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1. Актуальність обраної теми дисертації. Кандидатська дисертація 

Власюк Т. І. є оригінальною, актуальною морфологічною роботою, 

своєчасною і відповідає потребам практичної медицини. Дослідження 

структурних змін органів і тканин за умов цукрового діабету залишається 

однією з найактуальніших проблем медицини. Актуальність проблеми 

цукрового діабету зумовлена значною поширеністю захворювання. За 

даними ВООЗ, кількість хворих на цукровий діабет у світі сьогодні 

перевищує 175 млн., а до 2025 року становитиме 380 млн. осіб. Цукровий 

діабет є базовою патологією для розвитку складних супутніх захворювань та 

ускладнень, ранньої інвалідності та смертності. Цукровий діабет 

розглядається у світі не тільки як соціальна, але й загальномедична 

проблема, вирішення якої вимагає комплексного морфологічного 

дослідження особливостей структурної організації органів при гіперглікемії. 

У доступній науковій літературі є досить багато праць щодо впливу 

цукрового діабету на стан усіх систем організму. Водночас, у фаховій 

літературі трапляються суперечливі повідомлення про морфологічні зміни 

міокарда та його гемомікроциркуляторного русла за умов цукрового діабету, 

недостатньо вивченими залишаються питання особливостей макро-, мікро-, та 

ультраструктури міокарда та його гемомікроциркуляторного русла під



впливом гіперглікемії, відсутні дані щодо якісно-кількісних змін міокарда 

при діабетичній кардіоміопатії. Розвиток фармакотерапії дає можливість 

розробити нові заходи профілактики та корекції ускладнень, у тому числі і з 

боку серцево-судинної системи, найбільш чутливої до впливу цукрового 

діабету внаслідок особливостей своєї будови та функції. На сьогодні відсутні 

наукові публікації, рекомендації для практичних лікарів, працівників 

науково-дослідних установ та лабораторій, які окреслювали б дане питання.

Таким чином можна констатувати, що рецензована дисертаційна 

робота Власюк Т. І. є актуальним дослідженням, яке присвячене 

встановленню особливостей морфологічних змін кардіоміоцитів, 

гемомікроциркуляторного русла та секреторних передсердних кардіоміоцитів 

при цукровому діабеті та його корекції в експерименті.

2. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 

викладу в опублікованих працях.

Положення і висновки, сформульовані у дисертації, обгрунтовані, 

достовірні і містять нові дані.

Дослідження виконано на достатньому для отримання достовірних 

результатів матеріалі (105 білих лабораторних щурів-самців лінії «Вістар»).- 

Комплекс сучасних методів дослідження (гістологічний, електронно- 

мікроскопічний, біохімічний, морфометричний, статистичний) дозволив 

дисертанту отримати об’єктивні, достовірні, нові дані щодо закономірностей 

морфо-функціональних змін міокарда в різні терміни розвитку 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету та при його корекції. 

Досліджуючи характер структурних змін кардіоміоцитів, 

гемомікроциркуляторного русла міокарда і секреторних передсердних 

кардіоміоцитів у динаміці перебігу експериментального цукрового діабету 

(14 -  56 доба), Т. І. Власюк вперше встановила їхні кількісні, якісні та



функціональні показники за умов указаної патології, що відображено у 2 та 

З висновках дисертації.

Автором вперше з ’ясовано особливості структурної організації 

кардіоміоцитів, гемомікроциркуляторного русла міокарда і секреторних 

передсердних кардіоміоцитів при корекції стрептозотоциніндукованого 

цукрового діабету ексенатидом. Зокрема, чітко показано, що вказаний 

препарат є ефективним лише в ранні терміни розвитку патології. 

Новизна проведеного Власюк Т. І. дослідження полягає також у тому, що 

вперше проведено дослідження якісних і кількісних змін структурних 

компонентів міокарда при корекції експериментального цукрового діабету 

інсуліном гларгіном. Отримані результати представлені у 4 та 5 висновках.

Важливими й новими є дані, отримані Власюк Т. І. щодо змін 

показників вуглеводного обміну щурів у контролі, при експериментальному 

цукровому діабеті та його корекції.

Особливо цінним є встановлення закономірностей морфо- 

функціональних змін стану структурних компонентів міокарда при 

комплексній корекції стрептозотоциніндукованого цукрового діабету в різні 

терміни експерименту, що відображено у 6 висновку дисертації. Автором 

доведено, що комплексне застосування інсуліну гларгіну та ексенатиду є 

найоптимальнішим способом корекції струптозотоцинового цукрового 

діабету, оскільки нормалізує вуглеводний обмін, що сприяє, у свою чергу, 

регенерації кардіоміоцитів, відновленню функції секреторних передсердних 

кардіоміоцитів та структури гемомікроциркуляторного русла міокарда, що 

підтверджується цитокаріометричними показниками кардіоміоцитів, 

показником об’ємної щільності секреторних гранул у секреторних 

передсердних кардіоміоцитах і морфометричними параметрами судин 

гемомікроциркуляторного русла міокарда.

