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1. Актуальність обраної теми дисертації. На сьогодні цукровий діабет (ЦЦ) 
вважають однією із найбільш глобальних проблем медицини внаслідок 
поліорганного ураження і незворотних змін функціональних систем 
життєдіяльності організму, перш за все, внаслідок розвитку хронічних мікро- і 
макросудинних та неврологічних ускладнень, таких як діабетична ретинопатія, 
нефропатія, нейропатія, інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу. 
Швидкий ріст захворюваності ЦД суттєво випереджає прогнози експертів. 
Підраховано, що кожні шість секунд діагностують два нових випадки ЦД й один 
летальний випадок від його ускладнень (Власенко М.В. та співавт., 2011; Соколова 
Л.К. та співавт., 2015; Тронько М.Д. та співавт., 2017). Очевидно, що саме з цих 
позицій ЦД визнано ВООЗ епідемією неінфекційного походження.

Одним із ускладнень ЦД є діабетична міопатія, яка діагностується в 44,0- 
60,0 % хворих і проявляється спонтанно гострим болем і набряком м’яза, що 
нерідко закінчується його інфарктом та призводить до погіршення якості життя 
таких хворих. У наукових джерелах досить добре висвітлені клінічні та 
патогенетичні аспекти діабетичної міопатії. Окремі роботи частково розкривають 
морфологічні зміни скелетних м'язів нижніх кінцівок при ЦД, а серед наукових 
публікацій присутні дослідження щодо зміни параметрів біоелектричної 
активності жувальних м'язів у хворих із ЦД при нераціональному протезуванні. 
Однак у науковій літературі майже відсутні дані щодо патоморфологічних змін 
жувального м’яза та його нервового апарату при ЦД.

Зважаючи на вищенаведене, актуальним і перспективним є проведення 
експериментального наукового дослідження з вивченням особливостей морфо- 
функціональних змін жувального м’яза щура при моделюванні експерименталь
ного стрептозотоциніндукованого ЦД. Здобувач підняла важливе питання сучас
ної медико-біологічної науки, що потребувало свого вирішення та має велику

/перспективу практичного застосування у стоматологи, анатоми, гістологи, 
фізіології, нейрофізіології, патологічній анатомії та інших галузях медицини й 
біології, що вказує на доцільність проведеного Град А.О. дисертаційного дослі
дження, що повністю відповідає запитам теоретичної та практичної медицини.



2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 
програмами. Дисертація виконана згідно плану наукових досліджень ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» і є фрагментом 
науково-дослідної роботи кафедри анатомії людини «Вікові особливості 
патоморфогенезу деяких органів нейроендокринної, серцево-судинної, травної та 
дихальної систем при цукровому діабеті» (номер держреєстрації 0116U003598). 
Автор є співвиконавцем зазначеної теми науково-дослідної роботи.

Тема дисертації затверджена Проблемною комісією МОЗ і НАМИ України 
«Морфологія людини» (протокол № 30 від 17 червня 2013 року).

3. Ступінь обгрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх викладу 
в опублікованих працях. Дисертаційна робота ГРАД Анни Олександрівни 
виконана на високому методичному рівні. У дисертаційному дослідженні 
використані як класичні, так і сучасні високоінформативні методи досліджень: 
експериментальний -  для моделювання стрептозотоцинового ЦД у щурів; 
гістологічний -  для з’ясування структурної організації жувального м’яза, його 
ГМЦР та нервового апарату; електронно-мікроскопічний -  для вивчення 
ультраструктурних змін у складових компонентах жувального м’яза; біохімічний 
-д л я  встановлення у крові рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну (НЬАІс); 
електроміографічний -  для дослідження фізіологічної активності жувального 
м’яза в нормі та при експериментальному стрептозотоциновому ЦД; 
морфометричний -  для кількісної оцінки структурних змін у досліджуваних 
об’єктах; статистичний аналіз -  для об’єктивізації та інформативності отриманих 
результатів.

Встановлені факти ілюстровані якісними мікрофотографіями гістоло
гічних препаратів, електронними мікрофотографіями досліджуваних структур та 
таблицями зі статистично опрацьованими цифровими даними, що сукупно є 
доказово-документальним підтвердженням проведених досліджень, полегшують 
сприйняття матеріалу, підкреслюють високу ступінь обгрунтованості дисертаційних 
положень, формують уяву щодо закономірностей морфо-функціональної 
організації жувального м ’яза щура за умов фізіологічної норми та при експеримен
тальному стрептозотоциніндукованому ЦД.

