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1. Актуальність обраної теми дисертації. Цукровий діабет 

належить до значущих медико-соціальних проблем і визначена пріоритетом 

для національних систем охорони здоров’я в усьому світі. Про це свідчать 

епідеміологічні дослідження, результати яких були опубліковані 

Міжнародною діабетичною федерацією (International Diabetes Federation — 

IDF). Якщо нині у світі налічується близько 425 млн хворих на цукровий 

діабет, то, за одними даними, у 2030 р. їх буде близько 620 млн, а за іншими 

— понад 830 млн. Якщо ж враховувати пацієнтів із порушеною 

толерантністю до глюкози, то зараз їх налічується 480 млн, тобто кожний 8–

10-й мешканець земної кулі має порушену інкреторну функцію підшлункової 

залози. В Україні щорічно реєструється зростання кількості хворих на 

цукровий діабет в середньому на 5-7 %, серед дітей на 4-6%, однак реальна 

кількість хворих у 2-2,5 рази вища внаслідок не діагностованих випадків 

хвороби. На сьогодні цукровий діабет є одним із найбільш поширених серед 

неінфекційних захворювань, кількість хворих зростає у геометричній 

прогресії, а сама патологія характеризується високим ризиком виникнення 

ускладнень, таких як діабетична ретинопатія, нефропатія, діабетична стопа. 



За даними наукової літератури при цукровому досить часто 

спостерігається васкулогенна еректильна дисфункція. Порушення ерекції у 

чоловіків з цими захворюваннями нерідко виникає до появи їх клінічних 

ознак і тому вважається їх раннім маркером. Окрім еректильної дисфункції 

при цукровому діабеті у чоловіків виявляються ще ретроградна еякуляція або 

її відсутність та порушення сперматогенезу що значно погіршує якість життя 

таких пацієнтів. У кожного 2-го пацієнта-чоловіка із цукровим діабетом 2-го 

типу діагностується гіпогонадизм. 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 яєчок в постнатальному періоді онтогенезу на мікро- та 

ультраструктурному рівнях як за умов фізіологічної норми, так і при 

цукровому діабеті. Вимагає значного доповнення питання 

патоморфологічних змін в яєчках нестетевозрілих щурів за умов 

гіперглікемії. Отож, проблема патоморфологічних змін яєчок у віковому 

аспекті при цукровому діабеті до сьогодні залишається відкритою, 

актуальною та важливою як для морфологів так і для клініцистів.  

Вказане вище свідчить, що кандидатська дисертація Кондрата І-А. В., 

присвячена встановленню вікових особливостей патоморфологічних змін 

яєчок щурів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, є 

оригінальною, актуальною, перспективною роботою, своєчасною і відповідає 

потребам практичної медицини. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами. Дисертація виконана відповідно до плану наукових 

досліджень Івано-Франківського національного медичного університету і є 

фрагментом двох науково-дослідних робіт кафедри анатомії людини «Вікові 

особливості патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-

судинної, травної та дихальної систем при цукровому діабеті» (номер 

держреєстрації 0116U003598) та "Морфо-функціональна характеристика 



деяких органів нервової, ендокринної, травної та статевої систем при цукро-

вому діабеті в умовах хронічного стресу" (№ держ. реєстрації 0119U003551).  

3. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. 

Здобувачем уперше показано закономірності морфогенезу яєчок щурів 

контрольної групи в постнатальному періоді онтогенезу та особливості 

сперматогенезу в щурів різного віку з врахуванням проліферативної 

активності сперматогенного епітелію та експресії андрогенових рецепторів. 

Уперше в дисертаційній роботі за допомогою комплексних методів 

дослідження показано особливості патоморфологічних змін яєчок щурів 

різного віку та встановлено стадії патоморфогенезу діабетичних тестопатій, 

які, значною мірою обумовлені, віком тварин та стадійністю перебігу 

експериментального цукрового діабету. 

Пріоритетом і новизною дослідження Кондрата І-А. В. є встановлення 

особливостей змін проліферативної активності сперматогенного епітелію, 

інтенсивності апоптозу, експресі андрогенних рецепторів яєчок щурів у 

постнатальному періоді онтогенезу при стрептозотоциновому цукровому 

діабеті, що дозволило автору виділити певні закономірності перебудови 

сперматогенного епітелію, гемато-тестикулярного бар’єра та клітин Лейдіга 

яєчок щурів різного віку. 

4. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Отримані дисертантом Кондратом І-А. В. дані є важливим вкладом в 

теоретичну морфологію, репродуктивну медицину, ендокринологію і 

урологію, оскільки вони поглиблюють і суттєво доповнюють відомості про 

кількісні і якісні зміни сім’яних канальців, складових компонентів гемато-

тестикулярного бар’єра і гемомікроциркуляторного русла яєчок щурів 

різного віку при експериментальному цукровому діабеті і можуть слугувати 

теоретичною основою для удосконалення існуючих та розробки нових 

патогенетично обґрунтованих схем лікування чоловічої неплідності при 

цукровому діабеті. 

Про практичну цінність роботи свідчить широке впровадження 



результатів дослідження в навчальний процес та науково-дослідну роботу 

ряду кафедр вищих медичних навчальних  та лікувальних закладів України 

(13 актів впровадження): в Івано-Франківському національному медичному 

університеті (затв. 30.08.2021; 30.08.2021; 31.08.2021; 31.08.2021), в Івано-

Франківському обласному бюро судово-медичної експертизи (20.08.2021), у 

Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України (затв. 20.04.2021), у Буковинському 

державному медичному університеті (затв. 06.05.2021), у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ 

України (затв. 17.08.21; 17.08.2021), у КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-

Франківської обласної ради» (30.08.2021), у ПВНЗ «Харківський 

міжнародний медичний університет» (затв. 19.05.2021), у Харківському 

національному медичному університеті (30.08.2021), у Дніпровському 

державному медичному університеті (затв. 30.08.2021).  

5. 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 (120 білих лабораторних щурів-самців 6-міс та 2-міс 

віку, що поділялися на 2 групи). Комплекс сучасних методів дослідження 

(гістологічний, гістохімічний, електронно-мікроскопічний, біохімічний, 

морфометричний, статистичний) дозволив дисертанту отримати об’єктивні, 

достовірні, нові дані щодо загальних закономірностей структурної організації 

звивистих сім’яних трубочок, гемомікроциркуляторного русла та строми 

яєчка щурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті. Робота 

виконана з дотриманням біоетичних норм, про що свідчить витяг з протоколу 

комісії з питань етики Івано-Франківського національного медичного 

університету (протокол № 122/21 від 09.06.2021 р.). Кількість щурів, як в 



цілому, так і в кожній серії досліджень, була достатньою для того, щоб 

створити репрезентативні статистичні вибірки кількісних показників, що 

визначалися. Об’єм фактичного матеріалу власних досліджень достатній для 

дискусії, обґрунтування наукових положень, гіпотез і рекомендацій науково-

практичного використання здобутих результатів. 

Мета і завдання, які поставлені для її досягнення, сформульовані чітко і 

цілком реалізовані у викладених результатах власних досліджень і висновках. 

Дисертант послідовно і логічно виклав отримані результати, підтвердив 

їх ілюстративним та численним цифровим матеріалом, який засвідчив 

достовірність і значущість проведених досліджень.  

Автором вперше виявлено характер структурних змін сім’яних 

трубочок, гемомікроциркуляторного русла яєчок щурів різного віку в 

динаміці перебігу експериментального цукрового діабету. Зокрема, чітко 

показано, що через 14 та 28 діб після введення  стрептозотоцину у щурів 

різного віку відмічався спазм артеріол, зменшення діаметру звивистих 

сім’яних трубочок. Із збільшенням терміну експерименту (56-70 доби) у 6-міс 

щурів спостерігаються: наростання гіперглікемії, виражений розвиток 

мікроангіопатії, атрофічно-деструктивні зміни в сперматогенному епітелії.  

Вказані дані представлені у 1, 2 і 3 висновках дисертації.  

Новизна проведеного Кондратом І-А. дослідження полягає також у 

тому, що вперше показано особливості якісних і кількісних змін структурних 

компонентів гемомікроциркуляторного русла, сперматогенного епітелію 

яєчок 2-міс щурів упродовж розвитку і перебігу експериментального 

цукрового діабету. Отримані результати представлені у 4 та 5 висновках.  

Важливими й новими є дані, отримані Кондратом І-А. щодо 

проліферативної активності сперматогенного епітелію, інтенсивності 

апоптозу, експресії андрогенних рецепторів яєчок щурів у постнатальному 

періоді онтогенезу при стрептозотоциніндукованому діабеті. Ці дані знайшли 

своє відображення у 6 висновку.  



Особливо цінним є встановлення закономірностей патоморфологічних 

змін яєчка в динаміці перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового 

діабета, виділення стадії  у 6-міс щурів – реактивно-дистрофічних змін (14-42 

доби) та атрофічно-деструктивних процесів (56-70 доби), у 2-міс щурів – 

дистрофічно-деструктивних змін (14-42 доби) та компенсаторно-атрофічних 

процесів (56-70 доби), що відображено в 7 висновку дисертації.  