Основні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, достатньо викладені у 18 опублікованих працях, серед яких 5



статей опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 -  у 

закордонному виданні та 1 стаття -  у журналі, що входить до наукометричної 

бази Web of Science. Аналіз опублікованих праць свідчить, що матеріали 

дисертації висвітлені в них повністю і не повторюються. Основні положення 

дисертації достатньо апробовані на наукових конференціях і з ’їздах.

3. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження.

Отримані дисертантом Т. І. Власюк дані є важливим вкладом в 

теоретичну морфологію серця, оскільки вони поглиблюють і суттєво 

доповнюють відомості про мікробудову та морфометричні параметри 

структур міокарда та його гемомікроциркуляторного русла при цукровому 

діабеті та можуть слугувати підґрунтям для подальших експериментальних 

досліджень серця при різних патологічних станах. Результати аналізу 

глибини структурних змін міокарда за умов цукрового діабету створюють 

морфологічну основу для розуміння патогенезу кардіоміопатії, зумовленої 

гіперглікемією. Отримані Власюк Т. І. дані можуть використовуватись при 

оцінці стану серця, раннього виявлення ознак факторів ризику та вчасного 

проведення профілактичних заходів. Проведене дослідження є підставою 

стверджувати, що цукровий діабет є причиною глибоких патологічних змін 

структурної організації міокарда.

Результати роботи щодо корекції змін структурної організації міокарда при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті шляхом комплексного 

застосування ексенатиду та інсуліну гларгіну мають практичне значення для 

розробки нових методів лікування кардіоміопатії, зумовленої цукровим 

діабетом.

Про практичну цінність роботи свідчать впровадження результатів 

дослідження в навчальний процес та науково-дослідну роботу ряду кафедр 

вищих медичних навчальних закладів України.



4. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та 

ідентичності змісту автореферату й основних положень дисертації.

Дисертація і автореферат побудовані за загальноприйнятим планом 

згідно з «Основними вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій» 

ДАК України. Дисертація написана літературною українською мовою на 202 

сторінках друкованого тексту і складається з анотації, змісту, переліку 

умовних позначень, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Список літератури містить 243 джерела, з яких 125 -  кирилицею та 

118 -  латиницею. Робота ілюстрована 60 високоякісними рисунками, містить 

31 таблицю.

У вступі автор аргументовано, логічно і переконливо обгрунтовує 

актуальність теми дисертації, її теоретичне і практичне значення, чітко 

формулює мету і завдання дослідження, підкреслює нові положення, які 

випливають з результатів роботи.

У першому розділі дисертації подано аналітичний огляд наукової 

літератури за темою дисертації. Здобувачем проведено глибокий науковий 

пошук, послідовно і детально проаналізована фахова література, що дало 

змогу її узагальнити і критично осмислити. Цей розділ складається із 2 

підрозділів. Окремо описано клінічні та морфологічні аспекти розвитку 

діабетичної кардіоміопатії, а також перспективи застосування ексенатиду для 

корекції діабетичної кардіоміопатії. Розділ закінчується аргументованим 

підсумком, в якому здобу вач підкреслює питання, що потребують 

подальшого вивчення. Стиль аналізу літератури показує високу ерудицію 

автора.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» дана 

характеристика вивчених об’єктів та застосованих методів дослідження. 

Використаний комплекс сучасних методів дослідження, зокрема 

моделювання цукрового діабету, біохімічні, гістологічні, електронно-



мікроскопічний, морфометричний, статистичний (для порівняння цифрових 

даних та об’єктивного аналізу отриманих результатів).

У третьому та четвертому розділах, які є основною частиною 

дисертації, викладено результати власних досліджень. Третій розділ 

присвячений морфо-функціональній характеристиці міокарда при 

експериментальному цукровому діабеті. Розділ складається з 4 підрозділів. 

Автором встановлено морфо-функціональні особливості міокарда інтактних 

щурів, зміни показників вуглеводного обміну при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, морфо-функціональні зміни 

кардіоміоцитів, секреторних передсердних кардіоміоцитів, а також 

ангіоархітектоніки міокарда при експериментальному цукровому діабеті.

Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей морфо- 

функціональних змін міокарда при корекції стрептозотоциніндукованого 

цукрового діабету. Цей розділ теж складається з 4 підрозділів. Автором 

описано зміни показників вуглеводного обміну при корекції 

експериментального цукрового діабету, особливості перебудови 

кардіоміоцитів, секреторних передсердних кардіоміоцитів і 

гемомікроциркуляторного русла міокарда при корекції стрептозотоцинового 

цукрового діабету ексенатидом, інсуліном гларгіном та комплексом вказаних 

препаратів.

