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Актуальність обраної теми дисертації
Актуальність теми дисертації визначається збільшенням в останні роки 

чисельності хворих на цукровий діабет (ЦД). ЦД є однією з основних 

медико-соціальних проблем сучасного суспільства. В даний час у світі 

зареєстровано близько 450 мільйонів пацієнтів з ЦД. За даними експертів 

ВООЗ ця кількість буде подвоюватися кожні 10 - 15 років, що дозволяє 

говорити про глобальну епідемію ЦД. В Україні зареєстровано близько 1,5 

мільйонів хворих на ЦД і така ж кількість хворих з недіагностованим 

діабетом. Швидке зростання числа хворих, рання інвалідизація, висока 

смертність (третє місце після серцево-судинної патології, злоякісних 

новоутворень) визначили ЦД в якості перших пріоритетів національних 

програм охорони здоров'я всіх країн світу, закріплених Сент-Вінсентською 

декларацією. Тенденція до збільшення частоти ЦД обумовлює актуальність 

підвищення ефективності діагностики та лікування ЦД і його ускладнень, 

перш за все серцево- і церебро-васкулярних. Ішемічний інсульт у хворих з 

ЦД зустрічається в 2 - 4, ішемічна хвороба серця в 2 - 3 рази частіше, ніж у 

популяції в цілому. Прогноз у хворих на ЦД, які перенесли інсульт, більш 

песимістичний, ніж в осіб, які не страждають на ЦД.



Проведений здобувачем аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної 

літератури свідчить про те, що гострим порушенням мозкового кровообігу 

передує і їх супроводжує діабетична ангіопатична енцефалопатія.

Розвиток мікроангіопатії при ЦД носить багатофакторний характер, її 

патогенез пояснюють гормональною дисфункцією, метаболічною, 

імунологічною, реологічною та генетичною. Багато питань до теперішнього 

часу залишаються дискутабельними і для їх вирішення необхідні новітні 

морфологічні, імуногістохімічні та електронно-мікроскопічні дослідження 

мікросудин головного мозку у хворих на ЦД.

Саме з цих позицій дисертаційна робота Авраменко Юлії Миколаївни є 

актуальною, своєчасною і важливою для патологічної анатомії, оскільки в ній 

сформульовані положення щодо патоморфологічних змін параметрів 

мікросудин м’якої оболонки і кори головного мозку у хворих на цукровий 

діабет II типу, ускладнений ішемічним інфарктом мозку, у порівнянні зі 

змінами аналогічних мікросудин при церебральному атеросклерозі з 

артеріальною гіпертензією та ішемічним інфарктом мозку.

В контексті таких подій тема дисертації набуває особливої 

актуальності, оскільки дозволяє проектувати результати дослідження на 

широке поле дискусій серед морфологів, патофізіологів, невропатологів, 

ендокринологів та терапевтів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація є фрагментом двох держбюджетних науково-дослідницьких 

робіт Запорізького державного медичного університету: «Закономірності 

формування метаболічних порушень, нейроендокринного та вегетативного 

дисбалансів у патогенезі експериментальної артеріальної гіпертензії різного 

генезу» (№ державної реєстрації 0114U000966 термін виконання 2014-2016 

р.), «Морфогенез деструктивно-репаративних процесів головного мозку при 

захворюваннях судинного та токсико-метаболічного ґенезу» (№ державної 

реєстрації 0118U004253 термін виконання 2018-2022 р.), в яких автор була

співвиконавцем.



з
Наукова новизна дослідження та одержаних результатів
Наукову новизну проблеми, що вивчається автором, можна оцінити 

відразу в декількох аспектах: методичному, клініко-морфологічному,

імуногістохімічному, морфометричному, електронно-мікроскопічному.

Слід підкреслити, що високий науково-методичний рівень дисертаційної 

роботи, глибина дослідження і важливість для медичної науки в більшості 

обумовлений тим, що вона виконана у знаній не тільки в Україні науковій 

нейроморфологічній школі, але й широко відомій в країнах Європи, і яка 

виховала цілий ряд молодих вчених-нейроморфологів.

