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1 Актуальність теми

Частим ускладненням цукрового діабету є діабетична цистопатія, що є 

чинником підвищеного ризику розвитку інфекції сечових шляхів, нефролітіазу, 

хронічного пієлонефриту та прогресування нефропатії у хворих на цукровий 

діабет. Діабетична цистопатія, яка спостерігалася більш ніж у половини хворих, 

може мати латентний або малосимптомний перебіг, характеризується суттєвим 

сповільненням об'ємної швидкості потоку сечі, подовженням часу 

сечовипускання, збільшенням ємності сечового міхура і значним збільшенням 

об'єму залишкової сечі.

В основі діабетичної цистопатії, за даними клініцистів лежить вісцеральна 

нейропатія, яка призводить до парезу сечового міхура. До цієї ланки патогенезу 

приєднується генералізоване ураження кровоносних судин у хворих на цукровий 

діабет -  діабетична ангіопатія.

Незважаючи на обширну літературу щодо будови стінки сечового міхура, 

потребує уточнення ступінь диференціації уротеліоцитів слизової оболонки, 

морфофункціональний стан структур м'язової оболонки та 

гемомікроциркуляторного русла в нормі та їхня перебудова за умови 

гіперглікемії, оскільки дані щодо цих питань поодинокі, неповні та інколи 

суперечливі.

Із цією метою необхідно встановити закономірності пошкодження 

структурних компонентів стінки сечового міхура після введення



стрептозотоцину, на чому нині грунтується експериментальна модель 

цукрового діабету, що вказує на особливу доцільність та актуальність 

проведеного Токарук Н.С. дисертаційного дослідження, яке повністю 

відповідає запитам теоретичної та практичної медицини.

2 Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність, новизна та 

повнота їх викладу в опублікованих працях

Дисертація викладена державною мовою на 203 сторінках комп’ютерного 

тексту формату А4, з яких 132 сторінки основного тексту і документована 15 

таблицями, 14 графіками та 45 рисунками, які в логічній послідовності 

обгрунтовують достовірність викладеного матеріалу. Вважаю кількість 

ілюстративного матеріалу достатньою для узагальнення отриманих результатів 

і формулювання висновків.

Позитивним є те, що список цитувань за матеріалами дисертації містить 

лише посилання на конкретні публікації і не переобтяжений посиланнями на 

джерела, які безпосередньо не стосуються теми дисертаційної роботи. 

Бібліографічний покажчик включає 221 джерел (з них: 109 -  кирилицею; 1 1 2 -  

латиницею), оформлений, в основному, згідно з чинними стандартами.

У дисертаційній роботі отримано нові дані про метричну характеристику 

клітинного складу уротелію сечового міхура щурів у нормі в яких виявлена 

значна неоднорідність клітин проміжного шару перехідного епітелію.

Уперше в експерименті методом кластерного аналізу клітин уротелію 

сечового міхура при стрептозотоциновому діабеті встановлено порушення 

структурно-функціональної рівноваги між клітинами уротелію.

Уточнено і доповнено дані про часові особливості патологічних змін, які 

супроводжують розвиток діабетичної мікроангіопатії сечового міхура щурів.

За результатами досліджень здобувачем, у співавторстві та одноосібно, 

опубліковано 16 наукових робіт, у яких авторка оприлюднила найважливіші 

положення і висновки дисертаційної роботи. Із загального числа публікацій: 5 

статей -  опубліковано у фахових наукових виданнях України і одна стаття в



іноземному журналі, 5 тез -  у матеріалах наукових конференцій. Здобувачем 

отримано позитивне рішення на три патенти України на корисну модель, два 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Матеріали дисертації були широко оприлюднені й обговорювались на 

численних Міжнародних і Всеукраїнських медичних симпозіумах, конгресах і 

конференціях: Тернопіль (2013, 2015), Москва (2014), Запоріжжя (2015), 

Чернівці (2015), Івано-Франківськ (2015).

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами

Тема дисертації затверджена Республіканською Проблемною комісією 

“Морфологія людини” і вченою радою ДВНЗ "Івано-Франківський 

національний медичний університет". Робота є фрагментом науково-дослідної 

роботи кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” “Оптимізація 

комплексного лікування морфологічних ушкоджень травної, ендокринної та 

сечостатевої систем при цукровому діабеті” (№ держреєстрації 0113Ш00769), 

яка фінансувалася МОЗ України, в якій здобувач є воконавцем фрагменту 

роботи.

Новизна дослідження та отриманих результатів

На підставі отриманих результатів комплексного дослідження уточнено 

окремі моменти будови структурних компонентів оболонок стінки сечового 

міхура інтактних тварин та на моделі стрептозотоцинового діабету, зокрема 

представлені частки різних за ступенем диференціації уротеліоцитів із 

формуванням 4 кластерів в епітеліальній оболонці і тканин (м'язової та 

сполучної середньої оболонки) на етапах розгортання діабетичних проявів у 

різні терміни його індукції.