Висновки, у кількості 8 (восьми), є логічно обгрунтованими, базуються на 
основних положеннях роботи та відповідають поставленим 5-ти завданням 
дисертаційного дослідження.

Достовірність отриманих результатів базується на достатній кількості 
матеріалу дослідження: 85 статевозрілих білих щурах-самцях лінії «Вістар» 
(масою тіла 180-200 г), які здобувач під час виконання дослідження розділила на 
2 групи. До першої групи ввійшло 10 інтактних тварин, яким не проводили жодних



маніпуляцій. Друга група складалась із 2 підгруп: 2 а -  контрольна підгрупа 
кількістю 25 тварин, 2 б -  підгрупа кількістю 50 тварин з модельованим 
експериментальним стрептозотоциновим ЦД. Вміст наукової роботи з її 
обгрунтуванням та кількістю ілюстративного матеріалу вважаю достатніми для 
узагальнень і висновків, що містяться в рукописі дисертації та авторефераті.

У дисертаційній роботі отримано нові дані щодо закономірностей морфо- 
функціональної організації жувального м’яза щура за умов фізіологічної норми та 
при експериментальному стрептозотоциніндукованому ЦД.

Уперше за допомогою комплексних методів дослідження доповнено дані 
про структурну організацію жувального м’яза за умов фізіологічної норми. 
Новими є відомості про кількісні, якісні та функціональні показники нейро- 
м’язових з’єднань жувального м’яза інтактних щурів-самців лінії «Вістар».

Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, 
електронно-мікроскопічного, морфометричного, біохімічного, електроміографіч- 
ного та статистичного методів дослідження отримано дані, які в динаміці морфо- 
функціональних змін жувального м’яза щурів при експериментальному 
стрептозотоциновому ЦД дозволяють виділити 3 стадії: адаптаційно-
компенсаторних процесів (14-28 доби), виснаження (42 доба), деструктивно- 
атрофічних змін (56-70 доби).

Виявлені особливості морфофункціональних змін у жувальному м’язі при 
експериментальному стрептозотоциновому ЦД дали можливість встановити 
морфогенез діабетичної міопатії жувального м’яза, що виникає внаслідок таких 
факторів: 1) метаболічно-деструктивних змін у самих м’язових волокнах у 
відповідь на гіперглікемію; 2) розвитку циркуляторної і гемічної гіпоксій через 
структурну перебудову судин ГМЦР, які призводять до пошкодження м’язових 
волокон, мієлінових нервових волокон та нейром’язових з’єднань жувального 
м’яза; 3) якісних і кількісних морфологічних змін у нервовому апараті жувального 
м ’яза, які вказують на розвиток нейроміопатії, що підтверджено електроміо- 
графічними показниками.

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що автором досягнутий 
очевидний прогрес у пізнанні різних аспектів закономірностей морфо- 
функціональної організації жувального м’яза щура за умов фізіологічної норми та 
при експериментальному стрептозотоциновому ЦД.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.
За результатами досліджень автором опубліковано 12 наукових праць, 

зокрема 6 статей (2 -  одноосібних, 4 - у  співавторстві), з яких: 4 статті -  
надруковані в наукових фахових виданнях України, 1 стаття -  у закордонному 
виданні (Німеччина) та 1 стаття -  у науковому виданні, що входить до 
наукометричної бази Web of Science; 6 тез у матеріалах конференцій.

Зміст автореферату дисертації Град А. О. є ідентичним змісту рукопису



дисертації та відповідає основним положенням ДАК України щодо оформлення 
дисертацій та авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук.

Матеріали дисертації були достатньо оприлюднені й обговорювались на 
6 наукових форумах, як в Україні: Тернопіль (2014 -  двічі; 2015 і 2016), так і 
зарубіжних країнах: Росія, Москва (2014); Польща, Люблін (2017).

Вищенаведене дозволяє оцінити одержані результати, їх аналіз та 
сформульовані основні наукові положення і висновки як достовірні й такі, що не 
викликають сумнівів.

4. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. Отримані 
в дисертаційному дослідженні нові фактичні дані про особливості структурної 
організації нервово-м’язових з’єднань жувального м’яза та його біоелектричної 
активності в нормі мають відповідне науково-практичне значення для 
стоматології.

Виявлені особливості структурної перебудови ангіо- й мієлоархітектоніки 
жувального м’яза при експериментальному стрептозотоциновому ЦД та зміни 
його біоелектричної активності дозволяють розкрити основні патогенетичні 
аспекти діабетичної міопатії і більш глибоко пояснюють виникнення 
різноманітної неврологічної симптоматики з боку жувальних м’язів при ЦД.

Результати досліджень дають змогу доповнити існуючі відомості про 
морфогенез діабетичної міопатії з урахуванням хронобіологічного аспекту 
стадійності перебігу морфофункціональних змін у жувальному м’язі тварин із 
експериментальним стрептозотоциновим ЦД.

Одержані результати можуть бути використані у клініці як теоретичне 
підґрунтя для удосконалення існуючих та створення нових алгоритмів лікування 
хворих з ЦД ускладнених міопатіями.

5. Оцінка змісту дисертації. її завершеності в цілому та основних 
положень дисертації. При укладці рукопису дисертації автор дотримувалась 
основних положень “Вимог до оформлення дисертації” затверджених наказом 
МОН України № 40 від 12.01.2017 року. Матеріали дисертації викладено 
державною мовою на 206 сторінках комп’ютерного тексту (з яких об’єм основного 
тексту становить 130 сторінок, що відповідає межам допустимої норми). 
Дисертація складається з анотації українською та англійською мовами, списку 
публікацій автора, змісту, переліку умовних позначень, вступу, огляду літератури, 
2 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, 
висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота включає 9 таблиць і 
71 рисунок (кількість сторінок, які повністю зайняті таблицями і рисунками -  20). 
Окремо хочеться відзначити надзвичайно високу якість виключно всіх рисунків, що



включені в рукопис дисертації
У “Вступі” (стор. 18-22) здобувач обґрунтувала актуальність проведеного 

дослідження, сформулювала мету та завдання дослідження; визначила об’єкт та 
предмет дослідження; аргументовано вказала обрані методи дослідження; 
показала наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 
зазначивши свій особистий внесок; описала географію наукових форумів з 
апробацією результатів виконаної наукової роботи.

У Розділі 1 “Огляд літератури”, викладеному на 23 сторінках {стор. 23-44), 
автор послідовно і аргументовано приводить відомі дані наукової літератури 
щодо сучасного стану питання морфофункціональної характеристики скелетних 
м’язів у нормі та при цукровому діабеті.

У чотирьох підрозділах здобувачкою детально подано: морфофункціональні 
особливості жувальних м’язів ссавців {підрозділ 1.1), патоморфологічні та 
патогенетичні аспекти діабетичної міопатії {підрозділ 1.2), морфологічну 
характеристику нейром’язових закінчень у нормі та при гіперглікемії {підрозділ 
1.3), кровопостачання скелетних м’язів і периферійного нервового апарату в нормі 
і при гіперглікемії {підрозділ 1.4). Аналіз проведений автором свідчить про її 
високу обізнаність з літературою щодо даної проблеми та вміння доступно 
узагальнити і подати матеріал. З огляду літератури випливають ті невивчені 
питання, які дисертантка винесла як завдання свого дослідження та які знайшли 
відображення в публікаціях автора.

З перших абзаців Розділу 2 “Матеріал і методи” {стор. 45-54) авторка 
акцентує увагу на те, що дисертаційне дослідження проведено за спеціально 
розробленим комплексним алгоритмом із застосуванням традиційних і сучасних 
методів і методик. У восьми підрозділах Розділу 2 здобувачкою подано: загальну 
характеристику дослідження {підрозділ 2.1), метод моделювання стрептозотоци- 
нового ЦД {підрозділ 2.2), біохімічні методи дослідження {підрозділ 2.3), 
гістологічні методи дослідження {підрозділ 2.4), електронно-мікроскопічний 
метод дослідження {підрозділ 2.5), метод вивчення проникності судинної стінки 
за допомогою колоїдного золота {підрозділ 2.6), електроміографічний метод 
дослідження {підрозділ 2.7), морфометричні дослідження зі статистичною 
обробкою даних {підрозділ 2.8).

