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експериментальному цукровому діабеті» 

(експериментальне дослідження)  
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22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Аспірантом Кондратом Іваном-Андрієм Володимировичем повністю 

виконано індивідуальний навчальний план, відповідно до освітньо-наукової 

програми Івано-Франківського національного медичного університету, що 

повністю відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

Аспірант Кондрат Іван-Андрій Володимирович здобув глибинні знання зі 

спеціальності 222 Медицина; оволодів загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; набув 

універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування 

сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та 

проведення навчальних занять, управління науковими проектами та складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; здобув мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною 

мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.



2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи аспіранта 

Кондрата Івана-Андрія Володимировича був затверджений рішенням вченої ради 

ІФНМУ 25.04.2017 року (протокол № 5), уточнений 01.10.2019 року (протокол 

№14). Науковий керівники: доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету 

Жураківська Оксана Ярославівна; доктор медичних наук, професор, професор, 

завідувач кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського національного 

медичного університету Кіндратів Ельвіра Олександрівна. Термін виконання 

роботи: 2016-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспіранта Кондрата 

Івана-Андрія Володимировича виконані своєчасно в установлені терміни, що 

підтверджено результатами піврічної проміжної, підсумкової (річної) та 

заключної атестації.

Дослідження (експериментальні) проведені своєчасно і в повному обсязі з 

застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Актуальність дисертації.  У даний час цукровий діабет за поширеністю, 

невпинним ростом, ускладненнями і смертністю займає у світі лідируючі позиції 

серед інших захворювань. Кожну хвилину у світі від цукрового діабету помирає 

6 людей, а загальні показники смертності перевищують усі інфекційні 

захворювання включаючи СНІД. В Україні кількість хворих на цукровий діабет 

кожного року зростає на 5-7 %, у тому числі серед дітей до 17 років 3-6 %. Проте 

за даними епідеміологічних досліджень реальна кількість хворих є в 2-2,5 рази 

вища внаслідок прихованих форм цього захворювання. Істотні медичні та 

соціальні аспекти проблеми цукрового діабету обумовлені витратами на медичне 

обслуговування і соціальне забезпечення хворих унаслідок втрати 

працездатності, інвалідизації та смертності. Найчастіше у 82 ,7%  хворих 

виникають специфічні ускладнення: мікроангіопатії (ретинопатії, нефропатії), 

макроангіопатії (інсульт, інфаркт міокарда, діабетична стопа) і нейропатії.



з
Цукровий діабет може призводити до розвитку чоловічої неплідності, 

оскільки за даними різних авторів при даному захворюванні спостерігаються: 

еректильна дисфункція, ретроградна еякуляція або її відсутність, порушення 

сперматогенезу. Варто зазначити що в чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу 

більше ніж у 50% виявляється гіпогонадизм. По всьому світу спостерігається 

помітне збільшення поширеності дитячого-підліткового діабету. Дисфункція 

яєчок при цукровому діабеті у дорослих добре відома, тоді як вплив діабету на 

функціональний розвиток яєчка дітей залишається незрозумілим.

Виходячи із вищевикладеного, актуальним і перспективним є проведення 

експериментального наукового дослідження з вивчення особливостей 

патоморфологічних змін яєчок в постнатальному періоді онтогенезу при 

експериментальному цукровому діабеті.

4. Зв’язок теми із державними або галузевими науковими 

програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану 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 011611003598) 

та «Морфо-функціональна характеристика деяких органів нервової, ендокринної, 

травної та статевої систем при цукровому діабеті в умовах хронічного стресу» 

(№ державної реєстрації 011911003551). У рамках цих робіт автор провів 

дослідження патоморфологічних змін при егретозотоциновому цукровому 

діабеті.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.

Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу 

вітчизняної та світової медичної літератури здобувачем визначено актуальність 

проблеми, мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук, 

розроблений дизайн дослідження. Самостійно здійснено підбір тварин, 

моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету й застосовано



комплексний контроль за його розвитком, проведено забір матеріалу для 

гістологічних, імуногістохімічних, електронно-мікроскопічних досліджень. 

Проаналізовано отримані дані, проведено морфометрію, здійснено статистичну 

обробку і математичний аналіз для узагальнення отриманих результатів. 

Здобувачем самостійно написані всі розділи дисертації. У співпраці з науковими 

керівниками складено план досліджень, сформульовано наукову новизну і 

висновки. У наукових розробках, опублікованих разом із співавторами, участь 

здобувача є визначальною. За результатами роботи підготовлені до публікацій 

наукові статті та тези.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експериментальні  

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних і клінічних кафедр 

вищих навчальних закладів України, лікувальні заклади, зокрема: 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).



7. Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень,  

висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому матеріалі з використанням сучасних інформативних 

методів дослідження та детальній статистичній обробці матеріалу, що в цілому 

дозволило обгрунтувати ряд положень, які мають важливе теоретичне і 

практичне значення. Результати роботи відповідають заплановій меті і завданням 

дослідження. 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). Використано комплекс сучасних методів дослідження 

(гістологічний, гістохімічний, електронно-мікроскопічний, біохімічний, 

морфометричний, статистичний). 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. О б’єм фактичного матеріалу власних 

досліджень достатній для дискусії, обгрунтування наукових положень, гіпотез і 

рекомендацій науково-практичного використання здобутих результатів.