Вагомим науковим досягненням дисертанта, безперечно, є розроблені 

критерії диференціальної патоморфологічної діагностики діабетичної 

енцефалопатії/мікроангіопатії та дисциркуляторно-ішемічної енцефалопатії 

на тлі церебрального атеросклерозу і артеріальної гіпертензії, а також при 

оцінці церебрального неоангіогенезу.

Серед найбільш значущих результатів новизни дослідження можна 

відзначити тезу про те, що ішемічний півкульовий інфаркт у хворих на ЦД II 

типу індукує значне підвищення у порівнянні з церебральним 

атеросклерозом експресії васкулоендотеліального фактору росту та 

рецепторів до нього, що стимулює неоангіогенез безпосередньо в 

периінфарктній зоні, в той час як в корі головного мозку над інфарктом у 

стадії некрозу визначаються поодинокі бруньки росту капілярів та тенденція 

до зниженої щільності мікросудин у порівнянні з групою ЦД II типу.

В дисертації зроблено нове науково обґрунтоване положення про 

підвищені показники експресії VEGF і Кі-67 в корі ГМ та статистично 

значущі прямі помірної сили кореляційні зв’язки між підвищеною площею 

експресії CD31 і CD105 (г = 0,39), між площею експресії CD105 і VEGFR-2 (г 

= 0,31) свідчать про інтенсивні процеси реендотелізації мікросудин мозку 

активованими CD 105 ендотеліоцитами у відповідь на їх постійне 

пошкодження у хворих на ЦД II типу.



Теоретичне значення результатів дослідження
Результати дисертаційної роботи Авраменко Юлії Миколаївни 

доповнюють та поглиблюють сучасні уявлення щодо особливостей 

підвищеної експресії VEGF, VEGFR-2, CD31, CD 105, Кі-67 та каспази-3 в 

FM при ІДД II типу. В некротичну стадію півкульового інфаркту мозку у 

померлих хворих на Ц,Д 2 типу в корі FM над вогнищем інфаркту 

визначаються фіброз і гіаліноз артеріол зі значним на 27,82 % потовщенням 

їх стінок (у порівнянні з групою ІДД 2 типу) та збільшенням діаметру судин, а 

також потовщені через гіаліноз капіляри зі зменшеним числом перицитів.

Практичне значення результатів дослідження

Робота має фундаментальний характер і обґрунтовану конкретну 

практичну спрямованість. На підставі гістологічних, ЕХ, ІЕХ і ЕМ 

досліджень встановлено, що при ІДД II типу і при дисциркуляторно- 

ішемічній енцефалопатїї у хворих на церебральний атеросклероз з АЕ, різні 

за морфогенезом патологічні зміни мікросудин м’якої оболонки і кори ЕМ 

(дисметаболічне плазматичне просочення стінок артеріол і капілярів при ІДД 

на відмінність від вазоспастичного плазматичного просочення стінок 

артеріол при церебральному атеросклерозі з АГ) завершуються 

розповсюдженим гіалінозом мікросудин, більш виразним при ІДД II типу.

Визначено, що у хворих обох груп порівняння патологічні зміни 

церебральних мікросудин супроводжуються мікроскопічними проявами 

хронічної цереброваскулярної недостатності: наявністю багатопросвітніх 

судинних конволютів через недостатню гемоперфузію мікросудин, 

розширенням периваскулярних і перинейрональних просторів через набряк 

відростків астроцитів, наявністю ішемічних змін у частині нейронів, а також 

великої кількості «крохмалоподібних» тілець навколо кортикальних дрібних 

венул та у верхньому молекулярному шарі кори ЕМ.

Результати дисертаційного дослідження з позитивним ефектом 

впроваджені в практичну роботу Дніпропетровського і Чернігівського 

обласних патологоанатомічних бюро. Нові теоретичні положення дисертації



використовуються в навчальному процесі на кафедрі патологічної анатомії та 

судової медицини Львівського національного медичного університету ім. 

