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Актуальність обраної теми дисертації. Незважаючи на знані успіхи у 

діагностиці та лікуванні цукрового діабету значно зростає поширеність та 

рівень захворюваності на дану патологію у всіх вікових групах 

(Запорожан С.Й., 2017; Іванків Я.І., та in., 2016). Відомо, що дане 

захворювання посідає одне із провідних місць серед патологій, що призводять 

до втрати працездатності, інвалідизації та смертності хворих (Пінчук 2016). 

Одним із ускладнень цукрового діабету є гепатопатія, що значно погіршує 

перебіг даного захворювання, вивчення якої на сьогоднішній день 

залишається недостатнім.

Можна стверджувати, що вивчення вікових особливостей 

морфофункціональних змін печінки при цукровому діабеті залишається 

недостатньо з ’ясованим.

Викладене вище визначає актуальність, пріоритетність та 

перспективність проведеного Юлією Володимирівною, за наукового 

керівництва професорки Жураківської Оксани Ярославівни, наукового 

дослідження, що спрямоване на вивчення вікових особливостей 

морфофункціонального стану печінки щурів за умов фізіологічної норми та 

при експерементальному стрептозотоциновому цукровому діабеті.



Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дана науково-дослідна робота виконана відповідно до плану 

наукових досліджень Івано-Франківського національного медичного 

університету і є фрагментом двох науково-дослідних робіт кафедри анатомії 

людини «Оптимізація комплексного лікування морфологічних ушкоджень 

травної, ендокринної, та сечостатевої систем при цукровому діабеті» (№ 

державної реєстрації 0 1 13U000769), «Вікові особливості патоморфогенезу 

деяких органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної 

систем при цукровому діабеті» (№ державної реєстрації 01 16U003598), що 

виконувалися на базі кафедри анатомії людини Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, де авторка є виконавцем 

складових частин зазначених робіт.

Новизна дослідження та одержаних результатів. У дисертаційній 

роботі вперше на достатньому експериментальному матеріалі із застосуванням 

комплексу методик проведене поглиблене, детальне вивчення актуального 

питання сучасної морфології, що полягає у встановленні структурно- 

функціональної організації печінки 3-, 12-, 24-міс. щурів за умов фізіологічної 

норми та закономірності їх змін у динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету.

Вперше виділено 3 кластери гепатоцитів у класичній печінковій 

часточці із різними морфометричними характеристиками з використанням 

кластерного аналізу. Враховуючи локалізацію гепатоцитів (центральна, 

проміжна чи периферична зона) здійснено морфометрію клітин та 

проаналізовано склад кластерів, уперше подано кількісний розподіл кластерів 

гепатоцитів в залежності від їх розташування у межах класичної печінкової 

часточки та показано вікові особливості якісних та кількісних їх змін.

Авторка також вперше виділила хронобіологічну стадійність перебігу 

стрептозотоцинового цукрового діабету, що має важливе значення для 

створення нових методів лікування діабетичних гегіатопатій залежно від віку 

хворого та тяжкості перебігу даної патології.



Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Отримані наукові результати розкривають вікові особливості 

структурної організації класичної печінкової часточки у нормі, а також при 

експериментальному цукровому діабеті для подальшого вивчення 

особливостей перебудови печінки при моделюванні порушень різного генезу. 

Основні наукові положення дисертації розкривають патоморфогенез 

діабетичної гепагопатії у постнатальному періоді онтогенезу, із урахуванням 

стадійності перебігу експериментального стрептозотоцинового цукрового 

діабету, що може послужити в якості інформаційних джерел про структурно- 

функціональну перебудову печінки щурів при цукровому діабеті у віковому 

аспект. Отримані дані впроваджені у навчальний та науково-дослідний 

процеси кафедр нормальної анатомії, оперативної хірургії і топографічної 

анатомії, гістології, цитології та ембріології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; медичної біології та 

генетики, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини імені 

М.Г. Туркевича, анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; анатомії 

людини, клінічної анатомії і оперативної хірургії Української медичної 

стоматологічної академії МОЗ України; анатомії людини Одеського 

національного медичного університету; анатомії людини, патофізіології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет»; клінічної анатомії 

та оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І. Пирогова; гістології та ембріології, патологічної анатомії з секційним 

курсом та судової медицини, оперативної хірургії з топографічною анатомією, 

анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», анатомії людини ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, анатомії людини 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій. Наукові положення, висновки і рекомендації,  представлені в 

дисертації, обґрунтовані і достовірні. На основі ретельно проведеного



патентно-ліцензійного пошуку вітчизняних і закордонних робіт згідно з темою 

цієї наукової роботи, дисертантка логічно і послідовно сконцентрувала увагу 

на невирішених завданнях, що вельми підвищує цінність проведеного 

дослідження.