У новому розрізі подано дистрофічні і деструктивні зміни гладких 

міоцитів м'язової оболонки і їхнє співвідношення з перебудовою колагенових 

волокон стінки сечового міхура. Встановлені терміни найвиразніших змін за 

умови розвитку стрептозотоцинового діабету (56-а та 70-а доби).



Доповнено дані про будову ланок гемомікроциркуляторного русла в 

динаміці та морфологічні прояви порушення реологічних властивостей крові 

при стрептозотоциновому діабеті, наслідком яких є набряки сполучної тканини 

стінки сечового міхура та виникаючий спазм дрібних артерій і мікрогемосудин. 

Підтверджено, що мікроангіопатія проявляється типовою для цукрового діабету 

пластинчастою базальною мембраною стінки гемокапілярів, що призводить до 

порушення трофіки структурних компонентів стінки сечового міхура.

З Теоретичне та практичне значення роботи.

Результати даного дослідження мають велике теоретичне значення. У 

керівництвах і монографіях, присвячених нормальній будові та патології 

сечового міхура, до цього часу наведені окремі загальні дані щодо 

морфологічних проявів його пошкодження при цукровому діабеті. У них 

відсутній комплексний аналіз закономірностей розвитку його пошкоджувальної 

дії з урахуванням результатів всебічного морфологічного та біохімічного 

дослідження (морфологічні та електронномікроскопічні методи, 

морфометричний аналіз, методи багатовимірної статистики, біохімічні).

Отримані дані щодо порушення співвідношення структурних 

компонентів стінки сечового міхура в динаміці перебігу експериментального 

цукрового діабету уточнюють багато недосліджених раніше моментів і мають 

безумовно теоретичне значення, що дає підстави рекомендувати результати 

дослідження для більш широкої публікації у відповідних профільних виданнях.

Виходячи з даних про те, що перебіг цукрового діабету супроводжується 

діабетичною цистопатією, виконане дослідження має не тільки новизну і 

теоретичне значення, але й велике практичне значення. Автором встановлені 

структурні основи розладів та адаптаційні можливості перехідного епітелію, 

гладкої м'язової тканини і ланок гемомікроциркуляторного русла на тлі 

гіперглікемії. Вони є вкрай важливими для розуміння динаміки процесів, 

перебігаючих у стінці сечового міхура, і дозволяють окреслити можливі 

напрямки коригуючої терапії. У клініці мають значення встановлені автором в



експерименті періоди розгортання структурних процесів для передбачення 

подібних змін у людини під впливом гіперглікемії.

Автор творчо підійшла до розробки математичних методів вивчення 

структур сечового міхура і запропонувала новий спосіб морфометрії 

мікрогемосудин, метод автоматизованого визначення площі уротелію, 

колагенових волокон і гладких міоцитів. Автором запропонована оригінальна 

конструкція метаболічної камери для збору сечі дрібних тварин, приорітетність 

яких підтверджено 3 Патентами України на корисну модель.

Комплексність отриманих результатів наголошує їхню значимість і надає 

підстави для прогнозу застосування засобів корекції стану структур стінки 

сечового міхура, і розробки схем найкращого способу корекції з метою 

усунення виниклих пошкоджень у людей, які хворіють на цукровий діабет і 

мають зрушення з боку сечового міхура.

4 Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату і основних положень дисертації

Дисертаційна робота Токарук Н.С. на тему: «Морфофункціональна 

характеристика сечового міхура щурів у нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті» побудована в класичному стилі та цілком відповідає 

основним вимогам ДАК України щодо оформлення дисертацій та 

авторефератів. Робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке 

містить нове вирішення наукового завдання щодо встановлення особливостей 

будови та становлення просторово-часових перетворень структур сечового 

міхура. Робота відповідає шифру спеціальності 14.03.01 -  нормальна анатомія. 

Зміст автореферату Токарук Н.С. відповідає основним положенням та структурі 

дисертаційної роботи.

Дисертація викладена літературною українською мовою. Структура 

дисертації чітка. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, описання 

матеріалу і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел і 

додатків.



У вступі здобувач сформулювала актуальність, мету і завдання 

дослідження, наголосила на новизні, теоретичному і практичному значенні 

проведеного дослідження.

Огляд літератури, викладений на 21 сторінці. Автор послідовно викладає 

дані літератури про будову і особливості функції сечового міхура. Окремим 

підрозділом подано відомості за прояви цистопатії при цукровому діабеті та 

їхні структурні еквіваленти, в якому наведені результати досліджень останніх 

років. З огляду літератури випливає, що окремі питання розгортання 

структурних пошкоджень тканин стінки сечового міхура за умов впливу 

гіперглікемії залишаються маловивченими. Недостатньо приділена увага 

аналізу морфометричних показників для оцінки морфофункціонального стану 

сечового міхура.