Данила Галицького МОЗ України, кафедрі патологічної анатомії 

Харківського національного медичного університету, Української медичної 

стоматологічної академії, Харківської медичної академії післядипломної 

освіти МОЗ України та Сумського державного університету МОН України.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків й 

рекомендацій сформульованих у дисертації
У дисертації представлені фактичні дані та теоретичні узагальнення, 

які є власним науковим здобутком автора. Робота виконана на засадах 

доказової медицини.

Сформульовані в дисертації нові положення, висновки і практичні 

рекомендації базуються на достатній кількості морфологічних досліджень 

аутопсійного матеріалу мікросудин м’якої мозкової оболонки і кори півкуль 

головного мозку, на виділенні репрезентативних груп досліджень, на 

застосуванні адекватних і сучасних патоморфологічних, в тому числі ІГХ, 

морфометричних, електронно-мікроскопічних методів та математично- 

статистичного аналізу отриманих результатів.

Наукові положення та висновки дисертаційної роботи повністю 

висвітлені в публікаціях дисертанта. Робота достатньо ілюстрована 

високоякісними рисунками мікрофотографій препаратів, діаграмами і 

таблицями, які цілком відображають обсяг проведених досліджень.

Вірогідність наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку. Основні положення і 

результати дослідження були оприлюднені і доповідалися здобувачем та 

отримали позитивну оцінку на міжнародних та науково-практичних 

конференціях і форумах.

Достовірність результатів дослідження підтверджується використанням 

в процесі роботи основних методів наукового пізнання, а також значної 

кількості наукової вітчизняної та іноземної літератури.



Результати досліджень виконані на апаратурі, яка пройшла державний 

метрологічний контроль і має високу вірогідність. Матеріали, наведені в 

дисертації, відповідають звітам і первинній документації з НДР.

Дисертація відповідає спеціальності 14.03.02 -  патологічна анатомія.

У роботі не були використані ідеї та розробки, які належать 

співавторам опублікованих робіт. Все вищевказане свідчить про те, що 

отримані результати, а також наукові положення і висновки дисертації є 

достатньо обгрунтованими та достовірними.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях 

і авторефераті
Наукові положення дисертації повною мірою викладені в 

опублікованих дисертантом 12 наукових працях, серед яких 6 статей у 

наукових фахових виданнях України [зокрема 4 з них - у наукових фахових 

виданнях України, які індексуються міжнародною наукометричною базою 

Web of Science СС (з них одна моноавторська стаття)] і 1 стаття у матеріалах 

науково-практичної конференції та 5 тез в матеріалах міжнародних і 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Структура та зміст дисертації
Дисертаційна робота Авраменко Ю.М. оформлена згідно з існуючими 

вимогами, викладена державною мовою на 238 сторінках друкованого 

тексту. Структура її традиційна. Дисертація містить анотацію, складається зі 

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

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Список літератури містить 222 найменування (72 -  

кирилицею і 150 -  латиницею) та додатків. Роботу ілюстровано 122 

рисунками і 17 таблицями.

Структура дисертації є логічною і відображає авторську концепцію. У 

Вступі обґрунтовується актуальність теми, формулюються мета та завдання 

дослідження, основні положення та практичне значення отриманих



результатів. У Вступі представлено особистий внесок здобувана, наведені 

дані про апробацію результатів дисертації та публікації. Вступ займає 7 

сторінок.

У першому розділі «Деякі аспекти морфо- та патогенезу церебральної 

мікроангіопатії (огляд літератури)» автором кваліфіковано представлено нові 

дані літератури, які відображають особливості морфології судин головного 

мозку, зміни судин головного мозку при цереброваскулярних захворюваннях 

та цукровому діабеті, особливості перебігу інфаркту головного мозку на тлі 

цереброваскулярних захворювань та цукрового діабету. Проведений аналіз 

даних сучасної літератури переконливо демонструє актуальність роботи. 

