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1. Актуальність обраної теми дисертації

Порушення водно-сольового обміну лежить в основі більшості відомих 

нозологій. Дегідратація виникає навіть за незначних патологічних процесах 

чи фізіологічних станах, наприклад фізичному перевантаженні, перебуванні в 

стресовому стані чи за умов впливу високих температур без можливості 

своєчасного відновлення водних резервів організму.

Вода -  основа життя усіх відомих на Землі живих організмів, адже вода 

має унікальні фізичні властивості, зокрема несхожа на інші рідини питома 

теплопровідність, здатність формувати кластери, аніонні та катіонні 

комплекси, розчиняти більшість необхідних для життєдіяльності органічних 

та неорганічних речовин; специфічна взаємодія зі структурами організму з 

можливістю проникнення через них чи пересування по їх поверхні робить 

воду незамінним та універсальним провідником, транспортером, регулятором 

та захисником, основою більшості фізичних та хімічних процесів в організмі, 

органі, тканині та клітині. Недаремно вода складає більшу частину нашого 

організму: від 30% у кістках -  до 90% у функціонально активних тканинах 

(головний мозок).

Скелет це -  остов, захист і локомоторна основа організму. Однак, не 

менш важливою, хоча й прихованою, є метаболічна функція кісткової 

тканини, її участь у підтримці гомеостазу. Кісткова тканина є депо 

мінеральних речовин, водна компонента слугує посередником у даному



процесі, а особливості гістологічної структури губчастої частини кісток 

скелета дозволяють збільшити площу взаємодії з реагентами до величин, які 

важко обчислити навіть для сучасної науки.

Таким чином, організм має змогу оперативно реагувати на коливання 

параметрів гомеостазу, що і відбувається під контролем нейро-гуморального 

апарату. Однією зі складових останнього є автономна (вегетативна) нервова 

система. Функціональні особливості автономної регуляції є темою багатьох 

сучасних досліджень та стали предметом вивчення в науковій роботі Говди 

Р.В., що проведена на кафедрі анатомії людини Тернопільського медичного 

університету під керівництвом професора Федонюка Ярослава Івановича.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами

Дисертація виконана відповідно до планів наукових досліджень 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 

«Вторинний остеопороз: патогенетичні механізми формування та

прогресування, клініко-інструментальні та біохімічні маркери ранньої 

діагностики, профілактики і лікування» (№ держреєстрації 0104U004523) і є 

фрагментом науково-дослідної роботи теми кафедри анатомії людини 

«Вивчення впливу коригуючих факторів на перебіг експериментального 

остеопорозу. Вплив обезводнення організму, різних режимів рухової 

активності на структуру довгих кісток та нирок і фізичного розвитку в 

залежності від впливу вегетативного статусу», де автор є виконавцем 

складової частини вказаної роботи.

3. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів

Уперше, в результаті комплексного морфологічного дослідження 

встановлено особливості структурної перебудови та змін мінерального 

складу довгих кісток скелета, адаптованого до позаклітинного зневоднення 

організму з урахуванням типу автономної нервової регуляції.

Показано, що основним проявом адаптації є збільшення масової частки 

остеотропних мікроелементів при збереженні структурної організації,



вологості та макроелементного складу кісткової тканини. Зазначено, що 

подібний характер адаптації найбільше виражений у тварин із 

симпатотонічним і нормотонічним типами автономної нервової регуляції.

Виявлено, що найменша глибина деструкції довгих кісток скелета 

адаптованого організму у важкій стадії ексикозу притаманна тваринам із 

парасимпатичним типом автономної регуляції. Отримано нові морфологічні 

дані про деструктивний вплив фактора зневоднення на епіфізарний хрящ і
•  U  W  І  •  •кісткову тканину та встановлено прямии корелятивний зв язок між терміном 

дії зневоднюючого фактора та глибиною деструктивних змін, найбільше 

виражених у тварин із симпатикотонією.