Дисертаційне дослідження виконане на 85 статевозрілих білих щурах- 
самцях лінії «Вістар» (масою тіла 180-200 г), які здобувач під час виконання 
дослідження розділила на 2 групи. До першої групи ввійшло 10 інтактних тварин, 
яким не проводили жодних маніпуляцій. Друга група складалась із 2 підгруп: 
контрольної -  кількістю 25 тварин та підгрупи з модельованим експерименталь
ним стрептозотоциновим ЦД -  кількістю 50 тварин. Цукровий діабет у тварин 
моделювали з використанням стрептозотоцину фірми «SIGMA Chemical» США, 
який вводили відповідно до методики. Рівень глюкози у крові тварин щоденно



вимірювали вранці натще глюкометром «Accu-Chek Active» («Roche Diagnostics 
GmbH», ФРН). Забір матеріалу здійснювали на 14-у, 28-у, 42-у, 56-у, 70-у доби від 
початку моделювання експериментального стрептозотоцинового ЦД.

Всі методи дослідження, внесені до Розділу 2 рукопису дисертації вдало 
поєднані між собою та відповідають поставленим меті й завданням. Слід підкреслити 
творчий підхід здобувачки щодо вирішення поставлених завдань, оскільки Град А. О. 
досягла успіху завдяки добору і поєднанню широкого спектру методів 
дослідження.

Математична обробка усіх цифрових даних, отриманих як результат 
морфометричних методів дослідження, здійснена згідно із загальноприйнятими 
методами варіаційної статистики з використанням відповідного статистичного 
пакета Stat. Soft. Inc; Tulsa, OK, USA; Statistica 6. Розділ 2 містить 1 таблицю.

Розділи 3 і 4 (стор. 55-141) на 87 сторінках містять послідовне і логічне 
викладення отриманих дисертанткою власних результатів дослідження відповідно 
до поставлених мети та завдань дослідження.

Розділі 3 рукопису дисертації {стор. 55-76), представлений на 22 сторінках, 
присвячений результатам досліджень щодо особливостей морфофункціональної 
будови жувального м’яза щура в нормі. У чотирьох підрозділах подані: 
особливості гісто- та ультраструктурної організації м’язових волокон жувального 
м’яза в нормі {підрозділ 3.1), описана структурна організація нейром’язових 
з’єднань жувального м’яза у статевозрілих інтактних щурів {підрозділ 3.2), 
досліджено кровопостачання нейром’язових закінчень та м’язових волокон 
жувального м’яза щура в нормі {підрозділ 3.3), описані електроміографічні 
особливості жувального м’яза щура в нормі {підрозділ 3.4). Розділ містить 20 
рисунків, завершується узагальнюючим підсумком та переліком праць 
здобувачки, в яких опубліковано дані результати.

У Розділі 4 на 65 сторінках рукопису {стор. 77-141) описано особливості 
морфофункціональних змін жувального м’яза щура при стрептозотоциновому 
цукровому діабеті з виокремленням у чотирьох підрозділах: особливостей гісто- 
та ультраструктурної організації м’язових волокон жувального м’яза при 
експериментальному цукровому діабеті {підрозділ 4.1)', морфофункціональної 
характеристики нейром’язових з’єднань у динаміці розвитку і перебігу 
стрептозотоцинового діабету {підрозділ 4.2)\ гістометричних та ультраструктур
них змін гемомікроциркуляторного русла жувального м’яза при експеримен
тальному цукровому діабеті {підрозділ 4.3), змін показників вуглеводного обміну 
при стрептозотоциновому цукровому діабеті {підрозділ 4.4).

Розділ 4 містить 51 рисунок, 8 таблиць, завершується аргументованим 
підсумком та переліком публікацій автора.

У частині рукопису дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 
дослідження», викладеному на 23 сторінках {стор. 142-164) всебічно і детально



обговорено отримані результати. Автор проводить аналіз і узагальнення 
результатів дослідження з отриманням різнобічних даних, які суттєво 
розширюють і поглиблюють знання про закономірності морфофункціональної 
організації жувального м’яза щура за умов фізіологічної норми та при експеримен
тальному стрептозотоциновому ЦД. У підсумку до цієї частини рукопису автор 
зазначає, що далеко не всі аспекти, що стосуються морфології та функції 
жувального м’яза щурів, були з’ясовані. Проте основні з них у підсумку роботи 
намічено і, окрім того, указано напрямки та способи їх вирішення з подальшою 
перспективою.

