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Актуальність дослідження. Цукровий діабет(ЦД) -  одна з основних 
медико-соціальних проблем сучасного суспільства , що зумовлено високою 
захворюваністю та поширеністю ЦД і частим розвитком хронічних мікро- та 
макросудинних ускладнень. За оцінками експертів ВООЗ, кількість осіб у 
світі, які страждають на ЦД, у 2000 році становила 151 млн., до 2010 року 
кількість хворих сягне 239,3 млн., а до 2025 року це число зросте до 330 млн., 
що дає підстави говорити про «глобальну епідемію». В Україні налічується 
близько 1 млн. хворих на ЦД, з них 130 тис. -  особи, які потребують 
щоденних ін'єкцій інсуліну, є серйозною економічною проблемою.

ЦД призводить до збільшення частоти мікро- та макросудинних 
ускладнень, основними з яких є діабетична нефропатія і ретинопатія та 
серцево-судинна патологія. За даними офіційної статистики МОЗ України 
число госпіталізацій у зв'язку з інфарктом міокарда у дорослих осіб (у віці 20 
років і старше) з встановленим діагнозом діабету було в 1,8 рази більше, ніж 
у осіб без діабету. На діабетичну ретинопатію страждають 178 945 пацієнтів, 
80 582 осіб з діабетичної нирковою недостатністю, в т.ч. отримують 
хронічний діаліз. Цукровий діабет також викликає порушення функції 
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, що відіграє ключову роль у 
патогенезі захворювання.

На сьогоднішній день питання своєчасної діагностики та лікування 
неможливе без чіткого уявлення про патогенетичні механізми даного 
захворювання, антидіабетичних препаратів, які б сприяли регенерації 
інсулоцитів панкреатичних острівців. Пошуки препаратів, які б не тільки 
знижували рівень глюкози в крові, але сприяли регенерації інсулоцитів 
панкреатичних острівців є актуальним завданням сучасної медицини.

З урахуванням вище зазначеного, актуальність дисертаційної роботи 
Ткачука Ю.Л., присвяченої особливостям морфофункціональних змін 
гіпофізарно-надниркової системи при стрептозотоциновому цукровому 
діабеті та за умов його корекції, не викликає сумніву.

Зв’язок з науковими темами. Автор дисертації виконував 
дослідження в рамках науково-дослідних тем кафедри анатомії людини, 
оперативної хірургії та топографічної анатомії: «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).

Загальна характеристика роботи. Для реалізації поставленої мети, 
яка окреслена п’ятьма адекватними завданнями дослідження, із дотриманням 
вимог біоетики, застосовано комплекс класичних і сучасних методів 
дослідження, а саме: експериментальний, гістологічний, гістохімічний, 
електронно-мікроскопічний, ін’єкційний, біохімічний, статистичного аналізу, 
що дозволило з’ясувати динаміку морфофункціональних змін гіпофізарно- 
надниркової системи статевозрілих тварин при ЕСЦД і дозволило виділити З 
основні стадії: реактивних змін (7 доба), компенсаторних процесів (14-42 
доба), виснаження і деструктивних змін (42-56 доба), обґрунтовати і 
запропонувати комплексне застосування інсуліну гларгіну й ексенатиду для 
лікування тварин з ЕСЦД, яке призводить до: клітинної і
внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів гіпофіза і кори 
надниркових залоз, відновлення кількісних і якісних параметрів структурних 
ланок гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз; нормалізації 
функціональної активності гіпофізарно-надниркової системи, що 
підтверджується встановленням обернено пропорційних взаємозв’язків між 
АКТГ і кортизолом.

Структура дисертації. Дисертаційна робота оформлена згідно 
сучасних вимог, побудована в традиційному стилі на 226 сторінках, з яких 
141 -  основного тексту. Складається із вступу, аналітичного огляду наукової 
літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», чотирьох розділів 
власних досліджень, розділу «Аналіз та узагальнення результатів 
дослідження», висновків, практичних рекомендацій, списку 224 джерел 
наукової інформації, з яких 109 викладені кирилицею, 115 -  латиницею. 
Робота ілюстрована 67 рисунками і діаграмами, а також 19 таблицями.

У вступі автор дав якісну характеристику стану досліджуваної 
проблеми, актуальності теми дисертаційної роботи, визначив мету, завдання 
дослідження, наукову новизну та практичне значення. Наведено всі наукові 
форуми, на яких було презентовано матеріали дисертації, а також заклади, в 
науково-дослідну та практичну роботу яких впроваджено напрацювання 
здобувана.