Виявлено активніший перебіг процесів регенерації у кістковій тканині 

тварин із парасимпатикотонією в ранні терміни реадаптації, тоді як у тварин 

з симпатикотонією репаративна регенерація була найбільш ефективна на 

завершенні реадаптаційного періоду.

4. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження

Отримані дані, що стосуються особливостей моделювання, 

ремоделювання та мінералізації довгих кісток в адаптованих до 

позаклітинної дегідратації тварин за умов важкого ступеня позаклітинного 

зневоднення та впродовж наступної реадаптації, дадуть можливість 

прогнозувати спрямованість деструктивних процесів під впливом 

дегідратаційного синдрому, який супроводжує численні захворювання, 

відповідно до статусу автономної нервової системи організму.

Результати аналізу отриманих в роботі даних поглиблюють знання 

щодо характеру структурної основи компенсаторно-пристосувальних 

процесів у кістковій тканині під впливом ексикозу. Отримані відомості 

мають істотне значення для розробки адекватних методик корекції 

патологічних змін кісткової тканини у процесі пристосування до ексикозу.

Матеріали досліджень можуть бути використані у відповідних 

лекційних курсах кафедр нормальної і патологічної анатомії, гістології та 

ембріології, травматології і ортопедії медичних вишів, у науково-дослідних



лабораторіях та навчальних закладах біологічного профілю.

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес та науково- 

дослідну роботу кафедр патологічної анатомії та морфології Сумського 

державного університету; анатомії людини імені М.Г. Туркевича, анатомії, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет», оперативної хірургії з топографічною анатомією, нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького; кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова.

5. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Робота ГОВДИ Ростислава Васильовича оформлена згідно вимог 

ДАК України та викладена на 222 сторінках машинописного тексту (з них 

134 сторінки основного тексту), складається із вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів дослідження, 2-х розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних 

джерел (загалом 300 посилань, 200 -  кирилицею, 100 -  латиницею) та 

додатків. Робота проілюстрована 39 рисунками та містить 11 таблиць. 

Викладені в дисертаційній роботі наукові положення достовірні та 

обґрунтовані. Сформовані висновки підтверджуються достатньою кількістю 

експериментального матеріалу.

У розділі «Вступ» чітко сформульовані мета та завдання дослідження, 

обґрунтовано доцільність та актуальність проведеного експерименту.

У розділі «Огляді літератури», який складається з трьох підрозділів, 

проведено ґрунтовний аналіз вітчизняних та закордонних джерел з 

досліджуваної теми роботи. Проаналізовано погляди сучасних дослідників 

щодо значення автономної нервової системи, циркадних та конституційних 

особливостей в процесах адаптації кісткової системи.



Його складовими частинами є три підрозділи. У першому описано 

взаємозв’язок конституційних, циркадних та адаптаційних характеристик 

організму з характером автономної нервової регуляції. У другому підрозділі 

дисертантом показано інформаційне значення аналізу варіабельності 

серцевого ритму для дослідження вегетативної конституції організму. У 

третьому підрозділі подано порівняльний аналіз сучасних даних щодо 

структурної організації кісток та їх значення у гомеостазі.

На основі здійсненого огляду фахової літератури автор сформулював 

задачі дисертаційного дослідження та обґрунтував їх актуальність.

У розділі «Матеріали та методи дослідження» описано методику 

постановки експерименту та методи дослідження. Остеометричний -  для 

визначення функціонального стану довгих кісток, гістологічний та 

морфометричний -  з метою морфологічної характеристики основних 

складових плечової кістки; електронномікроскопічний -  для дослідження 

змін у хрящовій тканині епіфізів довгих кісток на ультрамікроскопічному 

рівні, спектрофотометричний, фотоколорометричний -  для аналізу вмісту 

основних остеотропних елементів кісткової тканин, електрокардіографічний 

та математичний -  для визначення типу автономної нервової системи, 

статистичні -  для об’єктивного аналізу кількісних даних.

