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1. Актуальність обраної теми дисертації. За твердженням ВООЗ більше 

третини населення Землі живе в зонах розвитку йододефіцитних станів, а сама 

проблема захворювань внаслідок нестачі йоду посідає одне з чільних місць в 

дослідженнях науковців. Зазначимо, що проблема йододефіциту та гіпотиреозу в 

Україні набула особливого значення після аварії на Чорнобильській АЕС, коли 

відбулися значні викиди в атмосферу радіоізотопів, що мали виражений вплив на 

щитоподібну залозу. Однак, у світовому рейтингу, Україна посідає далеке 126 місце 

в боротьбі з йододефіцитними станами, втрачаючи при цьому інтелектуальний, 

освітній, професійний і науковий потенціал, оскільки тривала недостатність йоду, 

гіпотиреоз – причина багатьох змін практично у всіх органах і тканинах. 

Фрагментарними є дані щодо виникнення міопатії при дефіциті гормонів 

щитоподібної залози. У доступній медико-біологічній літературі сьогодні ще 

відсутні роботи з описом вікового аспекту морфології жувальних м’язів при 

йододефіцитних станах та гіпотиреозі. Також немає робіт, де була б використана 

морфометрія та отримані кількісні показники щодо аналізу змін у жувальних м’язах 

при гіпотиреозі, йододефіцитних станах. З цих позицій вважаємо актуальним і 

перспективним проведення комплексного дослідження морфофункціональних 

особливостей власне жувального й бічного крилоподібного м’язів та їх структурно-

метаболічних перетворень на етапах постнатального онтогенезу тварин в умовах 

змодельованого йододефіциту та гіпотиреозу.  

Здобувач підняв важливе питання сучасної медико-біологічної науки, що 

потребувало свого вирішення та має велику перспективу практичного застосування 

в анатомії, стоматології, ендокринології, гістології, фізіології, патологічній 

анатомії та інших галузях медицини й біології, що вказує на доцільність 

проведеного Саганом Н.Т. дисертаційного дослідження, 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 “Морфофункціональні та цитогенетичні особливості 

органів і тканин при йододефіцитних станах, гіпотиреозі” (номер державної 

реєстрації 0114U005624). Автор є співвиконавцем зазначеної теми науково-

дослідної роботи. Тема дисертації затверджена Проблемною комісією МОЗ і 

НАМН України «Морфологія людини» (протокол № 9/1 від 09.09.2015 року). 

3. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх викладу 

в опублікованих працях. Дисертаційна робота САГАНА Назара Тарасовича 

виконана на високому методичному рівні. У дисертаційному дослідженні 

використані як класичні, так і сучасні високоінформативні методи досліджень: 

експериментальний – моделювання йододефіцитного стану та мерказоліліндуко-

ваного гіпотиреозу; гістологічний і електронно-мікроскопічний – для вивчення 

особливостей будови кровоносних судин, тканинних елементів, посмугованих 

м’язових волокон жувальних м’язів у різні періоди постнатального онтогенезу, 

при йододефіцитному стані, гіпотиреозі; біохімічні – для контролю розвитку 

йододефіциту, гіпотиреозу; морфометричний  – для кількісної оцінки структурних 

змін у досліджуваних об’єктах в постнатальному онтогенезі та при йододефіциті 

й гіпотиреозі; статистичний – для об’єктивної оцінки 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 обґрунтованості дисертаційних 

положень, формують уяву щодо закономірностей морфофункціональної 

організації жувальних м’язів щура за умов вікової норми, при йододефіцитних 

станах та гіпотиреозі. 

Висновки, у кількості 6 (шести), є логічно обґрунтованими, базуються на 

основних положеннях роботи та відповідають поставленим 6 (шести) завданням 

дисертаційного дослідження. 