Основні положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, достатньо викладені в 11 опублікованих працях, серед яких 4 

статті, з них 3 – у фахових наукових виданнях України, 1 – у закордонному 

виданні (Німеччина) та 1 стаття входить до наукометричної бази Web of 

Science, 7 тез у матеріалах конференцій. Аналіз опублікованих праць 

свідчить, що матеріали дисертації висвітлені в них повністю і не 

повторюються. Основні положення дисертації достатньо апробовані на 

наукових форумах (7).  

6. Оцінка змісту та оформлення дисертації, аналіз її розділів. 

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 203 сторінках 

принтерного тексту (з них – 140 основного тексту), оформлена  згідно наказу 

МОН України № 40 від 12.01.2017 та включає наступні розділи: анотацію, 

вступ, огляд літератури, матеріал і методи дослідження, 3 розділи власних 

досліджень, аналіз і узагальнення результатів дослідження, висновки, список 

використаних джерел, додатки. Слід відзначити досить великий об’єм 

ілюстративного і цифрового матеріалу наведеного в дисертаційній роботі (в 

основному тексті є 18 таблиць і 69 рисунків), що ще раз підкреслює високу 

обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

сформульованих в ній. 

В анотаціях, поданих українською і англійською мовами, коротко 

відображені основні положення дисертаційної роботи. 

У вступі чітко сформульовані мета і завдання дослідження, розкриті 

наукова новизна і практична значущість отриманих результатів. Звертає на 

себе увагу достатня чисельність публікацій автора за темою дисертації в 



фахових виданнях, значна апробація отриманих результатів на наукових 

форумах (7) та широке впровадження результатів дослідження (13 кафедр 

вищих медичних закладів України та лікувальні заклади). 

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. Детально описано клінічні і морфологічні аспекти розвитку 

чоловічої неплідності при цукровому діабеті, а окремий підрозділ 

присвячений сучасним даним про дослідження молекулярних механізмів 

порушень сперматогенезу. Розділ закінчується аргументованим підсумком, в 

якому здобувач 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, гістохімічні, 

електронно-мікроскопічний метод, морфометричний, статистичний (для 

порівняння цифрових даних та об’єктивного аналізу отриманих результатів).  

У третьому, четвертому та п’ятому розділах, які є основною частиною 

дисертації, викладено результати власних досліджень.  

Третій розділ присвячений особливостям патоморфологічних змін в 

яєчку щурів репродуктивного віку при експериментальному цукровому 

діабеті. Розділ складається з 3 підрозділів. Автором показано, що 

стрептозотоциновий цукровий діабет призводить до діабетичної 

мікроангіопатії, що проявляється: гемореологічними порушеннями в 

мікрогемосудинах, явищами мікроклазматозу, потовщенням і проліферацією 

базальної мембрани капілярів. Зміни сустентоцитів на тлі розвитку 

діабетичної мікроангіопатії призводять до порушення гемато-тестикулярного 

бар’єру, а як наслідок, до розвитку атрофічно-деструктивних змін в 



сперматогенному епітелії звивистих сім’яних трубочок та до порушення 

процесу сперматогенезу в 6-міс щурів. Розділ викладений на 37 сторінках і 

вдало ілюстрований 28 рисунками і 6 таблицями. Результати розділу 

висвітлено в 7 публікаціях автора. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню особливостей  

патоморфологічних змін в яєчку нестатевозрілих щурів при 

експериментальному цукровому діабеті. Цей розділ теж складається із 3 

підрозділів. Автором описано особливості гісто- та ультраструктурної 

перебудови звивистих сім’яних трубочок, ланок гемомікроциркуляторного 

русла яєчка 2-міс щурів при експериментальному цукровому діабеті. 

Встановлено особливості морфо-функціональної перебудови яєчок у 

віддалені терміни перебігу стрептозотоцинового цукрового діабету, зокрема, 

на 56-70 добу експерименту, на відміну від 6-міс щурів, у 2-міс 

спостерігається часткове  відновлення кровотоку в яєчку, збереження 

структури гематотестикулятрного бар’єра, що сприяє частковому 

відновленню гісто-ультраструктури клітин сперматогенного епітелію 

(збільшується висота сперматогенного епітелію, зростає індекс диференціації 

трубочок та індекс сперматогенезу, порівняно з 42 добою досліду). Розділ 

викладений на 37 сторінках і вдало ілюстрований 27 рисунками і 6 

таблицями. Результати розділу висвітлено в 4 публікаціях автора. 