У другому розділі чітко і конкретно охарактеризовані групи 

експериментальних тварин, умови проведення досліду, терміни спостереження і 

використані методи дослідження.

У дослідженні використано 94 білих рандомбредних статевозрілих щурів- 

самців масою 230-270 г. Із них 14 тварин загинуло. Кожна група експерименту і 

контрольна група представлені достатньою кількістю тварин. Цінним є те, що в 

дослідженні при виборі експериментальних тварин здобувач опиралась на дані 

про те, що в людини і щурів простежується подібність будови органів, що 

вивчаються. Це, ймовірно, надасть можливості екстраполювати, з певним 

ступенем вірогідності, отримані результати в клініку. Позитивним є 

відтворення наближеної до реальних умов модель діабетичної цистопатії за 

умов гіперглікемії.

Класичний світлооптичний метод дослідження з забарвленням тканин 

гематоксиліном і еозином в останні часи доповнюється 

електронномікроскопічними, морфометричними та біохімічними 

дослідженнями. Здобувач довела, що можливості цих методів у комплексі є 

фундаментальними при дослідженні токсичного впливу на сечовий міхур і, 

особливо, вони стають грунтовними і виграшними разом з загальними та 

спеціальними біохімічними методами для оцінки функціонального стану



організму в цілому -  рівень глюкози в крові та вміст глікозильованого 

гемоглобіну. Важливими для розкриття патогенезу цистопатії є визначення 

таких показників - реакція сечі, об'єм випитої води та діурезу, масометричні 

дані тіла і сечового міхура.

Ця трудоємка робота дала свої результати. Представлені дані, які 

підкріплені статистично вивіреними таблицями, графіками та діаграмами, 

доводять і обгрунтовують описані в дисертаційній роботі положення і 

висновки.

Важливим є докладний опис кожної вдосконаленої методики і будь-хто, 

прочитавши цей опис, може самостійно приступити до подібних досліджень 

згідно цих прописів.

У третьому розділі на 34 сторінках представлені особливості структурної 

організації стінки сечового міхура в нормі (інтактних тварин) у статевозрілих 

щурів-самців. Результатами дослідження є нові дані з позицій системного 

аналізу щодо 4 кластерів уротеліоцитів перехідного епітелію слизової 

оболонки, які характеризуються певними визначеними показниками площі 

клітин та їхніх ядер із різним ступенем диференціації і є важливими для їхньої 

гісто-функціональної оцінки. Автором показана частка площі уротелію, 

гладких міоцитів і колагенових волокон м'язової оболонки без урахування 

площі міжклітинної речовини. Автор звертає увагу на специфічність 

морфометричних показників гемокапілярів сечового міхура дорослих 

однорічних щурів.

Четвертий розділ присвячений масометричним і біохімічним показникам 

сечового міхура, реакції сечі, об'єму випитої води і діурезу при стрептозотоцин- 

індукованому діабеті. Розділ має 12 сторінок, на яких наведені конкретні 

макрометричні показники та їхні зміни в різні терміни після введення 

стрептозотоцину. Результати підкріплені статистичною обробкою, коректно 

вказано динаміку змін із вказанням вірогідності. Цифрові дані з таблиць не 

повторюються в текстовому варіанті.



У п’ятому розділі на 45 сторінках представлено основні закономірності 

перебудови структур стінки сечового міхура в різні терміни розвитку і перебігу 

стрептозотоцин-індукованого діабету.

Здобувач показала, що гіперглікемія здійснює значний токсичний вплив 

на морфо-функціональний стан цього органа. У сечовому міхурі в динаміці 

простежуються морфологічні ознаки токсичного пошкодження його оболонок 

та гемомікроциркуляторного русла. Мало місце наростання вираженості 

процесів фібротизації в м'язовій оболонці, але воно не призвело до фатальних 

наслідків. У м'язовій оболонці на кінець експерименту більшість темних 

гладких міоцитів проявляють інволютивні ознаки.

У різні терміни досліду виявляється десквамація, вакуольна і балонова 

дистрофія уротеліоцитів із порушенням уротеліального клітинного бар'єру. 

Змінюються співвідношення між кількістю клітин у кластерах уротеліоцитів.

Діабетична мікроангіопатія проявляється зміною тонусу стінки 

мікрогемосудин, дистрофічними змінами їхньої стінки і порушенням 

реологічних властивостей крові ("монетні стовпчики", сладжі), і як наслідок 

інтерстиційні набряки стінки і плазматичне просякання навколосудинної 

сполучної тканини. Типовою ознакою є пластинчастість базальної мембрани 

капілярів.

