
ВІДГУК 

офіційного опонента професора Масної Зоряни Зеновіївни на 

дисертаційну роботу Сагана Назара Тарасовича «Морфофункціональні 

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

станах, гіпотиреозі», подану до захисту у спеціалізовану вчену раду  

Д 20.601.02 при Івано-Франківському національному медичному університеті 

МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія 

 

1. Актуальність обраної теми дисертації. Спосіб і умови життя 

сучасної людини посідають чільні місця в переліку причин та передумов 

виникнення і розвитку численних патологічних станів або процесів, які 

значно погіршують якість життя, є причиною високого рівня інвалідизації 

та смертності населення різних регіонів Землі. Зокрема, на територіях, що є 

зонами ризику розвитку йододефіцитних станів, сьогодні живе близько 30% 

населення планети. Особливо виражений йододефіцит є характерним для 

гірських місцевостей та територій, віддалених від морських узбережь. Проте 

кількість та площа йододефіцитних регіонів постійно збільшується за 

рахунок численних техногенних катастроф, до яких, передусім,  належать 

аварії на атомних електростанціях, які супроводжуються значними 

викидами в атмосферу радіоізотопів, що мають виражену тропність до 

щитоподібної залози.  В Україні сьогодні налічується близько 80 регіонів з 

дефіцитом йоду, але особливої ваги проблема йододефіциту і гіпотиреозу 

набула після аварії на Чорнобильській АЕС.  

Відомо, що тривала недостатність йоду призводить до гіпотиреозу, 

який, своєю чергою, викликає порушення всіх процесів обміну речовин, 

зниження теплообміну, зумовлює зміни практично у всіх органах і тканинах 

організму. Дефіцит тиреоїдних гормонів  веде до структурних та 

функціональних порушень серцево-судинної, імунної, центральної та 



периферичної нервової систем, опорно-рухового апарату, зниження рівня 

інтелекту та негативно впливає на психічне здоров’я людини. 

Таким чином, беручи до уваги значну поширеність йододефіцитних 

станів та гіпотиреозу як в Україні, так і в світі, медико-соціальний аспект 

проблеми, а також економічні затрати, пов’язані з ростом та поширенням  

даної патології серед населення, безумовно актуальними є дослідження, що 

мають на меті глибоке та досконале вивчення особливостей 

морфофункціональної перебудови тканин та органів при експериментально 

змодельованих йододефіцитних станах та  гіпотиреозі, а виконана Саганом 

Н.Т. робота, присвячена встановленню особливостей структурної організації 

власне жувального та бічного крилоподібного м’язів щурів на етапах 

постнатального онтогенезу та їх змін при експериментально змодельованих 

йододефіцитних станах, є цікавою як з теоретичної, так і з практичної точок 

зору. 

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

програмами. 

Дисертаційна робота Сагана Н.Т. виконана  відповідно до плану 

наукових тематик Івано-Франківського національного медичного 

університету і є фрагментом науково-дослідної роботи 

“Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і тканин при 

йододефіцитних станах, гіпотиреозі” (номер державної реєстрації 

0114U005624). Автор є співвиконавцем даної роботи. Тема дисертаційного 

дослідження затверджена рішенням Вченої ради ДВНЗ “Івано-Франківський 

національний медичний університет” (протокол № 11 від 29.09.2015 р.) та 

Проблемною комісією МОЗ і АМН України “Морфологія людини” (протокол 

№ 9/1 від 09.09.2015 р.). 

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.  

На підставі проведеного системного дослідження з використанням 

комплексу сучасних, адекватних до поставленої мети методів, 

дисертантом вперше комплексно вивчено  особливості структурної 



вікової перебудови кровоносних судин та м’язових волокон жувальних 

м’язів, зокрема – збільшення діаметра просвіту та товщини стінки всіх ланок 

артеріального і венозного русла, зростання кількості гемокапілярів на 

одиницю площі, зміну відсоткового розподілу різних типів м’язових волокон, 

зростання діаметра поперечного перерізу м’язових волокон 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 та бічного крилоподібного м’язів на 

етапах постнатального онтогенезу. 

