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1. Актуальність обраної теми дисертації

Кандидатська дисертація Атаманчук О. В. є оригінальною, актуальною 

морфологічною роботою, своєчасною і відповідає потребам практичної 

медицини. За даними ВООЗ, кількість хворих на цукровий діабет у світі 

сьогодні перевищує 175 млн., а до 2025 року становитиме 300 млн. осіб. 

Дослідження структурних змін органів і тканин за умов цукрового діабету 

залишається однією з найактуальніших проблем медицини. Перед 

морфологами постає завдання створення морфологічної основи для розробки 

раціональних заходів попередження та принципово нових методів корекції 

змін структурної організації органів, зумовлених цукровим діабетом. Одним з 

проявів цукрового діабету є зміни в ротовій порожнині, зокрема в язиці. Як 

відомо, язик -  це дзеркало організму. Саме зміни слизової оболонки язика 

можуть слугувати ранній діагностиці цукрового діабету. Незважаючи на 

актуальність проблеми і наявність великої кількості наукової фахової 

літератури, присвяченої структурній перебудові органів за умов цукрового 

діабету, трапляються лише поодинокі відомості щодо результатів 

комплексного морфологічного дослідження язика на мікро- та



ультраструктурному рівнях як за умов фізіологічної норми, так і при 

цукровому діабеті. Вимагає значного доповнення питання морфологічних 

особливостей м ’язів язика, розвитку нейропатії та ангіопатії у вказаному 

органі за умов гіперглікемії. Власне проблемі встановлення особливостей 

структурної організації язика в нормі та при експериментальному цукровому 

діабеті присвячена дисертація Атаманчук О. В., що робить її особливо 

важливою та актуальною як для морфологів, так і для клініцистів.

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 (85 статевозрілих білих щурів-самців лінії Вістар). 

Комплекс сучасних методів дослідження (мікроскопічний, 

електронно-мікроскопічний, біохімічний, морфометричний, статистичний) 

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

загальних закономірностей структурної організації слизової оболонки спинки 

язика, м’язових волокон і нервово-м’язових комплексів язика в нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті.

Досліджуючи особливості будови слизової оболонки спинки язика, 

м’язових волокон, нервово-м’язових комплексів, кровоносних судин язика 

щура в нормі, О. В. Атаманчук вперше виділила окремі підвиди 

ниткоподібних сосочків слизової оболонки спинки язика щура, описала 

чисельний та груповий їх склад, описала різні фенотипи м’язових волокон 

язика, різні форми мікросудинних петель, особливості нервово-м’язових 

комплексів. Ці дані відображені у 2 та 3 висновках дисертації.

Автором вперше досліджено поетапні структурні та морфометричні 

зміни слизової оболонки спинки язика в різні терміни експериментального 

цукрового діабету. Зокрема, чітко показано дві стадії розвитку



патоморфологічних змін -  реактивних змін (2-4-й тижні) і деструктивних 

процесів (6-8-й тижні), а також результати морфометричного аналізу сосочків 

язика. Дані представлені у 4 та 5 висновках дисертації.

Новизна проведеного Атаманчук О. В. дослідження полягає також у 

тому, що вперше встановлено закономірності перебудови 

гемомікроциркуляторного русла язика при стрептозотоциніндукованому 

цукровому діабеті, чітко показано розвиток діабетичної мікроангіопатії. 

Отримані морфометричні дані підтверджують 6 висновок.

Важливі і нові дані, отримані О. В. Атаманчук в результаті 

дослідження морфофункціональних особливостей змін м’язових волокон та 

їхнього периферійного нервового апарату в різні терміни розвитку 

експериментального цукрового діабету, знайшли своє відображення у 7 

висновку.

Основні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, достатньо викладені в 20 опублікованих працях, серед яких 8 

статей опубліковано у наукових фахових журналах України і 2 -  у 

закордонних виданнях. 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 О. В. Атаманчук дані є важливим вкладом в 

теоретичну морфологію язика, оскільки вони поглиблюють і суттєво 

доповнюють відомості про мікробудову та морфометричні параметри 

структур язика щура в нормі і можуть слугувати підґрунтям для подальших 

експериментальних досліджень язика при різних патологічних станах. 

Результати аналізу динаміки структурних змін язика за умов 

стрептозотоциніндукованої гіперглікемії створюють морфологічну основу 

для розуміння патогенезу захворювань слизової оболонки ротової 

порожнини, зумовлених цукровим діабетом.



Отримані Атаманчук О. В. дані можуть використовуватись при оцінці 

стану язика, 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 язика. Ці 

результати роботи мають практичне значення для стоматологів, 

гастроентерологів та ендокринологів для розробки нових методів 

діагностики, профілактики та лікування патології слизової оболонки ротової 

порожнини, зумовленої цукровим діабетом.

Про практичну цінність роботи свідчать впровадження результатів 

дослідження в навчальний процес та науково-дослідну і клінічну 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 232 

сторінках друкованого тексту і складається з переліку умовних позначень, 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, двох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Список літератури 

містить 275 джерел, з яких 148 -  кирилицею та 127 -  латиницею. Робота 

ілюстрована 100 рисунками, містить 17 таблиць.

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 З 

підрозділів. Окремо описано будову і кровопостачання язика тварин і людини 

в нормі, наведено характеристику нервового апарату язика, а також описано 

морфологічні особливості слизової оболонки ротової порожнини та язика при 

цукровому діабеті. Розділ закінчується аргументованим підсумком, в якому 

здобувач підкреслює питання, що потребують подальшого вивчення. Стиль 

аналізу літератури показує високу ерудицію автора.