Достовірність отриманих результатів базується на достатній кількості 

матеріалу дослідження: 144 білих безпородних щурах-самцях (масою тіла 120-200 г), 

які здобувач під час виконання дослідження розділив на 4 (чотири) групи: до 

І групи ввійшло 24 інтактних тварини, яким не проводили жодних маніпуляцій, по 

12 тварин нестатевозрілого (3 місячного віку, масою 120-150 г) та статевозрілого 

віку (6 місячного віку, масою 180-200 г); ІІ група – дослідна – в умовах 

йододефіциту (n=24) складалась із двох підгруп по 12 тварин нестатевозрілого та 

статевозрілого віку; ІІІ група – дослідна – в умовах йододефіцитної дієти з 

додаванням струмогенних продуктів (n=24), по 12 тварин нестатевозрілого та 

статевозрілого віку; IV група – дослідна із змодельованим гіпотиреозом (n=72), по 

36 тварин нестатевозрілого та статевозрілого віку. Вміст наукової роботи з її 



 

обґрунтуванням та кількістю ілюстративного матеріалу вважаю достатніми для 

узагальнень і висновків, що містяться в рукописі дисертації та авторефераті.  

На основі комплексного підходу із використанням сучасних методів 

дослідження в дисертаційній роботі вперше отримано нові дані, що проявляються 

структурною віковою перебудовою кровоносних судин та м’язових волокон 

жувальних м’язів (збільшення діаметра просвіту та товщини стінки всіх ланок 

артеріального і венозного русла, зростання кількості гемокапілярів на одиницю 

площі, зміна відсоткового розподілу різних типів м’язових волокон, зростання 

діаметра їх поперечного перерізу та збільшення об’ємної частки мітохондрій і 

міофібрил), а також доповнено вже існуючі відомості щодо особливостей 

ангіоархітектоніки та будови посмугованих м’язових волокон власне жувального 

м’яза та бічного крилоподібного м’яза на етапах постнатального онтогенезу.  

Уперше описані морфофункціональні зміни структурних компонентів 

судинного русла (прогресуюче звуження просвіту артеріальної ланки з 

потовщенням стінки та виражені набряково-дистрофічні зміни) та посмугованих 

м’язових волокон власне жувального м’яза та бічного крилоподібного м’яза 

(втрата поперечної посмугованості, перерозподіл різних фенотипів м’язових 

волокон, збільшення діаметра поперечного перерізу внаслідок набряково-

дистрофічних змін міофібрил, мітохондрій) при змодельованих йододефіцитному 

стані та мерказоліліндукованому гіпотиреозі. Новими є дані про динаміку змін 

власне жувального м’яза та бічного крилоподібного м’яза при змодельованих 

патологіях на різних етапах постнатального онтогенезу.  

Застосований структурно-функціональний аналіз дозволив провести 

паралелі між морфологічними змінами та метаболічними процесами в умовах 

вікової норми та при патології (структурні зміни судинного русла та м’язових 

волокон супроводжуються зменшенням вмісту Ca, Mg, P і зростанням вмісту 

холестерину у крові нестатево- та статевозрілих тварин). 

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що автором досягнутий 

очевидний прогрес у пізнанні різних аспектів закономірностей морфо-

функціональної організації жувальних м’язів щура за умов як вікової норми, так і 

при йододефіцитних станах та гіпотиреозі. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.  

За матеріалами дисертації автором опубліковано 22 наукові праці, що 

повністю відображають зміст проведеного дослідження, зокрема 8 статей у фахових 

наукових виданнях України та зарубіжжя (4 – одноосібних), з яких: 1 стаття – у 

закордонному виданні (Естонія), 4 статті – входять до міжнародних 

наукометричних баз; 12 тез – у збірниках матеріалів міжнародних наукових 

конференцій, конгресів; 2 патенти України на корисну модель. 

Зміст автореферату дисертації Сагана Н.Т. 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 

15 наукових форумах, як в Україні: Дніпропетровськ (2014); Київ (2014 – двічі; 

2015); Запоріжжя (2015); Івано-Франківськ (2015, 2017, 2018); Чернівці (2016); 

Полтава (2016);   Тернопіль (2018) так і зарубіжних країнах: Молдова, Кишинів 

(2015); Білорусь, Мінськ (2016), Австрія, Відень (2018), Канада, Hamilton (2018). 