У представленій дисертаційній роботі вперше описано 

морфофункціональні зміни в структурних компонентах судинного русла 

(прогресуюче звуження просвіту  артеріальної ланки з потовщенням стінки 

та виражені набряково-дистрофічні зміни) та посмугованих м’язових волокон 

власне жувального та бічного крилоподібного м’язів (втрата поперечної 

посмугованості, перерозподіл різних фенотипів м’язових волокон, 

збільшення діаметра поперечного перерізу внаслідок набряково-

дистрофічних змін міофібрил, мітохондрій) при змодельованих 

йододефіцитних станах та експериментальному мерказоліліндукованому 

гіпертиреозі. 

Автором отримано нові дані щодо динаміки змін власне жувального та 

бічного крилоподібного м’язів при змодельованих патологіях на різних 

етапах постнатального онтогенезу. 

На підставі даних  застосованого структурно-функціонального аналізу 

проведено паралелі між морфологічними змінами та метаболічними 

процесами в умовах вікової норми та при патології, встановлено, що 

структурні зміни судинного русла та м’язевих волокон супроводжуються 

зменшенням вмісту кальцію, магнію та фтору і зростанням вмісту 

холестерину у тварин всіх експериментальних  груп. 

 

 



4. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Сукупність теоретичних положень дисертаційної роботи дозволяє 

уточнити і суттєво доповнити дані наукової медичної літератури щодо 

особливостей структурної організації власне жувального та бічного 

крилоподібного м’язів щурів на етапах постнатального онтогенезу та їх 

морфофункціональних особливостей  при експериментально змодельованих 

йододефіцитних станах, гіпотиреозі. 

Одержані результати вікової трансформації структурних елементів 

власне жувального та бічного крилоподібного м’язів можуть послужити 

морфологічним підгрунтям для проведення подальших клінічних досліджень, 

зокрема – у практичній стоматології та ендокринології. 

Отримані автором дослідження відомості щодо особливостей динаміки 

морфофункціональних порушень,  які розвиваються в жувальних м’язах 

представників різних вікових груп в умовах різної тривалості йододефіциту, 

поєднання його із споживанням струмогенних продуктів, при гіпотиреозі, 

необхідно приймати до уваги  при виборі  методів профілактики та 

лікувальних заходів в практиці лікарів-ендокринологів та стоматологів.  

Розроблений і обгрунтований автором новий спосіб моделювання 

йододефіцитних станів при поєднанні базової йододефіцитної дієти та 

струмогенних речовин (Пат. № u 201602500; заявл. 15.03.2016; опубл. 

25.11.2016 р., Бюл. № 22) надалі дасть можливість в експериментальних 

умовах досліджувати різні органи і системи при змодельованій патології. 

Запропоноване удосконалення методики забарвлення за Малорі (Пат. № UA 

109954; завл. 29.10.2015; опубл. 26.09.2016 р., Бюл. № 18), сприятиме 

ідентифікації посмугованих волокон при проведенні досліджень м’язових 

структур  у наукових лабораторіях. 

Виявлені автором роботи структурні особливості та їх морфометрична 

оцінка можуть стати теоретичним підґрунтям при проведенні клінічних 

досліджень, а також можуть бути використані у навчальному процесі на 



кафедрах анатомії людини, фізіології, патологічної анатомії, ендокринології, 

стоматології, терапії медичних вищих навчальних закладів. 

Отримані результати мають значення для проведення та інтерпретації 

результатів подальших морфологічних досліджень м’язової тканини, 

клінічних обстежень стоматологічних пацієнтів, а також дозволяють 

удосконалити існуючі та розробити нові методи ранньої діагностики, 

профілактики та лікування патологічних процесів,  пов’язаних  із  станом 

м’язової  тканини у осіб з гіпотиреозом та йододефіцитними станами. 

Результати, отримані автором в процесі виконання дисертаційної 

роботи, впроваджені в наукову роботу та навчальний процес на кафедрах 

нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною анатомією 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, анатомії людини Харківського національного медичного 

університету, анатомії людини Одеського національного медичного 

університету, патологічної анатомії; анатомії, топографічної анатомії та 

оперативної хірургії Вищого державного навчального закладу України 

“Буковинський державний медичний університет”, анатомії людини 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, 

анатомії людини ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я.Горбачевського”. 

5. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Дисертація викладена на 253 сторінках комп'ютерного тексту і 

побудована за загальноприйнятим планом згідно до основних вимог ДАК 

України. Робота складається із анотації українською та англійською 

мовами, списку публікацій здобувача за темою дисертаційного дослідження, 

змісту, списку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку 



використаних джерел і додатків. Основний текст роботи складає 129 

сторінок. 