По мірі викладення розділу автор вступає в наукову дискусію з іншими 
дослідниками, порівнює свої результати з їхніми даними, що свідчить про 
обізнаність здобувана в питаннях морфофункціональної організації жувального 
м’яза щура за умов фізіологічної норми та при експериментальному 
стрептозотоциновому ЦД. Хоча в окремих моментах можна було би більш активно 
наголосити на пріоритетності власних результатів і висновків, вступити в більш 
гостру дискусію з іншими авторами.

У цілому, вірогідність наведених результатів дисертаційного дослідження 
обґрунтована тим, що всі положення, висновки і практичні рекомендації 
дисертаційної роботи сформульовані на підставі аналізу одержаних результатів з 
використанням великого за обсягом експериментального матеріалу, підпорядковані 
вирішенню актуальної проблеми, відповідають поставленим завданням 
дослідження та мають наукову й практичну цінність.

Висновки у кількості 8 {стор. 165-167), які сформулювала автор, логічно 
випливають з одержаних результатів, науково обґрунтовані, відповідають меті та 
завданням дослідження, побудовані за змістом дисертації. Водночас, висновки 
достатньо широко висвітлені в наукових публікаціях Град А. О.

Бібліографічний опис використаних джерел подано автором в 
алфавітному порядку на 24 сторінках рукопису {стор. 168-191). Із контент-аналізу 
джерельної бази рецензованої роботи випливає, що вона містить широкий спектр 
(222) як сучасних так і класичних (фундаментальних) джерел наукової літератури, 
з яких: 91 -  подано кирилицею та 131 -  латиницею.

Бібліографічний опис використаних джерел оформлений з урахуванням 
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» одним зі 
стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів з розміщенням їх у 
структурі рукопису дисертації відповідно “Вимог до оформлення дисертації”, 
затверджених наказом МОН України № 40 від 12.01.2017 року.

Завершують рукопис Додатки до рукопису дисертації, які теж оформлені 
згідно наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 року {стор. 191-206).



6. Зауваження і побажання до дисертації щодо її змісту та оформлення.
Разом із загальною'позитивною оцінкою дисертаційної роботи необхідно вказати 
на редакційні та технічні огріхи, механічні помилки, що вкралися при оформленні 
рукопису дисертації та вказані рецензентом по ходу тексту рукопису і на полях. Деякі 
з них мають дискусійний характер.

Дозвольте зупинитися конкретно на розділах роботи:
1. В «Анотації»:

- стор. 2, абзац 5 -  НЕ ПРИЙНЯТО починати речення із абревіатурного 
умовного позначення (як то : « ЕСЦД моделювали одноразовим внутрішньо- 
очеревинним...» -  у такому випадку слід давати позначення у «розшифрованому» 
виді. Це ж саме на стор. 28 («ЦД»); на стор. 35, абз. З тощо.

2. У «Розділі З»:
- стор. 57, рис. 3.4 (а до нього рис. 3.1 - 3 .3 ) - у  назвах рисунків цього розділу 

та далі по ходу тексту рукопису доцільно було б уніфікувати позначення 
кратності збільшення рисунків з мікрофотографіями забарвлених гістоло
гічних препаратів та позначень кратності збільшення рисунків електронних 
мікрофотографій (в оригіналі рукопису дисертації: 36.: об. 40, ок. 10 -  до мікро- 
фотографій забарвлених гістологічних препаратів (рис. 3.1 -  3.3); 36.: а, б) 9600 -  
до рисунків з електронних мікрофотографій (рис. 3.4) замінити на : 36.: 400х -  у 
назвах рисунків з мікрофотографіями забарвлених гістологічних препаратів (рис. 
3.1 -  3.3); 36.: а, б) 9600х -  у назвах рисунків (рис. 3.4) з електронними 
мікрофотографіями);

- стор. 57, рис. 3.4; стор. 58, рис. 3.5 і т.д. по ходу тексту рукопису -  у 
експлікаціях до рисунків з електронними мікрофотографіями тих чи інших 
структур слід поряд з числовим показником збільшення проставити значок «х», 
що означає кратність збільшення (наприклад, замість «36.: а, б) 9600» необхідно 
написати «36.: а, б) 9600х»;

- стор. 67, рис. 3.13 -  власне на самому рис. 3.13 ВІДСУТНІ позначення 
стрілкою ендотеліо-перицитарного контакту та позначення «7 -  перицит», які 
вказані в експлікації до даного рис. 3.13.