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 щодо результатів вікової 

трансформації структурних елементів власне жувальних м’язів і бічних 

крилоподібних м’язів можуть послужити морфологічним підґрунтям у практичній 

стоматології для вибору оптимальних алгоритмів обстеження, діагностики та 

лікування пацієнтів різних вікових груп, а виявлені структурні особливості та їх 

морфометрична оцінка можуть використовуватися в подальших наукових роботах.  

Відомості про особливості динаміки морфофункціональних порушень, що 

розвиваються в жувальних м’язах представників різних вікових груп в умовах 

різної тривалості йододефіциту, поєднання його із споживанням струмогенних 

продуктів, при гіпотиреозі, можуть бути використані у клініці як теоретичне 

підґрунтя для удосконалення існуючих та створення нових алгоритмів лікування 

хворих з йододефіцитними станами та при гіпотиреозі. 

Розроблений і обґрунтований спосіб моделювання йододефіцитного стану 

при поєднанні базової йододефіцитної дієти та струмогенних речовин (патент 

111647 U)  дасть можливість в експериментальних умовах й надалі досліджувати 

різні органи і системи при змодельованій патології. Удосконалена методика 

фарбування за Малорі (патент 109954 U) сприятиме ідентифікації посмугованих 

м’язових волокон у наукових лабораторіях. 

Теоретичні та практичні узагальнення роботи можуть бути використані у 

навчальному процесі на кафедрах анатомії людини, стоматології, ендокринології, 

гістології, фізіології, патологічної анатомії, терапії медичних ЗВО. 

5. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та основних 

положень дисертації. При укладенні рукопису дисертації автор дотримувався 

основних положень “Вимог до оформлення дисертації” затверджених наказом 

МОН України № 40 від 12.01.2017 року. Матеріали дисертації викладено 

державною мовою на 253 сторінках комп’ютерного тексту (з яких об’єм основного 

тексту становить 129 сторінок, що відповідає встановленим вимогам). Дисертація 

складається з анотації, змісту, переліку умовних позначень, вступу, огляду 

літератури, опису матеріалу й методів дослідження, 4 (чотирьох) розділів власних 



 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Робота включає 26 таблиць і 137 рисунків 

(кількість сторінок, які повністю зайняті таблицями і рисунками – 50). Окремо 

хочеться відзначити надзвичайно високу якість виключно всіх рисунків, що 

включені в рукопис дисертації. 

Частину рукопису дисертації «Анотація» (стор. 2-16) викладено українською 

й англійською мовою з доданим списком публікацій автора згідно встановлених 

вимог. 

У “Вступі” (стор. 21-27) здобувач обґрунтував актуальність проведеного 

дослідження, сформулював мету та завдання дослідження; визначив об’єкт та 

предмет дослідження; аргументовано вказав обрані методи дослідження; показав 

наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, зазначивши свій 

особистий внесок; описав географію наукових форумів з апробацією результатів 

виконаної наукової роботи. 

У Розділі 1 “Огляд літератури”, викладеному на 20 сторінках (стор. 28-47), 

автор послідовно і аргументовано приводить відомі дані наукової літератури 

щодо сучасного стану характеристики морфофункціональних особливостей 

скелетних м’язів у віковому аспекті та при впливі різних факторів. У трьох 

підрозділах детально подано: закономірності становлення та розвитку м’язів у 

онтогенезі (підрозділ 1.1), дослідження морфофункціонального стану жувальних 

м’язів при впливі різних факторів (підрозділ 1.2), сучасні погляди на 

йододефіцитні стани, гіпотиреоз та їх вплив на органи і системи (підрозділ 1.3). 

Аналіз, проведений автором, свідчить про його високу обізнаність з літературою 

щодо даної проблеми та вміння доступно узагальнити і подати матеріал. З огляду 

літератури випливають ті невивчені питання, які дисертант виніс як завдання 

свого дослідження та які знайшли відображення в публікаціях автора.  

