медичного університе

/ /  V

імені О.О. Богомольця МОЗ України,
заслужений діяч науки і техніки ’ 
доктор медичних наук, професор
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