У розділі «Огляд літератури» на 17 сторінках досить детально 
проаналізовано результати досліджень вітчизняних і зарубіжних фахівців. 
Представлені важливі дані про сучасні уявлення про гіпофізарно- 
наднирникову систему та її роль у регулюванні функції вуглеводного обміну, 
перебудову гіпофізарно-наднирникової системи при цукровому діабеті та 
засобів корекції гіперглікемічних станів. В резюме здобувач чітко вказав на 
невирішеність даного питання за даними літературних джерел і вказав на 
шляхи його реалізації. За обсягом розділ не перевищує 20 % основного 
тексту дисертації.



У другому розділі описано матеріал для дослідження -124 об'єкта, що 
розділені на 3 групи тварин. У даному розділі чітко та детально обґрунтовано 
методи дослідження, які використані у роботі -  експериментальний, 
гістологічний, гістохімічний, електронно-мікроскопічний, ін’єкційний, 
біохімічний, статистичного аналізу. Усі методи є сучасними, здатними 
забезпечити реалізацію поставлених завдань, описані достатньо повно, з 
відповідним посиланням на літературні джерела. Важливо відзначити, що 
дисертант є співавтором оригінальних модифікацій методів, які використав 
при виконанні власного дослідження, що захищено двома патентами.

У трьох розділах (103 сторінки) подано результати власних 
досліджень: 1) морфофункціональна характеристика гіпофізарно-
надниркової системи в нормі; 2) морфофункціональні зміни гіпофізарно- 
надниркової системи при експериментальному цукровому діабеті; 3) 
морфофункціональні зміни гіпофізарно-надниркової системи за умов 
корекції експериментального цукрового діабету.

Автор встановив, що в інтактних щурів-самців між АКТГ і 
пучковою/сітчастою зонами виявлені достовірні прямо пропорційні зв’язки. 
Між рівнем АКТГ і кортизолом в інтактних тварин виявлено достовірний 
обернено пропорційний взаємозв’язок.

Описано дані, які в динаміці морфофункціональних змін гіпофізарно- 
надниркової системи статевозрілих тварин при ЕСЦД дозволяють виділити З 
основні стадії: реактивних змін (7 доба), компенсаторних процесів (14-42 
доба), виснаження і деструктивних змін (42-56 доба).

Доведено, що застосування ексенатиду, в якості монотерапії, для 
корекції морфологічних ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи при 
ЕСЦД є ефективним тільки в ранні терміни захворювання, а в пізні -  лише в 
комбінації з іншими антидіабетичними середниками, оскільки ексенатид 
призводить до підвищення функціональної активності в цій системі, і як 
наслідок -  до деструктивних змін в її складових компонентах.

Обґрунтовано і запропоновано комплексне застосування інсуліну 
гларгіну й ексенатиду для лікування тварин з ЕСЦД, яке забезпечує 
нормалізацію глікемічного профілю упродовж доби без ризику розвитку 
гіпер- і гіпоглікемічних станів, призводить до: клітинної і
внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів гіпофіза і кори 
надниркових залоз, відновлення кількісних і якісних параметрів структурних 
ланок гемомікроциркуляторного русла кори надниркових залоз; нормалізації 
функціональної активності гіпофізарно-надниркової системи, що 
підтверджується встановленням обернено пропорційних взаємозв’язків між 
АКТГ і кортизолом.

Загалом, продемонстровано кількісні та якісні показники, які 
підтверджені інформативними, доступними для сприйняття і розуміння, 
світлооптичними та електронно-мікроскопічними фотографіями, графіками, 
таблицями.

Аналіз та узагальнення результатів дослідження наведений на 25 
сторінках. Автор порівнює власні результати з такими інших дослідників,



проводить полеміку, що свідчить про обізнаність з даної проблематики. 
Особливості метричних змін гіпофізарно-надниркової системи при 
стрептозотоциновому цукровому діабеті та за умов його корекції 
проілюстровані доступними для сприйняття таблицями. У ході дискусії на 
сторінках розділу здобувач аргументовано переконує у доцільності 
проведеної роботи, новизні отриманих даних та необхідності їх практичного 
застосування надалі.

8 висновків підсумовують результати проведеної роботи, відповідають 
пунктам поставлених завдань.

Список використаних джерел переважно містить сучасні праці, серед 
яких більшість -  роботи іноземних авторів. Оформлений згідно вимог до 
відповідного розділу дисертаційної роботи.

Оцінка обгрунтованості наукових досліджень, їх достовірність, 
новизна. Отримані дані базуються на достатньому матеріалі -  в 
експериментально-морфологічному дослідженні був вивчений матеріал від 
124 об’єктів в різні терміни розвитку цукрового діабету та за умов його 
корекці. Автором був використаний арсенал сучасних методів дослідження з 
подальшим опрацюванням адекватними засобами біометрії.