Дисертант послідовно і логічно виклав отримані результати, підтвердив їх 

численним ілюстративним та цифровим матеріалом, який засвідчив 

достовірність і значущість проведених досліджень. Висновки, які робить автор, 

логічно випливають з одержаних результатів, відповідають меті і завданням 

дослідження. Вони науково обґрунтовані, побудовані за змістом дисертації і 

достатньо чітко висвітлені в наукових публікаціях Кондрата 1-А. В.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні положення та результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на: X конгресі патологів України «Перспективи розвитку 

сучасної патології» (27-28 вересня, 2018, Івано-Франківськ-Яремче); другій 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю



«Теорія та практика сучасної морфології» (10-12 жовтня, 2018, Дніпро); 15th 

Warsaw international Medical Congress for young scientists (9-12 May, 2019, 

Warsaw); VII конгресі наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, 

топографоанатомів України (2-4 жовтня 2019, Одеса); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю, приуроченій 75-річчю з дня заснування 

Вищого державного навчального закладу України Буковинський державний 

медичний університет «Актуальні проблеми морфології в теоретичній та 

практичній медицині» (24-25 жовтня, 2019, Чернівці); International scientific 

conference «Modern methods for diagnostics and treatment: experience of  eu 

countries» (27-28 Dec, 2019, Lublin, Republic o f  Poland); International medical 

students conference (21-23 Sept, 2020, Cracow).

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні наукові результати висвітлені у 1 1 роботах, зокрема 4 статті (1 -  

одноосібна, 4 - у  співавторстві), 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. (Список публікацій, 

Додаток 1 ).

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Дисертація є особистою науковою працею здобувана, де ним самостійно 

підібрано і проаналізовано наукову літературу за обраною темою дисертації, 

обґрунтована ідея, складені план і робоча програма дослідження. Автором 

самостійно здійснено підбір тварин, моделювання стрептозотоцинового 

цукрового діабету, забір матеріалу для гістологічних, імуногістохімічних, 

електронно-мікроскопічних і морфометричних досліджень. Виконано 

морфометричний аналіз і статистичну обробку для узагальнення отриманих 

результатів. Здобувачем самостійно написано всі розділи дисертаційної роботи, 

відредаговано і оформлено роботу. Разом із науковим керівником було 

сформульовано основні наукові положення та висновки. Провідною є участь



здобувана в підготовці наукових праць.

11. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора 

Ковальчук Л. Є., членів комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації дисертації 

Кондрата Івана-Андрія Володимировича на тему «Вікові особливості 

патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому діабеті» 

(експериментальне дослідження) і дійшла висновку, що представлені документи 

достовірні, і повністю відповідають сутності виконаної дисертаційної роботи та 

вимогам до неї (протокол № 6 від 16.06.2021 року).

12. Заключення комісії з питань етики. Комісія з питань етики Івано- 

Франківського національного медичного університету, щодо дотримання 

етичних принципів при виконанні дисертаційного дослідження Кондратом 

Іваном-Андрісм Володимировичем на тему «Вікові особливості 

патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому діабеті» 

(експериментальне дослідження) позитивно оцінила наукову роботу (протокол 

№ 122/21 від 09.06.2021 року).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного плагіату.

Комісія з виявлення та запобігання академічного плагіату в університеті, 

створена наказом ІФНМУ №681-д від 01.07.2020 року, перевіривши дисертацію 

Кондрата Івана-Андрія Володимировича на тему «Вікові особливості 

патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому діабеті» 

(експериментальне дослідження), прийшла до наступного висновку: унікальність 

дисертаційної роботи станом на 27.08.2021 року становить 92 % і відповідно до 

п. 8 «Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Івано- 

Франківському національному медичному університеті» робота допускається до 

захисту.



14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.  Дисертація побудована за 

традиційною схемою, викладена на 203 сторінках (140 сторінок основного 

тексту), і складається з анотації, змісту, списку умовних скорочень, вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків 

і списку використаних джерел, який включає 197 найменувань (із них 34 -  

кирилицею, 163 -  латиницею), додатків. Рукопис дисертації ілюстровано 69 

рисунками, 18 таблицями.

В анотаціях, поданих українською і англійською мовами, коротко 

відображені основні положення дисертаційної роботи.

У вступі здобувач розкриває актуальність обраної теми дослідження, 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, формулює її 

основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну значимість 

одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо апробації 

та публікації результатів дослідження.

В огляді літератури здобувачем проведено глибокий науковий пошук, 

послідовно і детально проаналізована фахова література та детально описано 

клінічні і морфологічні аспекти розвитку чоловічої неплідності при цукровому 

діабеті. Окремий підрозділ присвячений сучасни-м даним про дослідження 

молекулярних механізмів порушень сперматогенезу.

