
ВІДГУК

офіційного опонента, доктора медичних наук, 
професора Сікори Віталія Зіновійовича 

на дисертаційну роботу Говди Ростислава Васильовича 
«Морфофункціональні особливості кісток скелета тварин при адаптації та 

реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу залежно від типів 
автономної нервової системи», подану до офіційного захисту у спеціалізовану 

вчену раду Д 20.601.02 при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет» МОЗ України» на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

1. Актуальність теми дисертації.

Широкий спектр механізмів пристосування до умов середовища є 

відображенням фундаментальної біологічної властивості, що забезпечує 

виживання. Високий рівень пластичності живих систем обумовлений їх 

здатністю до реакції на всіх рівнях організації живої матерії: від молекулярного 

до органного і системного. Однак, внаслідок істотної мінливості умов існування 

забезпечення належної ефективності життєдіяльності біологічних систем у ряді 

випадків вимагає не лише адаптаційних, але й реадаптаційних механізмів. 

Останні необхідні для відновлення втрачених або пошкоджених структур та 

повноти їх функцій. Без сумніву, становить інтерес дослідження цього питання 

в контексті особливостей автономної нервової регуляції з перевагою 

симпатичних або парасимпатичних впливів, оскільки автономна нервова система 

є одним з древніх регуляторних контурів, що бере безпосередню участь в 

організації адаптації і реадаптації. Перебіг цих процесів може бути істотно 

змінений під впливом домінування трофотропного парасимпатичного або 

ерготрофного симпатичного впливів автономної нервової регуляції.

Дослідження структурно-функціональної реакції клітин і тканин до 

позаклітинного ексикозу є невипадковим. У сучасному світі одним із 

найскладніших негативних впливів середовища є нестача води і зумовлені цим 

порушення метаболізму та гомеостазу в цілому. Дегідратація часто зустрічається 

і в клінічній практиці, спричинена блювотою, кровотечою, великими за площею 

опіками, травматичними пошкодженнями тканин. Незважаючи на вагомі



результати у даному напрямку досліджень, ряд питань залишається невивченим 

зокрема, реакції кісткової тканини на позаклітинний ексикоз залежно від 

автономного статусу організму. Важливість вивчення реакції кісткової тканини 

на вплив зневоднення пов’язана із значенням кісток як депо мінеральних речовин 

в організмі, що визначає, у свою чергу, їхню роль у водно-сольовому обміні.

Усе зазначене є причиною продовження дослідження структурної основи 

адаптаційних і реадаптаційних процесів у кістковій тканині під впливом 

ексикозу, що вказує на актуальність дослідження Р.В. Говди.

2. Зв'язок роботи 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 

частиною 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».

3. Наукова новизна одержаних результатів.

У дисертаційному дослідженні Говди Ростислава Васильовича вперше 

встановлено особливості структурної перебудови та якісні зміни мінерального 

складу довгих кісток скелета адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин 

з врахуванням статусу автономної нервової регуляції.

Показано, що основним проявом адаптації є збільшення масової частки 

остеотропних мікроелементів при збереженні структурної організації і 

макроелементного складу кісткової тканини. Згідно результатів дослідження, 

подібний характер адаптаційних реакцій найбільше виражений у тварин із 

симпатичним і нормотонічним типами автономної нервової регуляції.



Отримано нові дані про характер деструктивного впливу позаклітинного 

ексикозу на епіфізарний хрящ і кісткову тканину. Встановлено активніший 

перебіг процесів регенерації у кістковій тканині тварин із парасимпатикотонією 

на початку реадаптаційного періоду, тоді як у тварин з перевагою симпатичного 

регуляторного пливу перебіг репаративної регенерації був активніший в пізніші 

терміни реадаптацї.

4. Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження.

Матеріали дослідження Говди Ростислава Васильовича сприяють 

поглибленню знань про особливості структурної перебудови та якісні зміни 

мінерального складу довгих кісток скелета адаптованих до позаклітинного 

зневоднення тварин з врахуванням статусу автономної нервової регуляції.

Отримані дані щодо особливостей моделювання, ремоделювання та 

якісних змін хімічного складу довгих кісток в адаптованих до позаклітинної 

дегідратації тварин за умов важкого ступеня позаклітинного зневоднення та 

протягом наступної реадаптації, дадуть можливість прогнозувати спрямованість 

деструктивних процесів під впливом дегідратаційного синдрому. Значення цих 

результатів має безпосередній вихід на практику, оскільки декомпенсована 

дегідратація та спричинені нею структурно-функціональні реакції тканин і 

органів супроводжують численні захворювання. Важливим є також 

порівняльний аналіз отриманих результатів у групах тварин з різним статусом 

автономної нервової системи організму. Отримані відомості мають істотне 

значення для розробки оптимальних методик корекції патологічних змін 

кісткової тканини за умов впливу тяжких порушень водно-сольового обміну.