Достовірність отриманих автором результатів визначається достатнім 

об'ємом проведених досліджень та правильним вибором методології. 

Кількісна обробка отриманих даних проведена з використанням 

загальновизнаних методів, що забезпечило достовірність результатів 

дослідження. Наукові положення, висновки і практичні рекомендації 

повністю достовірні та витікають з отриманих результатів дослідження. 

Огляд результатів та висновків дисертації, аналіз дисертації за 

розділами: 

У вступі на 7 сторінках автор висвітлює актуальність теми, розкриває 

результати наукового пошуку за обраним напрямком досліджень, визначає 

суть існуючої проблеми, чітко формулює мету і завдання роботи, 

підкреслює новизну проведених досліджень, теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів. У вступі подано перелік методів 

дослідження, показано зв'язок роботи з науково-дослідною темою 

“Морфофункціональні та цитогенетичні особливості органів і тканин при 

йододефіцитних станах, гіпотиреозі” (номер державної реєстрації 

0114U005624), що виконується відповідно до плану наукових тематик ДВНЗ 

“Івано-Франківський національний медичний університет” і співвиконавцем 

якої є дисертант,  висвітлено особистий внесок здобувача. 

В «Огляді літератури» на 20 сторінках автором проведено ґрунтовний 

аналіз наукової літератури, присвяченої  вивченню закономірностей 

становлення та розвитку м’язів в онтогенезі, особливостей 

морфофункціонального стану жувальних м’язів при впливі різних факторів 

та вивченню сучасних поглядів на проблему йододефіцитних станів і  

гіпотиреозу та їх впливу на органи і системи організму людини. 

Розділ складається з трьох підрозділів і завершується  коротким 

підсумком з обґрунтуванням доцільності проведеного автором дослідження.  



У другому розділі "Матеріали і методи дослідження" на 9 сторінках 

подано характеристику  вивчених  об'єктів та застосованих методів, детально 

описано алгоритм проведених досліджень. Цей розділ ілюстровано двома 

таблицями. 

Результати власних досліджень викладені у чотирьох розділах.  

В третьому розділі (24 сторінки) подано результати вивчення  

закономірностей структурних компонентів жувальних м’язів в умовах 

фізіологічної норми, описано морфофункціональні особливості судинного 

русла та особливості структурних трансформацій тканинних компонентів 

жувальних м’язів щурів у різні періоди онтогенезу. Розділ складається з двох 

підрозділів, ілюстрований  сімома таблицями  і 30-ма  рисунками. 

Четвертий розділ (20 сторінок) також складається з двох підрозділів, 

містить результати аналізу морфофункціональних змін кровоносного русла 

та тканинних елементів жувальних м’язів при йододефіцитній дієті в різні 

періоди онтогенезу. Перший підрозділ присвячений вивченню реакції-

відповіді кровоносних судин жувальних м’язів, другий –  дослідженню 

динаміки морфофункціональних змін їх структурних елементів при 

йододефіциті на різних етапах онтогенезу. Розділ  ілюстрований 5-ма 

таблицями і 22-ма  рисунками. 

П’ятий розділ (19 сторінок) присвячений вивченню 

морфофункціонального стану кровоносного русла та тканинних елементів 

жувальних м’язів в умовах йододефіцитної дієти  з додаванням струмогенних 

продуктів  у різні періоди онтогенезу.  Розділ ілюстровано 5-ма таблицями і 

23-ма рисунками, містить два підрозділи. В першому підрозділі описано   

онтогенетичні зміни кровоносного русла жувальних м’язів при йододефіциті 

з додаванням струмогенних продуктів, у другому – структурні зміни в 

тканинних компонентах жувальних м’язів при йододефіциті з додаванням 

струмогенних продуктів на різних етапах онтогенезу. 

У шостому  розділі (53 сторінок) описано процес трансформації 

структурних елементів судинної стінки та тканинних компонентів жувальних 



м’язів при мерказоліл-індукованому  гіпотиреозі в різні періоди онтогенезу. 