В другому розділі «Матеріали та методи дослідження» дана 

характеристика вивчених об’єктів та застосованих методів дослідження. 

Використаний комплекс сучасних методів дослідження, зокрема 

моделювання стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, ін’єкційний 

метод, світлооптичний та електронномікроскопічний, морфометричний з 

метою виявлення кількісних характеристик складових елементів язика, 

біохімічний, 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 встановленню особливостей будови, кровопостачання та 

іннервації язика лабораторних щурів у нормі. Розділ складається з 4 

підрозділів. Автором встановлено, що серед ниткоподібних сосочків слизової 

оболонки язика щура можна виділити на 5 підтипів, м’язи язика залягають 

окремими шарами і містять м ’язові волокна різного фенотипу, існують різні 

форми мікросудинних петель, а нервово-м’язові комплекси мають свої 

особливості.

Четвертий розділ присвячений дослідженню морфологічних 

особливостей структур язика при експериментальному цукровому діабеті. 

Цей розділ теж складається з 4 підрозділів. Результати дослідження, 

представлені О. В. Атаманчук, свідчать про те, що у розвитку структурних 

змін різних компонентів язика при стрептозотоциніндукованому цукровому 

діабеті можна виділити 2 стадії: стадію реактивних ознак ( 2 - 4  тижні



I

тривалості експерименту) і стадію деструктивних проявів ( 6 - 8  тижні від 

початку моделювання цукрового діабету).

У п’ятому розділі проведено аналіз та узагальнення 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, підкреслена новизна 

дослідження.

Отримані результати викладено у 7 конкретних висновках, вони 

достатньо обгрунтовані і достовірні. Між завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.

Дисертація О. В. Атаманчук є завершеним дослідженням, в якому 

вирішені важливі проблеми морфології.

Автореферат відповідає змісту дисертації.

5. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці

Отримані дисертантом Атаманчук О. В. дані про особливості 

структурних змін язика за умов цукрового діабету необхідно рекомендувати 

для впровадження в стоматологічні, гастроентерологічні та ендокринологічні 

клініки і наукові лабораторії для розробки нових методів профілактики, 

діагностики і лікування патології ротової порожнини, 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 Атаманчук О. В.

мною не виявлено, але є ряд зауважень:

1. В посиланнях на рисунки чи таблиці зайвим є «див.» (с. 49, с. 79, с. 129, 

с. 131, с. 145, с. 148, с. 148, с. 151, с. 154, с. 155, с. 158).

2. Є поодинокі друкарські помилки в дисертації -  с. 7, 11, 49, 54, 102, 119, 

150, 171, 190.



3. Список використаних джерел вимагає уточнення.

4. В дисертації трапляються поодинокі невдалі вислови та русизми, 

«зрощення двох частин язика» (с. 12) -  правильно «зрощення парних 

язикових горбиків», «вентральна поверхня язика» (с. 15, с. 19) -  

правильно «нижня поверхня язика», «вступу до язика» (с.18) -  краще 

«входу», «на фоні» (с. 27, с. 29, с. ЗО, с.144, с. 145, с. 154, с. 160, с. 188, с. 

190) -  правильно «на тлі», «тканинні базофіли» (с. 31, с. 60, с.174) -  

«мастоцити», «артеріоли формують систему метартеріол» (с. 75, с. 79, с. 

125) -  правильно «артеріоли формують систему передкапілярних 

артеріол», «дрібного діаметра» (с. 78) -  краще «дрібного калібру», 

«каріоплазма представлена еухроматином» (с. 79) -  краще «в

нуклеоплазмі переважає еухроматин», «місцями» (с. 97, с. 156, с. 160) -  

правильно «подекуди», «каріолеми» (с. 126, с. 158) -  правильно «ядерної 

оболонки», «зменшується кількість глікогену» (с. 129) -  краще

«зменшується кількість гранул глікогену», «каріоплазма пониженої» (с. 

135, с. 156, с. 160) -  правильно «нуклеоплазма низької», «судили» (с. 

178) -  краще «оцінювали», «понижена» (с. 179) -  русизм, «сильно 

потовщується» (с. 186) -  правильно «значно потовщується».

Висловлені зауваження в жодному разі не стосуються суті роботи і не 

зменшують її наукову цінність.

Дискусійні запитання:

1. Поясніть, будь-ласка, детальніше, яким чином визначали стадії 

диференціації епітеліоцитів ?

2. Чи відбувалися компенсаторні процеси в структурах язика впродовж 

експерименту і, якщо так, то в чому вони полягали ?

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертація Атаманчук Оксани Володимирівни «Особливості 

структурної організації язика в нормі та при експериментальному цукровому



діабеті», виконана у ДНВЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України (науковий керівник -  доктор медичних наук, 

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

важливе завдання встановлення особливостей будови слизової оболонки, 

різних фенотипів м ’язових волокон на нервових закінчень язика в нормі та 

при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті. Результати дослідження 

мають прикладне клінічне значення.

За науковою новизною, актуальністю, теоретичною і практичною 

цінністю дисертація Атаманчук О. В. відповідає вимогам Положення ДАК 

МОН України п. 11 “Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 року (зі 

змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів №656 від 

19.08.2015 року та №1159 від 30.12.2015 року), щодо кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний опонент, доктор медичних наук, 

професор, завідувач кафедри нормальної анатомії 

Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького Л. Р. Матешук-Вацеба

Підпис професора Матешук-Вацеби Л. Р. засвідчую.

Вчений секретар