Автором визначено дискутабельні питання і такі, що представляють інтерес 

для подальшого вивчення. Розділ викладений на 22 сторінках, складається із 

трьох підрозділів.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження» автором 

представлені методи, об’єкт і дизайн дослідження. Розділ складається з двох 

підрозділів, у яких детально описані методи і методики дослідження, 

використані у роботі, що дає підстави вважати, що в дисертаційній роботі 

використані сучасні і високоінформативні технології. Розділ викладений на 9 

сторінках, ілюстрований одним рисунком.

Третій розділ -  результати власних досліджень «Патоморфологічна і 

морфометрична характеристика церебральних мікросудин у померлих 

хворих на цукровий діабет 2 типу та на дисциркуляторно-ішемічну 

енцефалопатію» - висвітлює морфологічну та гістохімічну характеристику 

мікросудин м’якої оболонки і кори головного мозку у померлих хворих на 

цукровий діабет II типу, на дисциркуляторно-ішемічну енцефалопатію, 

електроно-мікроскопічні особливості артеріол і капілярів кори головного 

мозку у померлих хворих на цукровий діабет 2 типу та на дисциркуляторно- 

ішемічну енцефалопатію, порівняльні морфометричні параметри 

церебральних мікросудин у померлих хворих на цукровий діабет 2 типу та на 

дисциркуляторно-ішемічну енцефалопатію,



Розділ складається з 4 підрозділів, ілюстрований 31 рисунком, які 

наочно демонструють морфологічні, гістогіхімічні, електронно-мікроскопічні 

особливості даної патології, а також 3 таблиці із представленням 

порівняльних морфометричних параметрів церебральних мікросудин. В кінці 

розділу дається резюме і перелік наукових праць здобувана, в яких 

представлені результати проведеного дослідження.

Четвертий розділ -  результати власних досліджень «Імуногістохімічна 

характеристика стану факторів оновлення та росту мікросудин в м’якій 

оболонці і в корі головного мозку у померлих хворих на цукровий діабет 2 

типу та на дисциркуляторно-ішемічну енцефалопатію» - висвітлює 

імуногістохімічну характеристику експресії CD31, CD 105, каспази-3, Кі-67, 

колагену 4 типу в церебральних мікросудинах у померлих хворих на 

цукровий діабет 2 типу та дисциркуляторно-ішемічну енцефалопатію, також 

імуногістохімічну характеристику експресії VEGF, VEGFR-2, ММР-9 і 

ТІМР-1 в м’якій оболонці і в корі головного мозку у померлих хворих на 

цукровий діабет 2 типу та дисциркуляторно-ішемічну енцефалопатію. 40 

рисунків і 6 таблиць детально знайомлять із проведеними дослідженнями у 

групах хворих. В кінці розділу, який викладений на 38 сторінках, 

представлене резюме і перелік наукових праць здобувана за отриманими 

результатами.

П’ятий розділ -  результати власних досліджень «Патоморфологічна 

характеристика мікросудин кори головного мозку в некротичну стадію 

церебрального півкульового інфаркту у померлих хворих на цукровий діабет 

2 типу та на церебральний атеросклероз» - демонструє морфологічні, 

морфометричні та імуногістохімічні особливості мікросудин м’якої оболонки 

та кори головного мозку над церебральним півкульовим інфарктом в стадії 

некрозу у померлих хворих на цукровий діабет 2 типу та на церебральний 

атеросклероз.

Заслуговує на увагу, як обсяг дослідженого матеріалу, так і 

ґрунтовність його аналізу, комп’ютерне морфометричне дослідження та



кореляційний аналіз змін імуногістохімічних маркерів. 8 таблиць та 50 

рисунків у розділі наочно демонструють характерні особливості головного 

мозку в некротичну стадію півкульового інфаркту у померлих хворих на ЦД 

2 типу в порівнянні з церебральний атеросклерозом з артеріальною 

гіпертензією. В кінці розділу, який викладений на 47 сторінках, також 

представлене резюме і перелік наукових праць здобувана за отриманими 

результатами.