Результати досліджень можуть бути використані у науково-дослідних 

лабораторіях, а також слугувати теоретичною основою для клінічних 

досліджень, у навчальному процесі на кафедрах морфологічного профілю, а 

також травматології і ортопедії.

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес та науково- 

дослідну роботу кафедр патологічної анатомії (затв. 14.04.2017 р.) та морфології 

(затв. 06.04.2017 р.) Сумського державного університету; анатомії людини імені



М.Г. Туркевича (затв. 30.05.2017 p.), анатомії топографічної анатомії та 

оперативної хірургії (затв. 31.08.2017 р.) Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет»; оперативної 

хірургії з топографічною анатомією (затв. 19.04.2017 p.), нормальної анатомії 

(затв. 24.05.2017 р.) Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького; кафедрі анатомії людини (затв. 30.08.2017) Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

5. Ступінь обґрунтованості та достовірність результатів дослідження.

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертації 

Говди Ростислава Васильовича, цілком обґрунтовані і достовірні. Це обумовлено 

адекватною кількістю використаного експериментального матеріалу, 

відповідним науково-методичним рівнем досліджень, застосуванням сучасних 

методів дослідження, що відповідають поставленим меті і завданням 

дисертаційної роботи. Висновки дисертації логічно випливають з її основних 

наукових положень, мають наукове і практичне значення.

Дисертація та її автореферат оформлені відповідно до «Основних вимог до 

дисертацій та авторефератів дисертацій». Зміст автореферату Говди Р.В. 

відповідає основним положенням та структурі дисертаційної роботи.

Дисертаційна робота викладено на 222 сторінках комп’ютерного друку, з 

них 134 сторінок основного тексту. Складовими частинами роботи є вступ, огляд 

літератури, матеріал та методи дослідження, два розділи власних досліджень, 

аналіз та узагальнення результатів дослідження, висновки, список використаних 

літературних джерел (що нараховує 300 бібліографічних найменувань, із них 200 

-  кирилицею, 100 -  латиницею) та додатків. Дисертація ілюстрована 39 

рисунками, 11 таблицями.

У вступі дисертант логічно і ґрунтовно викладає актуальність вибраної 

теми дисертації, її теоретичне і практичне значення. Чітко формулює мету та 

завдання дослідження.

У першому розділі «Огляд літератури» на основі аналізу значної кількості 

фахових наукових літературних джерел описано сучасні погляди на роль



автономної нервової системи, циркадних та конституційних особливостей в 

адаптативних процесах кісткової системи. Його складовими частинами є три 

підрозділи. У першому автор описує взаємовплив та взаємозв’язок 

конституційних, циркадних та адаптаційних характеристик організму з 

автономною нервовою системою. У другому підрозділі автор характеризує 

значення аналізу варіабельності ритму серця як основи вивчення вегетативної 

конституції організму. У третьому підрозділі подано аналітичну характеристику 

структурної організації кісток та їх значення у гомеостазі. За результатами 

проведеного огляду літератури автор обґрунтував необхідність вирішення 

сформульованих у дисертації задач дослідження.

У 2-му розділі «Матеріали та методи дослідження» описано методику 

постановки експерименту, остеометричний, гістологічний, морфометричний; 

електронномікроскопічний; спектрофотометричний, фотоколорометричний, 

статистичний методи.

Зокрема, параметри остеометрії включали довжину кістки, ширину 

проксимального епіфізу, розміри середини діафізу. Гістологічно вивчали 

проксимальний епіфізарний хрящ, компактну та губчасту речовини кісток, 

проводили їх морфометрію. Ультрамікроскопічні дослідження епіфізарного 

хряща проводили з електронним мікроскопом ПЕМ-125К. Відсоткове 

співвідношення макро- і мікроелементів визначали на полум’яному 

абсорбційному атомному спектрофотометрі.

Основна частина дисертації викладена у 3-му і 4-му розділах.

У 3-му розділі описано гісто-морфометричні особливості та хімічний склад 

довгих кісток білих щурів з різними типами автономної нервової рівноваги в 

умовах адаптації до позаклітинного зневоднення. Цей розділ містить три 

підрозділи, в кожному з яких подано детальну характеристику результатів 

дослідження довгих кісток щурів з перевагою нормотонічного, 

симпатотонічного та паросимпатотонічного регуляторного впливу, що 

перебували в умовах адаптації до позаклітинного ексикозу.



У 4-му розділі представлені результати аналізу структури та хімічного 

складу довгих кісток адаптованих до позаклітинного зневоднення щурів з різним 

типом автономної нервової рівноваги за умов тяжкого позаклітинного 

зневоднення та в реадаптаційний період.