З перших абзаців Розділу 2 “Матеріал і методи” (стор. 48-56) автор 

акцентує увагу на те, що дисертаційне дослідження проведено за спеціально 

розробленим комплексним алгоритмом із застосуванням традиційних і сучасних 

методів і методик. У дев’яти підрозділах Розділу 2 здобувачем подано: опис 

моделювання йододефіцитних станів (підрозділ 2.1), метод моделювання 

йододефіцитних станів із додаванням струмогенних продуктів (підрозділ 2.2), 

моделювання гіпотиреозу (підрозділ 2.3), ін’єкційний метод дослідження 

кровоносного русла жувальних м’язів на етапах постнатального онтогенезу та при 

змодельованих станах (підрозділ 2.4), гістологічне дослідження кровоносних 

судин та тканинних елементів жувальних м’язів у нормі, при йододефіциті, 

йододефіцитних станах з додаванням струмогенних продуктів та 

експериментальному гіпотиреозі (підрозділ 2.5), гістохімічні методи вивчення 

жувальних м’язів у постнатальному онтогенезі та при експериментально 

змодельованих станах (підрозділ 2.6), електронно-мікроскопічне дослідження 



 

структурних компонентів судинної стінки, тканинних елементів жувальних м’язів 

у нормі, при йододефіцитних станах, гіпофункції щитоподібної залози (підрозділ 

2.7), дослідження біохімічного складу крові на етапах постнатального онтогенезу 

та в експерименті (підрозділ 2.8), статистичний аналіз морфометричних та 

біохімічних показників у тварин досліджуваних груп (підрозділ 2.9).   

Дисертаційне дослідження виконане на 144 білих безпородних щурах-самцях 

(масою тіла 120-200 г), які здобувач під час виконання дослідження розділив на 

4 (чотири) групи.  

Моделювання гіпотиреозу здійснювали за допомогою препарату 

«Мерказоліл» («Здоров’я», Україна), який широко використовується в 

ендокринології та вводився з питною водою у відповідних розрахункових дозах.  

Утримання тварин, їх харчування та маніпуляції з ними проводилися згідно 

з положенням Європейської конвенції про захист хребетних тварин та відповідно 

до нормативних документів.  

Забір матеріалу проводили на 14, 21, 28 доби від початку експерименту.  

Всі методи дослідження, внесені до Розділу 2 рукопису дисертації вдало 

поєднані між собою та відповідають поставленим меті й завданням. Слід підкреслити 

творчий підхід здобувача щодо вирішення поставлених завдань, оскільки Саган Н. Т. 

досяг успіху завдяки добору і поєднанню широкого спектру методів дослідження.  

Статистичний аналіз морфометричних і біохімічних даних виконано з 

використанням програмного забезпечення RV.3.0, Statistica 10. Для статистичного 

аналізу морфометричних і біохімічних даних використовували критерій 

Колмогорова-Смірнова, а також критерій Пірсона (Хі-квадрат). Порівняння двох 

вибірок здійснювали за допомогою непараметричного U-теста Манна-Уітні. 

Розділ 2 містить 2 таблиці.   

Розділи 3 – 6  (стор. 57-172) на 116 сторінках містять послідовне і логічне 

викладення отриманих дисертантом власних результатів дослідження відповідно 

до поставлених мети та завдань.  

Розділ 3 рукопису дисертації (стор. 57-80) представлений на 24 сторінках і 

присвячений результатам досліджень щодо становлення структурних 

компонентів жувальних м’язів в умовах вікової норми. У двох підрозділах подані: 

морфофункціональні особливості судинного русла жувальних м’язів щурів у різні 

періоди онтогенезу (підрозділ 3.1), особливості структурних трансформацій 

тканинних компонентів жувальних м’язів щурів у різні періоди онтогенезу 

(підрозділ 3.2).  

Розділ містить 30 рисунків та 7 таблиць, завершується узагальнюючим 

підсумком та переліком праць здобувача, в яких опубліковано дані результати.  