Обґрунтованість і достовірність досліджень також обумовлена 

достатньою кількістю експериментального матеріалу, комплексне 

використанням адекватних щодо поставлених завдань, сучасних методів 

досліджень (світлової і електронної мікроскопії, та морфометрії),  а також 

проведенням статистичного аналізу отриманих цифрових результатів. 

Отримані показники дають повні об’єктивні дані щодо морфофункціональних 

особливостей організації класичної печінкової часточки щура в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті у постнатальному періоді онтогенезу.

Наукові положення та висновки дисертаційної роботи повністю 

висвітлені в публікаціях дисертантки. Робота достатньо проілюстрована 

фотографіями мікропрепаратів, електронограмами, таблицями, та графіками 

які повністю відображають ввесь об’єм проведених досліджень. Висновки 

дисертаційної роботи базуються на одержаних результатах і відповідають 

поставленим завданням та випливають із мети дослідження.

Огляд результатів га висновків дисертації, аналіз дисертації по 

розділах. Дисертаційна робота являє собою повністю завершену наукову 

працю, що побудована в узвичаєному стилі. Матеріали дисертації викладені на 

232 сторінках машинописного тексту, з яких основний текст займає 139 

сторінок.

Робота побудована із наступних розділів: анотація, зміст, перелік 

умовних позначень, вступ, огляд літератури, матеріалів та методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та обговорення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Список використаних джерел нараховує 222 найменувань, з них 127 

кирилицею, 95 латиницею. Робота включає 36 таблиць і 76 рисунків.

В «Анотації» українською та англійською мовою стисло передано 

основні положення дисертаційної роботи.



У «Вступі» на 6 сторінках авторка логічно і переконливо обґрунтовує 

актуальність теми дисертаційної роботи та необхідність вирішення наукового 

завдання -  встановлення вікових закономірностей морфофункціональної 

організації класичної печінкової часточки щура за умов фізіологічної норми та 

при стрептозотоциновому цукровому діабеті.

У цьому розділі чітко окреслені мета і завдання дослідження, вказана 

наукова новизна та практична цінність дисертаційного дослідження, подані 

матеріали апробації та їх публікації.

Перший розділ дисертації «огляд літератури» складається з 18 сторінок 

та включає 2 підрозділи, ґрунтується на аналізі значної кількості наукових 

джерел. У першому підрозділі представлено сучасні погляди на морфологічну 

будову та функції печінки у постнатальному періоді онтогенезу. У другому 

обговорено поширеність цукрового діабету та його ускладнень, зокрема 

уражень печінки та частоту їх виявлення, механізми їхнього розвитку. В 

цілому в огляді літератури приваблює його дискусійний стиль і встановлення 

ряду невирішених питань по темі, якій присвячена дана дисертаційна робота. 

Огляд літератури проведений грамотно, окреслено основні питання, які 

вимагають уточнення та наступного опрацьовування.

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження», який викладений 

на 8 сторінках, авторка описує об’єкт дослідження, методи забору матеріалу і 

виготовлення препаратів, які були необхідні для досягнення поставлених 

завдань. Дослідження проведені на достатній для отримання достовірних 

результатів, кількості матеріалу -  135 щурах самцях лінії Вістар 3-міс.(вагою 

80-100г), 12-міс.(180-220г), 24-міс.(320-330г). Тварин поділили на такі групи: 

15 складали інтактну групу, 75 тваринам змоделювали цукровий діабет 

внутрішньоочеревинним введенням стрептоотоцину «Sigma»(CLÜA), а 

контрольній групі(45 щурів) у еквівалентній кількості ввели цитрагний буфер .