Останній розділ дисертації присвячено аналізу та узагальненню 

результатів дослідження. Дисертант не тільки підсумовує одержані дані, але 

й порівнює їх з даними інших авторів, кваліфіковано і аргументовано 

полемізує з ними. Розділ написано конкретно, зрозуміло і логічно, 

підкреслено новизну дослідження.

Отримані результати викладено у 6 конкретних висновках, вони 

достатньо обгрунтовані і достовірні. Між завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.

Дисертація Т. І. Власюк є завершеним дослідженням, в якому вирішені 

важливі проблеми морфології.



Автореферат відповідає змісту дисертації.

5. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці.

Отримані дисертантом Власюк Т. І. дані про особливості структурних 

змін кардіоміоцитів, секреторних передсердних кардіоміоцитів, 

гемомікроциркуляторного русла міокарда за умов експериментального 

цукрового діабету та його корекції необхідно рекомендувати для 

впровадження в ендокринологічні клініки та наукові лабораторії для 

розробки нових методів профілактики, діагностики і лікування 

кардіоміопатії, зумовленої цукровим діабетом. Ці матеріали необхідно 

використати у - навчальному процесі та в науковій роботі клінічних та 

морфологічних кафедр.

6. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації.

Принципових недоліків у кандидатській дисертації Власюк Т. І. мною не 

виявлено, але є ряд зауважень:

1. Результати власних досліджень автор подала переважно в теперішньому 

часі, подекуди -  у минулому. На мою думку, необхідно було б уніфікувати 

виклад матеріалу.

2. На стор. 42, 136 та 143 автор серед кількісних характеристик артеріол 

пише «площа стінки судини», але йдеться про площу її поперечного зрізу.

3. Є поодинокі друкарські помилки в дисертації (с. 4, 5, 6, 19, 44, 47, 51, 99, 

129, 136, 140, 148, 149, 152).

4. В дисертації трапляються невдалі терміни та вислови («моделювання 

експериментального цукрового діабету» -  краще «моделювання цукрового 

діабету», оскільки моделювання -  завжди експеримент; «вірогідний» -  

правильно «достовірний» (с. 4, 5, 6, 44, 49, 51, 60, 63, 65, 77, 87, 96, 103, 

111,119, 138, 139, 150, 151, 152), «протягом усього часу експерименту» -  

краще «впродовж усього експерименту» (с. 6, 152), «літературні джерела»



-  краще «джерела літератури» (с. 24, с. 37), «руйнація» -  правильно 

«руйнування» (с. 54, 66); русизми ( «зі сторони» -  правильно «з боку» (с. 

26), «факторів ризику» -  правильно «чинників ризику» (с. 33), «обідок» -  

правильно «обвід» (с. 46, 53), «місцями» -  правильно «подекуди» (с. 54, 58, 

60, 74, 80, 84, 100, 109), «слабо» -  правильно «слабко» (с. 80).

5. На рис. 3.2 а бажано позначити гетеро- та еухроматин; відсутній підпис до 

рис. 3.4 б; на контрольній мікрофотографії рис. 3.6 позначено артеріолу, а 

на експериментальній -  капіляр, порівняння некоректне.

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні запитання:

1. Прошу пояснити, як Ви диференціювали збережені та молоді мітохондрії, 

а також назвати ознаки молодої секреторної гранули.

2. На стор. 137 серед проявів ураження серцево-судинної системи Ви 

вказуєте розвиток артеріоло-венулярних анастомозів. На Вашу думку, 

розвиток артеріоло-венулярних анастомозів -  це деструктивний чи 

компенсаторний процес?

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Власюк Тетяни Іванівни «Морфо-функціональна 

характеристика міокарда при експериментальному цукровому діабеті та його 

корекції», виконана в Івано-Франківському національному медичному 

університеті МОЗ України (науковий керівник -  доктор медичних наук, 

професор О. Я. Жураківська) є завершеним дослідженням, в якому вирішено 

важливе завдання встановлення особливостей структурної організації 

компонентів міокарда при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті та 

його корекції ексенатидом та інсуліном-гларгіном. Результати дослідження 

мають прикладне клінічне значення.

За науковою новизною, актуальністю, теоретичною і практичною цінністю 

дисертація Власюк Т. І. відповідає вимогам Положення ДАК MOH України



п. 11 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою 

Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (із змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р. і №1159 від 30.12.2015 р.) 

щодо кандидатських дисертацій, а її автор Власюк Тетяна Іванівна 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний оппонент: 

доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри нормальної анатомії

Львівського національного медичного
*

університету імені Данила Галицького 

Підпис професора Матешук-Вацеби Л. Р.

&еу~ Л. Р. Матешук-Вацеба

засвідчую.

Вчений секретар 

Львівського національного 

університету імені Данила П. Ягело
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