У Розділі 4 на 20 сторінках рукопису (стор. 81-100) описано 

морфофункціональні зміни кровоносного русла та тканинних елементів 

жувальних м’язів при йододефіцитній дієті в різні періоди онтогенезу з 



 

виокремленням у двох підрозділах: опису реакції-відповіді кровоносних судин 

жувальних м’язів при йододефіциті на стадіях онтогенезу (підрозділ 4.1); опису 

динаміки морфофункціональних змін структурних елементів жувальних м’язів 

при йододефіциті на різних етапах онтогенезу (підрозділ 4.2). Розділ 4 містить 22 

рисунки та 5 таблиць, завершується аргументованим підсумком та переліком 

публікацій автора. 

На 19 сторінках рукопису Розділу 5 (стор. 101-119) описано 

морфофункціональний стан кровоносного русла та тканинних елементів 

жувальних м’язів за умов йододефіцитної дієти з додаванням струмогенних 

продуктів у різні періоди онтогенезу з виокремленням у двох підрозділах: 

онтогенетичних змін кровоносного русла жувальних м’язів при йододефіциті з 

додаванням струмогенних продуктів (підрозділ 5.1); структурних змін у 

тканинних компонентах жувальних м’язів при йододефіциті з додаванням 

струмогенних продуктів на різних етапах онтогенезу (підрозділ 5.2). Розділ 5 

містить 23 рисунки та 5 таблиць, завершується аргументованим підсумком та 

переліком публікацій автора. 

Розділ 6 рукопису дисертації (стор. 120-172) викладений на 53 сторінках і  

присвячений опису трансформації структурних елементів судинної стінки та 

тканинних компонентів жувальних м’язів при мерказоліліндукованому 

гіпотиреозі на різних стадіях онтогенезу з виокремленням у двох підрозділах: 

морфофункціональних змін судинного русла жувальних м’язів на різних стадіях 

розвитку змодельованого гіпотирезу у нестатево- та статевозрілих тварин 

(підрозділ 6.1); структурної перебудови м’язових волокон жувальних м’язів при 

мерказоліліндукованому гіпотиреозі у віковому аспекті (підрозділ 6.2). Розділ 6 

містить 62 рисунки та 7 таблиць та теж завершується аргументованим підсумком 

і переліком публікацій автора. 

У частині рукопису дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження», викладеному на 25 сторінках (стор. 173-197) всебічно і детально 

обговорено отримані результати. Автор проводить аналіз і узагальнення 

результатів дослідження з отриманням різнобічних даних, які суттєво 

розширюють і поглиблюють знання про морфофункціональні особливості 

організації жувальних м’язів щура за умов вікової норми, при йододефіцитних 

станах і при гіпотиреозі. У підсумку до цієї частини рукопису автор зазначає, що 

далеко не всі аспекти, що стосуються морфології та функції жувальних м’язів 

щура, 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 здобувача в питаннях морфофункціональної організації жувального 

м’яза щура за умов вікової норми, при йододефіцитних станах та при гіпотиреозі. 



 

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 6 (стор. 198-201), які сформулював 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 Сагана Н.Т. 

  Бібліографічний опис використаних джерел подано автором в 

алфавітному порядку на 37 сторінках рукопису (стор. 202-238). Із контент-аналізу 

джерельної бази рецензованої роботи випливає, що вона містить широкий спектр 

(369) як сучасних так і класичних (фундаментальних) джерел наукової літератури, 

з яких: 252 – подано кирилицею та 117 – 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. 239-253). 

Зміст автореферату дисертації ідентичний змісту рукопису. 

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.  

Конкретно за розділами рукопису:  

1. В «Анотації»: стор. 4, абзац 5 – мабуть НЕ доцільно підкреслювати, що 

“…Субмікроскопічно капіляри набувають дефінітивної будови”, оскільки в 

даному абзаці мова власне і йде про статевозрілих тварин, що вже само собою, 

очевидно, передбачає дефінітивність будови описуваних структур; стор. 6, абзац 2 

– очевидно допущено ОПИСКУ при трактуванні цифрового викладення відсотків 

(%) показника Т4 на 28 добу експерименту порівняно з контролем. 