Для досягнення мети і поставлених завдань дисертантка 

використовувала комплекс методів: гістологічні, гістохімічні,

електронномікроскопічні, біохімічні, морфомєтричні дослідження, та 

статистичний аналіз. Використані методи є достатньо інформативними і



відповідають меті, а також дозволяють повністю реалізувати поставлені у 

роботі завдання. Даний розділ складається з 6 підрозділів, що присвячені 

опису кожного з вказаних методів.

Основна частка дисертації включає 3 розділи власних досліджень. 

Розділ 3 присвячений особливостям морфологічної будови печінки 3-, 12-, 24- 

міс. щурів за умов фізіологічної норми та віковим змінам їх глікемічного 

профілю та печінкових трансаміназ (34 сторінки). У цьому розділі одержано 

дані, у тому числі кількісні морфометричні, інтактної групи тварин різного 

віку, що потрібно для подальшого порівняння з результатами 

експериментальної групи.

У четвертому розділі дисертації (складається із трьох підрозділів) 

описанні морфофункціональні особливості структурної перебудови 

досліджуваного органу у 3-, 12-, та 24-міс. щурів при стрептозооциновому 

цукровому діабеті із застосуванням вище перелічених методів дослідження. 

Розділ викладений на 63 сторінках. У розділі представлена кількісна оцінка 

морфометричних параметрів гепатоцитів різних кластерів у щурів різного віку 

на основі їх морфометричних показників а також морфологічних змін на 

світлооптичному та ультраструктурному рівнях. Дисертанткою переконливо, 

на достатньому о б ’ємі фактичного матеріалу доведено, що виявлені в процесі 

експерименту зміни морфометричних показників свідчать про розвиток 

діабетичної гепатопатії. Результати досліджень, що одержані у процесі 

експерименту свідчать про те, що у щурів цукровий діабет супроводжується 

вираженими морфофункціональними змінами зі сторони 

гемомікроциркуляторного печінки, та вказує на розвиток діабетичної 

мікроангіопатії. За допомогою гістологічних, гістохімічних, 

електронномікроскопічних, морфометричних, статистичних методів 

відображено характер та стадійність змін, що виникають у печінці щурів у 

динаміці перебігу експериментального стрептозотоцинового цукрового 

діабету у постнатальному періоді онтогенезу.



П ’ятий розділ(10 сторінок) складається із трьох підрозділів у яких 

наведено динаміку зміни глікемічного профілю та печінкових трансаміназ у 

віковому аспекті на різних етапах розвитку експериментального цукрового 

діабету.

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

дисертантка грунтовно підсумовує, та теоретично аргументує основні 

положення роботи вдало проводить аналіз отриманих результатів, сгіівставляє 

одержані параметри із даними літератури шляхом порівняння основних етапів 

проведених досліджень. Цей розділ викладено на 20 сторінках, Стиль 

написання даного розділу вказує на глибоку обізнаності автора з проблемними 

питаннями, піднятими у дисертації, легко сприймається.

Дисертаційна робота закінчується 8 висновками, які повністю 

відповідають завданням дослідження, відображають матеріали дисертаційної 

роботи і грунтуються на отриманих автором наукових фактах.

Дисертаційна робота виконана з дотриманням чинних вимог, що 

ставляться до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій. Зміст 

автореферату дисертації та публікацій за темою дослідження співпадає з 

основними положеннями наукової роботи і відповідає тексту самої дисертації. 

Зауважень, щодо оформлення автореферату та його змісту немає.

Повнота викладу матеріалу в дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За матеріалами дисертації опубліковано 21 наукову роботу: з 

них 7 статей у фахових виданнях України (2 статті у журналі, що входить до 

наукометричної бази Web o f  Scientes, 1 -  в закордонному виданні, 1 3 - у  

матеріалах конференцій, одержано 1 патент на корисну модель. В даних 

публікаціях повністю висвітлено всі основні положення дисертаційної роботи.

Зауваження та побажання до дисертації та автореферату щодо їх 

змісту і оформлення. Зміст дисертації відповідає темі дослідження і 

розкриває її суть. Дисертаційна робота написана українською мовою, 

оформлена згідно існуючих вимог, проілюстрована великою кількістю 

фотографій, таблиць.