Дисертант послідовно і логічно викладає отримані результати, ілюструє 

їх мікро- та електронними мікрофотографіями високої якості, таблицями, 

графіками і діаграмами, робить коротки висновки після кожного розділу 

досліджень. Ілюстративний матеріал свідчить і підтверджує достовірність і 

значимість проведених експериментів.

Дисертація грамотно викладена і документована рисунками, які в 

логічній послідовності обгрунтовують достовірність викладеного матеріалу. 

Вважаю кількість ілюстративного матеріалу достатньою для узагальнення і 

висновків щодо закономірностей перебігу реактивних, дистрофічних та 

адаптаційних процесів у стінці сечового міхура за умов модельованої 

стрептозотоцин-індукованої токсичності.



У розділі «Аналіз і узагальнення результатів», викладеному на 27 

сторінках всебічно обговорені отримані результати. Автор дискутує з іншими 

авторами, порівнює свої результати з даними цих дослідників, що свідчить про 

обізнаність здобувана з питань токсичного впливу стрептозотоцину через 

виниклу гіперглікемію на сечовий міхур. Доречним є підсумок щодо етапності 

змін перехідного епітелію, м'язової оболонки та гемокапілярів за цих умов, 

зведений до узагальнюючих діаграм.

Висновки, які робить автор, логічно випливають з одержаних результатів. 

Вони науково обгрунтовані, побудовані за поставленими завданнями і змістом 

дисертації і достатньо чітко висвітлені в наукових публікаціях Н.С. Токарук.

Список використаних джерел складено за посиланнями в тексті і містить 

221 літературне джерело, з яких 109 кирилицею та 112 латиною. Список подано 

згідно нових вимог до оформлення відповідного розділу дисертаційної роботи.

5 Рекомендації щодо використання результатів досліджень у

практиці

На нашу думку, результати дисертації можуть бути використані:

1. Безпосередній вихід у клініку урології мають відомості про морфо- 

функціональний стан сечового міхура на різних стадіях розгортання процесів 

порушення її структури під впливом стрептозотоцину.

2. Результати даного дослідження слід враховувати в клініці урології для 

розробки методів профілактики діабетичної цистопатії у хворих на цукровий 

діабет.

3. Вважаю доцільним більш широке опублікування результатів 

дослідження не тільки в профільних фахових виданнях, але й у відповідних 

клінічних журналах.

6 Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи необхідно 

вказати на редакційні та технічні огріхи, механічні помилки, що вкралися при 

оформленні дисертації. До них ми відносимо наступні:



1. В огляді літератури трапляються наукові видання 90-х років 

минулого століття.

2. В «Огляді літератури» та «Аналізі і узагальненні результатів» надто 

багато уваги зосереджено на питаннях патофізіологічних механізмів розвитку 

цукрового діабету.

3. Зустрічається дубльована інформація по тексту, зокрема, в розділах 

З та 5, яка є в «Матеріалах і методах» та «Аналізі і узагальненні результатів».

Слід підкреслити, що вказані зауваження не знижують високий науковий 

рівень дисертаційної роботи

У процесі ознайомлення з дисертацією виникли такі запитання:

1. Чому Ви обрали саме таку модель діабету і в якій мірі вона 

відповідає цукровому діабету в людини?

2. Скажіть будь-ласка, які сполучення входять до сполучного 

комплексу між уротеліоцитами?

3. До якого типу капілярів належать капіляри стінки сечового міхура 

щурів?

4. З чим пов’язана відсутність всмоктування сечі з порожнини 

сечового міхура?

7 Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Токарук Надії Степанівни “Морфофункціональна 

характеристика сечового міхура щурів у нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті”, виконана під керівництвом д.мед.н., професора 

Жураківської О.Я. є самостійним, завершеним науковим дослідженням, в якому 

сформульована і вирішена актуальна задача -  встановлення закономірностей 

морфо-функціональних змін структур стінки сечового міхура та його 

гемомікроциркуляторного русла за умов їх пошкодження стрептозотоцином.

Вважаю, що за актуальністю, науковою новизною отриманих результатів, 

об’ємом, методологічним і методичним рівнями, повнотою опублікованого 

матеріалу, викладеного аналізу, обґрунтованістю висновків дисертаційна 

робота Токарук Надії Степанівни “Морфофункціональна характеристика



сечового міхура щурів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті” 

відповідає п.11 “Порядку присудження наукових ступенів” затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.1013 року (із змінами) щодо 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із спеціальності 

14.03.01 -  нормальна анатомія, а сам дисертант гідний присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук.

Офіційний опонент, завідувач кафедри 

оперативної хірургії та топографічної анатомії 

Вінницького національного медичного університету 

імені М.І. Пирогова, МОЗ України

доктор медичних наук, професор Г.Я. Костюк
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