У розділах 3 і 4 викладено основну частину дисертації.

У розділі 3 здійснено опис гісто-морфометричних особливостей та 

хімічного складу довгих кісток білих щурів з різними типами автономної 

нервової регуляції за умов адаптації до позаклітинної дегідратації.

Розділ 3 містить три підрозділи, кожний з яких містить опис даних, 

отриманих в результаті дослідження довгих кісток щурів з нормотонічним, 

симпатотонічним та парасимпатотонічним тонусом автономної регуляції за 

умов адаптації до позаклітинного зневоднення.

У розділі 4 здійснено аналіз дослідних даних щодо структурної 

організації та мінерального складу довгих кісток адаптованих до 

позаклітинного ексикозу щурів з різним тонусом автономної нервової



регуляції за умов тяжкого ступеня позаклітинної дегідратації та в період 

реадаптації.

5-ий розділ містить аналіз і узагальнення результатів дослідження. В 

ньому здійснено докладну систематизацію, порівняння та узагальнення 

отриманих в результаті дисертаційного дослідження даних. Автором 

проведено аналітичний підсумок і обґрунтування одержаних даних.

Всі розділи власних досліджень викладені на належному науково- 

методичному рівні та в логічній послідовності. Розділи «Результати 

дослідження» проілюстровані і підтверджені достатньою кількістю якісних 

мікрофотографій і змістовних таблиць.

Дисертацію завершують 6 висновків, що логічно пов’язані з наведеним 

матеріалом та повністю відповідають поставленим меті і завданням 

дисертаційного дослідження. Висновки належним чином аргументовані, 

заперечень не викликають.

Список використаних літературних джерел оформлений відповідно до 

вимог, однак трапляються застарілі джерела.

Зміст автореферату дисертації та авторських публікацій збігається з 

головними положеннями і відповідає тексту самої дисертації. Робота 

виконана з дотриманням основних чинних вимог, що ставляться перед 

здобувачем наукового ступеня кандидата медичних наук.

6. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

працях і авторефераті

Матеріали дисертаційної роботи відображені в авторефераті та значній 

кількості (21) друкованих наукових праць, з яких 7 - у  фахових наукових 

виданнях України, 1 стаття -  в іноземному журналі (Республіка Узбекистан), 

1 3 - у  збірниках статей та матеріалах міжнародних конгресів і конференцій.

7. Обговорення результатів на конференціях та ступінь 

впровадження матеріалів дисертаційної роботи

Отримані результати досліджень та основні положення роботи були 

оприлюднені та апробовані на наукових конференціях та конгресах, зокрема:



на XII міжнародному конгресі студентів і молодих вчених (м. Тернопіль

2008), науково — практичних конференціях «Морфологічний стан органів та 

тканин в нормі та при моделюванні патологічних станів» (м. Тернопіль, 

2006), «Досвід і проблеми застосування сучасних морфологічних методів 

досліджень органів і тканин у нормі та при діагностиці патологічних 

процесів» (м. Тернопіль, 2007), «Прикладні аспекти морфології 

експериментальних і клінічних досліджень» (м. Тернопіль, 2008), «Здобутки 

клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль, 2005, 2009, 2010, 

2015), «Прикладні аспекти морфології» (м. Вінниця, 2009), «Морфологічний 

стан тканин і органів систем організму в нормі та патології» (м. Тернопіль,

2009). «Актуальні проблеми морфології» (м. Тернопіль, 2010).

Основні положення і висновки дисертаційної роботи впроваджені у 

навчальний процес та в проведення наукових досліджень на морфологічних 

кафедрах вищих навчальних закладів України.

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення

Принципових недоліків, що стосуються структури, змісту, обсягу, 

оформлення, науково-теоретичного та практичного значення дисертації - 

немає. Проте є окремі зауваження:

1. У тексті дисертації трапляються окремі граматичні помилки, 

русизми та не зовсім вдалі вислови.