Новими є дані про застосування ексенатиду, в якості монотерапії, для 
корекції морфологічних ушкоджень гіпофізарно-надниркової системи при 
експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті. Така терапія є 
ефективною тільки в ранні терміни захворювання, а в пізні -  лише в 
комбінації з іншими антидіабетичними середниками, оскільки ексенатид 
призводить до підвищення функціональної активності в цій системі, і як 
наслідок -  до деструктивних змін в її складових компонентах, вперше 
обґрунтовано і запропоновано комплексне застосування інсуліну гларгіну й 
ексенатиду для лікування тварин з експериментальним стрептозотоциновим 
цукровим діабетом, яке забезпечує нормалізацію глікемічного профілю 
упродовж доби без ризику розвитку гіпер- і гіпоглікемічних станів, 
призводить до: клітинної і внутрішньоклітинної регенерації ендокриноцитів 
гіпофіза і кори надниркових залоз, відновлення кількісних і якісних 
параметрів структурних ланок гемомікроциркуляторного русла кори 
надниркових залоз; нормалізації функціональної активності гіпофізарно- 
надниркової системи, що підтверджується встановленням обернено 
пропорційних взаємозв’язків між АКТГ і кортизолом.

Можливі конкретні шляхи використання результатів дослідження.
Результати дисертаційної роботи поглиблюють і доповнюють існуючі 
відомості про морфогенез діабетичних нейроендокринопатій з урахуванням 
хронобіологічного аспекту стадійності перебігу морфофункціональних змін у 
гіпофізарно-наднирковій системі в тварин із експериментальним 
стрептозотоциновим цукровим діабетом.

Для покращення візуалізації та швидкого підрахунку ліпідів у 
надниркових залозах нами було створено макрос для програми ImageJ, який



обчислює на цифровому зображенні гістологічного зріза фрагмента 
надниркової залози забарвленого Суданом III, кількість, абсолютну і відносну 
площі ліпідних крапель та середнє значення їхнього сірого в автоматичному 
режимі (Пат. № 95986, заяв. 06.08.2014; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1).

Уперше розроблено та патогенетично обґрунтовано новий 
комплексний метод лікування діабетичних нейроендокринопатій, який 
передбачає введення вранці тваринам підшкірно інсуліну гларгіну, а ввечері 
-  ексенатиду (0,02 мкг/кг маси тіла/добу) (А. с. на рац. пропоз. № 5/2753 від 
05.05.16). Одержані результати можуть бути використані в клініці як 
теоретичне підґрунтя для удосконалення алгоритмів лікування хворих з ЦД. 
Отримані в ході дослідження результати можна оформити інформаційними 
листами, включити у профільні посібники та інші матеріали для науковців і 
практичних лікарів.

Ідентичність публікацій основним висновкам роботи. Матеріали 
дисертаційної роботи опубліковано у 16 роботах, зокрема 7 статей (6 -  
самостійно, 1 - у  співавторстві), з них 5 - у  фахових журналах України, 2 - у  
закордонних виданнях (Індія, Польща); 6 тез у матеріалах конференцій; 
отримано 2 патенти на корисну модель та раціоналізаторську пропозицію.

Публікації повністю висвітлюють результати проведених досліджень. 
У статтях описано проблематику в загальному вигляді та продемонстровано 
її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями, 
проаналізовано сучасні публікації стосовно обраної теми. В цих роботах 
сформульована мета у відповідності до поставлених завдань, викладено 
основні здобутки власних досліджень, з повним їх обгрунтуванням, 
висновками і окреслено перспективи подальших напрацювань у даному 
напрямку.

Недоліки дисертації щодо змісту та оформлення. Позитивно 
оцінюючи роботу в цілому, слід відзначити деякі недоліки:

- На 58 с. відсутнє 7-ме позначення на мікрофото 3.4.
- Не всі скорочення наведенні у переліку умовних скорочень (3,5 

АМФ (ст. 38), ІАР-2, Bcl-2, NF-kB (ст. 40), м-РНК (ст..42)).
- По ходу тексту дисертації зустрічаються окремі граматичні 

стилістичні, орфографічні та комп’ютерні помилки (ст. 24, 134, 163).

У процесі аналізу дисертації виникли наступні запитання:
1. За якою методикою Ви проводили вилучення гіпофізу?
2. Про що свідчать явища мікроклазматозу ендотеліоцитів на 42 добу 

перебігу експериментального ЦД?

Завершеність дисертації в цілому та її відповідність встановленим 
вимогам. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що за актуальністю 
обраної теми дослідження, поставленими завданнями, репрезентативністю 
матеріалу, рівнем комплексного методичного підходу, способом вирішення



задач, вірогідністю висновків дисертаційна робота Ткачука ІОрія 
Любомировича на тему «Морфофункціональні зміни гіпофізарно- 
надниркової системи нри експериментальному цукровому діабеті та його 
корекції» відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету' Міністрів України віл 
24.07.2013 р. № 567 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету’ 
Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656 та від 30.12.2015 р. Хе 1159 з 
дотриманням вимог Наказу МОН України від 12.01.2017 Хе 40, а її автор 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.
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