2. У «Розділі 3»: стор. 62 – у примітці до Таблиці 3.2. необхідно забрати «лишні» 



 

показники достовірності, залишивши лише вказаний у таблиці показник (*р< 0,05). 

3. При позначенні показників достовірності під таблицями Розділів 3–6 доцільно 

було б вказати слово « Примітка: … ». 

4. В експлікаціях до рисунків Розділів 3–6, що містять зображення електронних 

мікрофотографій досліджуваних структур при поданні збільшення електронного 

мікроскопа слід проставити знак кратності збільшення (наприклад, на стор. 62, 

рис. 3.4 в експлікації НЕ писати «Зб.: а, б) 8000», а зазначити «Зб.: а, б) Х8000»). 

5. НЕ ПРИЙНЯТО починати речення із абревіатурного умовного позначення 

(як то на стор. 57, абзац 1: «ВЖМ (m. мasseter) є потужним й у білих щурів 

поділяється на…» – у такому випадку слід давати не умовне позначення, а 

«повноцінне» словосполучення). Це ж саме на стор. 58, абзац 2 («БКМ»); на стор. 

70  абзац 1 («ОЧМ», «ОЧМф») тощо.  

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.) Під час виконання дисертаційного дослідження Ви модифікували забарвлення 

за Малорі для виявлення посмугованих м’язових волокон. З якою метою Ви 

розробили модифікацію забарвлення та які її переваги над тими методами які 

Ви використали (трихром за Масоном)? 

2.) Як Ви можете пояснити зміни співвідношення різних типів м’язових волокон у 

нестатевозрілих і статевозрілих щурів? 

3.) У підсумку Вашого дослідження встановлені зміни як у судинному руслі, так і 

в м’язових волокнах. На Вашу думку, які з цих змін були первинними? 

7. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації у практиці. На нашу думку, результати дисертації щодо морфо-

функціональної особливості жувальних м’язів в умовах вікової норми, при 

йододефіцитних станах, гіпотиреозі можуть бути використані у навчальному та 

науковому процесах на кафедрах анатомії, стоматології, ендокринології, гістології, 

фізіології, патологічної анатомії тощо.  

Одержані відомості про особливості динаміки морфофункціональних 

порушень, що розвиваються в жувальних м’язах представників різних вікових 

груп в умовах різної тривалості йододефіциту, поєднання його із споживанням 

струмогенних продуктів, при гіпотиреозі, можуть послужити базою для розробки 

нових підходів щодо ефективного застосування своєчасних заходів лікування і 

профілактики.  

Результати досліджень дають перспективи доповнити існуючі відомості про 

морфогенез йододефіцитних станів та гіпотиреозу з урахуванням 

хронобіологічного аспекту стадійності перебігу морфофункціональних змін у 

жувальномих м’язах тварин.  

Вважаю доцільним більш широке опублікування результатів дослідження не 

тільки у 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 СЛГЛМА Назара Тарасовича „Морфофуикціональпі 
особливості жувальних м ’язів в умовах вікової норми, при йододефіцитних 
станах, гіпотиреозі” (науковий керівник -  доктор медичних наук, професор 
Попадинець Оксана Григорівна) є самостійним, завершеним науковим 
дослідженням, яке містить нове вирішення актуального наукового завдання щодо 
встановлення особливості структурної організації власне жувального та бічного 
крилоподібного м ’язів щурів на етапах постнатального онтогенезу та їх 
морфофункціональних особливостей при експериментально змодельованих 
йододефіцитних станах та гіпотиреозі. Результати роботи є достовірними і 
практично значущими та відповідають спеціальності “ 14.03.01 -  нормальна 
анатомія” .

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота Сагана Н.Т. 
за актуальністю, о б ’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 MOH 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 У краї 
“Буковинський державний медичний університет М 
доктор медичних наук, професор