2. У тексті дисертації наявний детальний опис морфологічних змін, але 

в ілюстраціях не усі з описаних відображені та позначені.

3. Доцільно витримувати термінологію сучасної анатомічної та 

гістологічної номенклатури і не використовувати в догоду художньому 

викладу синоніми, які вважаються застарілими ("вегетативна" -  " автономна" 

нервова система.

4. При описі морфометричних відмінностей показник статистичної 

достовірності в більшості випадків вказаний після масиву цифр. Однак, де- 

не-де зустрічаються поодинокі показники, які випадають з вірогідної



закономірності, що вказана в тексті. Цей технічний недогляд бажано усунути.

5. У дисертації не усі з описаних електронномікроскопічних змін 

мають фотоілюстрацію.

6. Контрольну групу тварин доцільно було б також поділяти на різні 

групи, адже невідомо, як би змінився їх статус з плином часу, впродовж 

якого виконувався експеримент.

Перераховані у процесі рецензування роботи недоліки не мають 

принципового характеру і не впливають на достовірність основних 

результатів дослідження, висновків, рекомендацій, а отже не зменшують 

оригінальності, наукової новизни, теоретичного та практичного значення.

Аналіз роботи здобувана викликає запитання дискусійного характеру, 

які необхідно обговорити під час офіційного захисту:

1. Зважаючи на відмінності у регенерації кісткової тканини у різних 

групах тварин, чи можна сподіватися на успішну репарацію плечових кісток 

щурів після такого важкого ушкодження структур? І чи потрібні спеціальні 

заходи задля покращення ситуації?

2. Як, на Вашу думку, що є основною причиною розвитку таких 

морфологічних відмінностей між групами тварин з різним тонусом 

автономної нервової системи -  різний вегетативний тонус, чи, можливо, 

різний стан ендокринної регуляції?

Зазначені неточності та редакційні помилки в оформленні дисертації та 

автореферату не знижують наукової цінності та висновків дисертації.

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в

практиці

Результати дослідження особливостей структурної реакції та хімічних 

змін довгих кісток скелета адаптованих до позаклітинного ексикозу тварин за 

умов впливу дегідратації з урахуванням тонусу автономної нервової системи



є теоретичним підґрунтям для продовження дослідної роботи в цьому 

напрямку.

Дані, отримані в результаті експерименту, створюють фундамент для 

прогнозування характеру і глибини деструктивних процесів за умов впливу 

декомпенсованої дегідратації.

Отримані результати мають безпосередній зв'язок з клінічною 

медициною, оскільки декомпенсована дегідратація та спричинені нею 

порушення водно-сольового гомеостазу на клітинному, тканинному та 

органному рівнях супроводжують значну кількість захворювань. Результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані у навчально- 

методичній літературі з нормальної анатомії, патологічної анатомії для 

студентів профільних вузів.

10. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам 

На підставі проведеного аналізу вважаю, що дисертаційна робота Говди 

Ростислава Васильовича «Морфофункціональні особливості кісток скелета 

тварин при адаптації та реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу 

залежно від типів автономної нервової системи», яка виконана у державному 

вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», є завершеною 

науковою-дослідною роботою, яка виконана на належному науково- 

методичному рівні та вирішує актуальне наукове завдання щодо 

встановлення і аналізу закономірностей адаптаційно-реадаптаційних змін у 

довгих кістках скелета пристосованих до позаклітинного ексикозу тварин в 

умовах відтворення позаклітинної дегідратації.

За актуальністю, рівнем наукової новизни, вагомим теоретичним і 

практичним значенням отриманих результатів, достатністю й повнотою 

опублікування матеріалу дисертація Говди Ростислава Васильовича 

«Морфофункціональні особливості кісток скелета тварин при адаптації та 

реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу залежно від типів 

автономної нервової системи» повністю відповідає вимогам щодо



кандидатських дисертацій, викладених в пункті 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами 

КМУ № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), а її автор заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 — нормальна анатомія.
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