Оцінюючи загалом позитивно дисертаційну роботу Боднарчук Юлії 

Володимирівни загалом позитивно, слід зробити окремі зауваження:

1. При наведенні цифрових даних і їх похибок після коми повинна 

бути однакова кількість цифр, зокрема стор. 3: (10,1 ±0,35), а треба 

(10,10±0,35).

2. У анотації не потрібно виділяти підрозділ: Наукова новизна 

одержаних результатів. Scientific novelty o f  the obtained results.

3. Мета: «закономірності» вивчають гіри виконанні докторських 

дисертацій, при виконанні кандидатських дисертацій доцільніше вживати 

термін «особливості».

4. У кінці розділів достатньо вказати № власної публікації у списку 

джерел літератури і немає необхідності приводити її повні бібліографічні дані.

5. Висновки: «2. За допомогою кластерного аналізу нами вперше в 

класичній часточці печінки щурів різних вікових груп виділено 3 кластери 

гепатоцитів.. .» - це вже було сформульовано у науковій новизні, можливо 

просто констатувати факт «Кластерний аналіз дозволив у класичній часточці 

печінки щурів різних вікових груп виділити 3 кластери гепатоцитів...»

6. За ходом дисертаційної роботи зустрічаються окремі невдалі 

стилістичні вислови та граматичні помилки.

Крім зауважень, до дисертантки є наступні запитання:

1. У чому полягає суть кластерного аналізу та яке його функціональне 

застосування при дослідженні печінки?

2. Чому спостерігалися різні реакції гепатоцитів центральної, проміжної 

та периферичної зон часточки печінки у щурів трьох вікових груп при 

змодельованій патології?

3. На що вказують зміни морфометричних параметрів синусоїдів 

печінки і який це має вплив па її кровопостачання?

Наведені недоліки не носять принципового характеру та не зменшують 

наукову цінність дисертаційного дослідження, а скоріше мають 

рекомендаційне спрямування для дисертантки.



Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці.

Результати проведеного дослідженння значно поглиблюють та 

доповнюють знання про механізми структурно-функціональна перебудова 

печінки щурів при цукровому діабеті у віковому аспекті. Отримані нові дані 

дослідження мають вагоме значення для удосконалення та винайдення нових 

методів лікування та діагностики уражень печінки, як при цукровому діабеті та 

і при інших захворюваннях, та можуть бути використані у практичній медицині 

та науково-дослідній роботі, експериментальних дослідженнях, дані можуть 

бути застосовані при проведенні практичних занять та читанні лекцій з 

анатомії, гістології, патоморфології, ендокринології та гастроентерології. 

Отримані дані щодо кількісних характеристик гепатоцитів печінки у нормі, а 

також при цукровому діабеті можуть стати основою для подальшого вивчення 

особливостей перебудови її при вивченні різноманітних захворювань. 

Результати змін гемомікроциркуляторного русла печінки за умов фізіологічної 

норми та гіри експериментальному цукровому діабеті може бути застосовано 

при при моделюванні гемодинамічних порушень різного генезу і їнших 

судинних русел внутрішніх органів у віковому аспекті.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Боднарчук Юлії Володимирівни на тему: “Вікові особливості 

морфофункціональних змін печінки при експериментальному цукровому 

діабеті” яка виконана у Івано-Франківському національному медичному 

унівеситеті МОЗ України, під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Жураківської Оксани Ярославівни являється самостійною 

закінченою науково-дослідною працею, у якій отримані нові наукові 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують актуальне завдання, що 

полягає у з ’ясуванні вікових особливостей морфофункціонального стану 

печінки щурів за умов фізіологічної норми та при експериментальному 

стрептозотоциновому цукровому діабеті.

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 

Боднарчук Юлії  Володимирівни на тему: “Вікові особливості



морфофункціональних змін печінки при експериментальному цукровому 

діабеті” за актуальністю, об'ємом проведеного дослідження, адекватними 

методами морфологічного та статистичного аналізу, науковою новизною 

одержаних результатів, теоретичною і практичною значимістю, достовірністю 

та повнотою опублікування основного матеріалу відповідає вимогам п. 1 1 

“Порядку присудження наукових ступенів” затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (із змінами 

внесеними згідно Постанови КМ № 956 від 19.08. 2015 року і № 1159 від 30.12 

2015 року), щодо кандидатських дисертацій, а її авторка заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.03.01 -  нормальна анатомія.
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