П’ятий розділ присвячений імуногістохімічному дослідженню яєчок 

щурів різного віку при експериментальному цукровому діабеті. У 5 розділі 

досліджуючи особливості структурної організації та функціональної 

активності сперматогенного епітелію яєчок 2-міс білого щура контрольної 

групи, І-А. Кондрат вперше показав процеси дозрівання яєчок у щурів-

самців, що проявляється нерівномірним асинхронним зниженням 

проліферативної активності сперматогоній (Ki-67), зниженням інтенсивності 

апоптозу (caspase-3), збільшенням кількості WT1-позитивних клітин Сертолі, 

зниження кількості андрогенних рецепторів, що наближає їх параметри до 

контрольних груп дорослих щурів. Встановлено, що тривала гіперглікемія у 



дорослих щурів призводить зменшення проліферативної активності 

сперматогенного епітелію, інтенсивності апоптозу, зменшення кількості 

WT1-позитивних клітин Сертолі, AR-імунореактивності. Реакція 2-міс щурів 

на індукований цукровий діабет є схожою, але останні зберігають апоптичну 

активність і експресію андрогенних рецепторів довше (мінімум 42 і 56 доби 

експерименту). Розділ викладений на 18 сторінках і вдало ілюстрований 10 

рисунками і 4 таблицями. 

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 7 конкретних висновках, вони 

достатньо обґрунтовані і достовірні. Між завданнями дослідження і 

висновками розходжень немає.  

Слід відзначити високу унікальність (92 %) та відсутність плагіату в 

дисертаційної роботі. За результатами відповідного аналізу встановлено 

коректність посилань на першоджерела для текстових запозичень, а виявлені 

збіги є загальноприйнятими фразами, назвами вузів. Виходячи із 

вищевикладеного дисертант є ерудованим грамотним науковцем, який в 

своїй науковій роботі дотримується основних принципів академічної 

доброчесності.  

7. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці. 

Отримані дисертантом Кондратом І.-А. В. дані про вікові особливості 

патоморфологічних змін яєчок за умов експериментального цукрового 

діабету необхідно рекомендувати для впровадження в ендокринологічні  

клініки, урологічні відділення, патологоанатомічні бюро та наукові 

лабораторії для розробки нових методів профілактики, діагностики і 

лікування патології яєчок, зумовлених цукровим діабетом. Ці матеріали 



необхідно використати у навчальному процесі та в науковій роботі клінічних 

та морфологічних кафедр, профільних лабораторій. 

8. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації. 

Принципових недоліків у кандидатській дисертації Кондрата І.-А. В. 

мною не виявлено, але є ряд зауважень: 

1. В анотації у списку публікацій здобувача за темою дисертаційного 

дослідження у наукових працях, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації перелік робіт доцільно подавати у хронологічному порядку. 

2. Не всі умовні абревіатури внесені в перелік умовних позначень (ст. 25, 26, 

28, 33). І не завжди автор за ходом рукопису дотримується абревіатурних 

скорочень. 

3. Слід було уніфікувати позначення на мікрофотографіях у різних розділах. 

4. Є поодинокі друкарські помилки та стилістичні огріхи в дисертації. 

У плані дискусії вважаю за доцільне поставити наступні запитання: 

1. Чи спостерігали Ви у досліджуваних тварин розвиток гіпогонадизму? 

Якщо так, то на Вашу думку це первинний чи вторинний гіпогонадизм? 

2. Які ознаки порушення гемато-тестикулярного бар’єра у яєчках Ви 

спостерігали, для якого періоду експерименту вони характерні і чи є 

особливості у тварин різних вікових груп? 

3. На вашу думку на якому терміні експерименту корекція цукрового 

діабету матиме найкращий ефект для відновлення морфо-функціональної 

будови уражених яєчок. Відповідь обґрунтуйте з урахуванням вікових 

експериментальних груп?   

9. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Кондрата Івана-Андрія Володимировича «Вікові 

особливості патоморфологічних змін яєчка при експериментальному 

цукровому діабеті (експериментальне дослідження)» є самостійним, 

закінченим науковим дослідженням, в якому отримані нові науково 



обґрунтовані дані, які мають велике теоретичне та практичне значення для 

медицини і в сукупності вирішують важливу наукову задачу – встановлення 

вікових особливостей патоморфологічних змін в яєчках при стрептозотоцин-

індукованому цукровому діабеті.  

На підставі викладеного аналізу стверджую, що дисертаційна робота за 

актуальністю, сучасним методичним рівнем виконання, використанням 

сучасних методів дослідження, науковою новизною і практичним значенням 

отриманих результатів, обґрунтованістю і достовірністю наукових положень 

і висновків, дотриманням принципів академічної доброчесності відповідає 

пп. 10, 11 “Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії”, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 

06.03.2019 р., із врахуванням змін згідно Постанов Кабінету Міністрів 

України № 979 від 21.10.2020 р. та № 608 від 09.06.2021 р., щодо дисертацій 

на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «22 – Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина», а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора філософії. 
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