Шостий розділ -  «Аналіз та обговорення отриманих результатів» - 

здобувай логічно підводить підсумок проведених досліджень. Автор 

акцентує на новизні отриманих даних, їх науковій та практичній цінності. 

Здобувач порівнює результати власних досліджень з даними літератури, 

адекватно обґрунтовує отримані дані. Розділ написаний у вигляді наукової 

дискусії з високим рівнем науково-інформаційного супроводу. Автор 

дисертації використовує достатню кількість зарубіжних та вітчизняних 

джерел наукової літератури, які ретельно застосовані дисертантом для 

порівняльного аналізу. Розділ викладений на 18 сторінках.

Завершують роботу висновки і практичні рекомендації, які в повній 

мірі відповідають поставленій меті та задачам роботи і логічно випливають з 

проведених досліджень. Список використаних джерел містить 222 посилання 

сучасної літератури. Автор представила додатки, в які включені акти 

впроваджень, відомості про апробацію результатів та наукові праці, що 

опубліковані за темою роботи. Дисертаційна робота написана грамотно, 

науковим стилем викладення матеріалу досліджень, положень, висновків і 

практичних рекомендацій. Розділи добре ілюстровані мікрофотографіями, 

таблицями, авторськими рисунками і схемами.

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації.

Зміст автореферату дисертації та публікацій за темою дослідження 

співпадає з основними положеннями наукової роботи і відповідає тексту 

самої дисертації.



Зауваження та побажання до дисертації та автореферату щодо їх 

змісту і оформлення
Дисертація оформлена відповідно до чинних вимог. У дисертаційній 

роботі ретельно продуманий дизайн, вдала структурна будова з логічним 

розв'язанням поставлених завдань та досягненням мети дослідження, 

інформативними ілюстраціями, що відображають зміни досліджуваних 

показників. Принципових недоліків щодо структури, змісту, оформлення, 

обсягу, науково-теоретичного та практичного значення, висновків у 

представленій дисертаційній роботі не виявлено. Поряд з цим, є окремі 

зауваження і побажання:

1. У тексті дисертації зустрічаються окремі стилістичні помилки і 

русизми.

2. З огляду на теоретичну і практичну цінність роботи вважаю за 

доцільне побажати автору підготувати та видати наукову монографію.

І в порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні 

запитання:

1. До однієї з важливих структурних перебудов капілярного русла слід 

віднести формування різних типів мікроаневризм. Як часто зустрічалися 

тонкостінні аневризми у групах померлих хворих з цукровим діабетом II

типу?
2. Майже в усіх випадках в групі ЦД 2 типу та у групі з ДІЕП в корі 

головного мозку спостерігалися так звані судинні конволюти. Якщо можна, 

уточніть, будь ласка, гістологічну будову судинних конволют.

Зауваження, побажання та поодинокі дискусійні моменти не 

суперечать загальному висновку щодо наукової значущості дисертаційного 

дослідження. Дисертація насичена слушними й тонкими аналітичними 

спостереженнями. Розділи завершуються аргументованими висновками. 

Рівень достовірності дослідження зумовлений міцною теоретичною базою, 

логікою викладу основних положень. Усе це засвідчує високий рівень



підготовки автора, наділеного науковим сумлінням, умінням поважати іншу 

думку.

Відповідність дисертації встановленим вимогам
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що за актуальністю теми, 

обгрунтованістю наукових положень та висновків, новизною та значущістю 

для науки і практики, повнотою викладення в опублікованих працях 

отриманих результатів дисертаційна робота Ю.М. Авраменко 

«Патоморфологічна характеристика церебральних мікросудин у хворих на 

цукровий діабет II типу, ускладнений ішемічним півкульовим інфарктом 

мозку» повністю відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 

27.07.2016), щодо дисертацій, які подаються на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 - патологічна анатомія.
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