У заключному 5-му розділі наведено аналіз і узагальнення результатів 

дослідження. В цьому розділі дисертант детально провів повний порівняльний 

аналіз та узагальнення результатів власних досліджень, виклав основні 

положення роботи. Автор роботи не лише підсумовує одержані дані, але й 

кваліфіковано і аргументовано надає їм теоретичне обґрунтування.

Всі розділи власних досліджень викладені науково грамотно та в логічній 

послідовності. Результати дослідження проілюстровані і документально 

підтверджені достатньою кількістю рисунків і таблиць.

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

матеріалом та повністю відповідають меті і завданням дослідження.

6. Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях.

Матеріали виконаної дисертації повною мірою відображені в авторефераті

та 21 -й друкованих наукових працях, 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. Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.

Принципових недоліків які стосуються структури, змісту, обсягу, 

оформлення науково-теоретичного та практичного значення дисертації Говди 

Р.В. немає, проте є окремі зауваження:

1. В огляді літератури зазначено роль аналізу варіабельності серцевого 

ритму як основи вивчення вегетативної конституції організму. При поділі 

експериментальних тварин на групи відповідно до типу автономної нервової 

регуляції також опирались на результати аналізу варіабельності серцевого 

ритму. Однак, серцевий ритм залежить не лише від нервових впливів на 

синусний вузол, але і від гуморальних. Цей факт також слід враховувати і,



можливо, проводити додатковий аналіз гуморальних чинників впливу на 

серцевий ритм підддослідних тварин. Тому є перспектива для подальших 

досліджень.

2. У роботі використано електронно-мікроскопічні дослідження матеріалу. 

Однак, розділи власних досліджень не повною мірою проілюстровані 

відповідними ультрамікроскопічними мікрофотографіями.

3. Морфометричні дослідження проведені лише на світлооптичному рівні, 

але відсутні на ультрамікроскопічному, що, безумовно, поглибило б рівень 

аналізу дослідного матеріалу.

4. У тексті дисертації є окремі друкарські помилки і стилістичні 

неточності, русизми.

5. Згідно сучасної міжнародної анатомічної класифікації термін 

вегетативна нервова система не використовується, то ж варто було б вилучити 

його і замінити на автономна НС.

Крім того, хотілося б почути від дисертанта відповіді на запитання, що 

виникли під час рецензування:

1. Як переносили піддослідні тварини застосовані Вами методики 

формування адаптації до позаклітинного ексикозу та наступного впливу 

дегідратації і реадаптації?

2. Хочу дізнатися Вашу думку, яка ж група тварин серед досліджуваних є 

"ціннішою" для їх виживання та й еволюції загалом, враховуючи сучасні стрімкі 

кліматичні зміни?

Вказуючи на існуючі недоліки, слід визнати загальний високий рівень 

поданої до захисту дисертаційної роботи. Зазначені неточності та редакційні 

огріхи в оформленні рукопису дисертації та автореферату не знижують наукової 

цінності та висновків дисертації.

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці.

Отримані автором результати щодо особливостей структурної перебудови 

та якісних змін мінерального складу довгих кісток скелета адаптованих до



позаклітинного зневоднення тварин за умов впливу зневоднення з врахуванням 

статусу автономної нервової регуляції можуть слугувати теоретичним 

підґрунтям для подальших експериментальних досліджень. Отримані висновки 

дадуть можливість прогнозувати спрямованість деструктивних процесів під 

впливом дегідратаційного синдрому. Значення цих результатів має 

безпосередній вихід на практику, оскільки декомпенсована дегідратація та 

спричинені нею структурно-функціональні реакції тканин і органів 

супроводжують численні захворювання. Результати роботи рекомендується 

використовувати при виданні навчальних посібників з нормальної анатомії, 

патологічної анатомії, використовувати у навчальному процесі.

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам

На підставі проведеного аналізу вважаємо, що дисертація Говди 

Ростислава Васильовича «Морфофункціональні особливості кісток скелета 

тварин при адаптації та реадаптації їх організму до позаклітинного ексикозу 

залежно від типів автономної нервової системи» є завершеною науковою- 

дослідною роботою, яка виконана на сучасному науково-методичному рівні та 

вирішує актуальне наукове завдання, що полягає у виявленні закономірностей 

адаптивних перетворень у довгих кістках скелета пристосованих до 

позаклітинного зневоднення тварин в умовах відтворення позаклітинної 

дегідратації, визначенні повноцінності регенераторних процесів у відновний 

період в тварин з різним функціональним статусом автономної нервової системи.

За актуальністю, рівнем наукової новизни отриманих результатів, вагомим 

теоретичним і практичним значенням одержаних 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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