3. У «Розділі 4»:
- стор. 80, рис. 4.3 -  у назві рисунка (аналогічно в назвах рис. 4.6; 4.9; 4.11; 4.35; 

4.39) під час позначення складових рисунка, як позначки використовуються малі 
букви (а, б), а при деталізації забарвлення кожної із складових цих же рисунків 
використовуються як позначки великі букви (А, Б), які відсутні на самих рисунках 
і що доцільно було б уніфікувати.

Слід зазначити, що вищевказані зауваження та рекомендації не носять 
принципового характеру і не зменшують наукової цінності роботи.



Водночас, по ходу рецензування рукопису, виникли кілька запитань, а саме:

1.) Як часто діабетичну міопатію, як ускладнення цукрового діабету, діагностують 
у хворих і чим вона проявляється?

2.) Чи спостерігали Ви у досліджуваних тварин при стрептозотоциновому діабеті 
окрім морфологічних клінічні прояви діабетичної міопатії жувального м’яза?

3.)Який тип уражень нервових волокон жувального м’яза при експерименталь
ному цукровому діабеті Ви спостерігали при електроміографії?

7. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 
дисертації у практиці. На нашу думку, результати дисертації щодо закономірнос
тей морфофункціональної організації жувального м’яза щура за умов фізіоло
гічної норми та при експериментальному стрептозотоциновому ЦД можуть бути 
використані у навчальному та науковому процесах на кафедрах анатомії, стомато
логії, гістології, фізіології, нейрофізіології, патологічної анатомії тощо.

Одержані відомості можуть послужити базою для розробки нових підходів 
щодо ефективного лікування та профілактики порушень, що виникають у 
жувальних м’язах за умови структурної перебудови їх ангіо- й мієлоархітектоніки 
при експериментальному стрептозотоциновому ЦД та змінах біоелектричної 
активності.

Результати досліджень дають перспективи доповнити існуючі відомості про 
морфогенез діабетичної міопатії з урахуванням хронобіологічного аспекту 
стадійності перебігу морфофункціональних змін у жувальному м’язі тварин.

Вважаю доцільним більш широке опублікування результатів дослідження 
не тільки в профільних фахових виданнях, але й у відповідних клінічних журналах. 
Використання сучасних методик, новизна матеріалу та висока якість ілюстратив
ного матеріалу, дають підстави для використання матеріалів дисертації при 
написанні монографій, підручників та навчальних посібників з відповідної 
тематики.

8. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота ГРАД Анни Олександрівни „Морфофункціональна 
характеристика жувального м’яза в нормі та при експериментальному цукровому 
діабеті” (науковий керівник -  доктор медичних наук, професор Жураківська 
Оксана Ярославівна) є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке 
містить нове вирішення актуального наукового завдання щодо встановлення 
закономірності морфофункціональної організації жувального м’яза щура за умов 
фізіологічної норми та при експериментальному стрептозотоциновому цукровому 
діабеті. Результати роботи є достовірними і практично значущими та відповідають 
спеціальності “ 14.03.01 -  нормальна анатомія”.



Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота Град А. О. 
за актуальністю, об’ємом, адекватними методами дослідження, науковою 
новизною одержаних результатів, обгрунтованістю і достовірністю висновків та 
положень, теоретичним і практичним значенням, достатністю й повнотою 
опублікування матеріалу, апробацією на наукових форумах різного рівня 
відповідає встановленим вимогам пункту 11 “Порядку присудження наукових 
ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24.07.2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 
України № 656 від 19.08.2015 p.; № 1159 від 30.12.2015 p.; № 567 від 27.07.2016 р.) 
та вимогам Наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. щодо дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю „14.03.01 
-  нормальна анатомія”.

Офіційний опонент:

Професор кафедри патологічної анатомії ВДНЗ України 
“Буковинський державний медичний університет М $3 України”, 
доктор медичних наук, професор,