У розділі «Матеріали і методи дослідження» досить грунтовно викладено 

методику дослідження. Автор детально характеризує матеріал та методики, які 

були застосовані для отримання результатів дисертації. Використані методи 

дослідження достатньо інформативні та адекватні меті, дозволяють у повному 

обсязі реалізувати конкретні завдання, поставлені в роботі.

У трьох розділах представлені результати власних досліджень. У третьому 

розділі здобувачем детально подано якісну і кількісну гісто-ультраструктурну 

характеристику звивистих сім’яних трубочок при стрептозотоциновому 

цукровому діабеті у статевозрілих щурів. Окремий підрозділ присвячений опису



перебудови судин гемомікроциркуляторного русла та строми яєчка статевозрілих 

щурів при експериментальному цукровому діабеті.

Четвертий розділ присвячений особливостям патоморфологічних змін 

яєчок 2-міс щурів при стрептозотоциновому цукровому діабеті з виокремленням 

у трьох підрозділах: особливостей гісто- та ультраструктурної перебудови 

сперматогенного епітелію; кількісної і якісної перебудови судин 

гемомікроциркуляторного русла; змін показників вуглеводного обміну.

П ’ятий розділ присвячений імуногістохімічному дослідженню яєчок щурів 

різного віку при експериментальному цукровому діабеті. У першому підрозділі 

описано проліферативну клітинну активність в яєчках щурів із 

стрептозотоциновим цукровим діабетом на основі особливостей 

імуногістохімічної експресії Кі-67. У другому підрозділі проведено визначення 

особливостей порушень регуляції апоптозу в яєчках щурів із стрептозотоцин- 

індукованим цукровим діабетом на основі дослідження експресії саБраБе-З. У 

третьому підрозділі проведено якісно-кількісне дослідження змін сустентоцитів 

у яєчках щурів із стрептозотоциновим цукровим діабетом на основі 

особливостей експресії в них \УТ1. Четвертий підрозділ присвячений 

особливостям порушень андрогенної регуляції в яєчках щурів із стрептозотоцин- 

індукованим цукровим діабетом на основі дослідження експресії АИ..

У розділі «Аналіз і обговорення результатів дослідження» було проведено 

аналіз отриманих результатів досліджень, який ґрунтується на співставленні 

результатів власних досліджень із літературними даними. У цьому розділі 

здобувач підкреслює новизну і практичну значущість власних отриманих даних, 

порівняно з результатами інших авторів. Цей розділ повністю відображає 

положення, які сформульовані і обґрунтовані автором.

Висновки відповідають меті та завданням дослідження, змістовні, 

інформативні, науково значимі.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Уперше показано особливості патоморфогенезу діабетичних тестопатій у 

щурів різних вікових груп на основі якісних і кількісних морфологічних змін



сперматогенного епітелію, ангіоархітентоніки яєчка та перебудову гемато- 

тестикулярного бар’єра упродовж розвитку і перебігу етрептозотоцинового 

цукрового діабету.

Уперше за допомогою комплексних методів дослідження встановлені 

вікові особливості проліферативної та адрогенної активності сперматогенного 

епітелію яєчок, а також рівень експресії саБраье-З в ньому упродовж розвитку і 

перебігу етрептозотоцинового цукрового діабету, що дозволило провести оцінку 

порушень сперматогенезу при даній патології.

Пріоритетом дослідження є те, що вперше на основі комплексних методів 

дослідження отримано нові дані, які в динаміці патоморфологічних змін яєчка 

при експериментальному цукровому діабеті дозволяють виділити дві 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).

16, Практичне значення роботи.

Виявлені вікові особливості структурної перебудови звивистих сім’яних 

трубочок, ангіоархітектоніки яєчок при експериментальному цукровому діабеті 

та зміни проліфератичної, апоптичної та андроген-рецепторної активності 

сперматогенного епітелію дозволяють розкрити основні патогенетичні аспекти 

діабетичної тестопатії.

Одержані результати можуть бути використані у клініці як теоретичне 

підґрунтя для удосконалення існуючих та створення нових алгоритмів лікування 

чоловічої неплідності у хворих із цукровим діабетом.

За результатами роботи ген-еупресор пухлин \VT-1 може бути 

рекомендований в якості селективного імуногістохімічного маркера 

сустентоцитів, що може бути використано у профільних лабораторіях та 

патанатомічних бюро.



17. Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на 

здобуття ступеня доктора філософії.

Наукова праця Кондрата Івана-Андрія Володимировича на тему «Вікові 

особливості патоморфологічних змін яєчка при експериментальному цукровому 

діабеті» (експериментальне дослідження) є самостійною, завершеною науково- 

дослідною працею, що містить нове вирішення актуального наукового завдання 

щодо встановлення вікових закономірностей патоморфологічних змін яєчок при 

стрептозотоциновому цукровому діабеті.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору Івано- 

Франківського національного медичного університету, порушити клопотання 

про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та проведення разового 

захисту дисертації Кондрата 1-А. В. у галузі знань «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 222 «Медицина».
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