Розділ складається з двох підрозділів, ілюстрований 7-ма таблицями і 62-ма 

рисунками. В першому підрозділі подано результати вивчення 

морфофункціональних змін судинного русла жувальних м’язів на різних 

стадіях розвитку змодельованого гіпотирезу у нестатевозрілих та 

статевозрілих тварин, у другому проведено аналіз структурної перебудови  

м’язових волокон жувальних м’язів при мерказоліліндукованому гіпотиреозі 

у віковому аспекті. 

В завершальній частині кожного розділу автор подає перелік своїх  

публікацій, в яких викладено результати власних досліджень, представлених 

у даній частині роботи.. 

У розділі "Аналіз та обговорення результатів дослідження" (25 

сторінки), дисертантом підсумовано та проаналізовано результати 

проведених досліджень, підкреслено основні положення роботи, 

співставлено отримані дані з даними наукової літератури та подано їх 

теоретичне обґрунтування. У цьому розділі дисертант не тільки аналізує 

одержані дані, але й порівнює їх з результатами досліджень інших авторів. 

Шість висновків повністю відповідають поставленим у роботі меті та 

завданням.  

Список літератури включає 369 джерел, з яких 252 кирилицею та 117 – 

латиницею. 

Все вищезазначене дає підстави вважати, що викладені в дисертаційній 

роботі положення і висновки науково обгрунтовані, логічно випливають із 

отриманих результатів дослідження. 

6. Повнота викладу матеріалів в опублікованих працях і 

авторефераті. 

Основні наукові положення та висновки сформульовані у дисертації 

викладені у 22 наукових роботах, у тому числі 8 статей опубліковано у 

наукових фахових виданнях України та зарубіжжя (із них 1 стаття — у 

закордонному виданні (Естонія), 4 статті входять до міжнародних 



наукометричних баз (4 статті – одноосібні) і 12 тез доповідей у збірниках 

матеріалів міжнародних наукових конференцій та конгресів. Отримано 2 

патенти України на корисну модель. 

Аналіз опублікованих праць свідчить, що основні положення 

дисертації викладені в них повністю і не повторюються. Кількість і рівень 

опублікованих робіт відповідають сучасним вимогам. 

Автореферат оформлений відповідно до основних вимог ДАК України 

і цілком відображає структуру і зміст дисертаційної роботи. 

7. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення. 

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи Сагана 

Н.Т., слід зазначити певні недоліки,  на окремі з яких хотілося б звернути 

увагу. 

1. В роботі трапляються поодинокі орфографічні помилки та опечатки. 

2. Рисунки в рамках однієї методики (мікрофотографії  та електронні 

мікрофотографії) доцільно подавати в одному розмірі. 

3. Термін «нестатевозрілі» є не зовсім коректним, можливо, його варто 

було б замінити терміном «статевонезрілі».  

4. В розділах результатів власних досліджень дуже багато умовних 

скорочень і цифр в тексті, аналізувати які достатньо складно. На 

мою думку, для покращення і спрощення сприйняття цифрового 

матеріалу, його доцільно було б подавати у вигляді таблиць та  

діаграм, а в їх назвах не вживати абревіатур. 

5. Останній висновок перенасичений цифровим фактичним 

матеріалом, що утруднює його сприйняття.    

 

Окрім того, в процесі рецензування роботи виник ряд питань, які 

необхідно винести на обговорення:  

1. Чому для дослідження було обрано саме жувальний та бічний 

крилоподібний м’язи? 



2. Чи виявлені Вами зміни в жувальних м’язах є подібними до змін, що 

відбуваються в інших скелетних м’язах на тлі йододефіцитних 

станів та при гіпотиреозі, чи мають якість особливості? Якщо 

особливості є, то з чим вони пов’язані? 

3. Чому критерієм поділу на вікові групи Вами було обрано рівень 

статевого дозрівання? 

4. Як можна використати отримані Вами експериментальні дані в 

клініці і для яких вікових груп пацієнтів?  

 

Вказані зауваження не носять принципового характеру і не знижують 

загальної позитивної оцінки виконаної праці в цілому, а також розроблених 

автором положень та висновків. 

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. 

Одержані дані можуть знайти застосування в практичній медицині, 

зокрема – в практиці стоматологів та ендокринологів, а також можуть бути 

використані для написання монографій, підручників і навчальних посібників 

і включені  в лекційний матеріал з нормальної анатомії, ендокринології та 

дисциплін стоматологічного спрямування. 

9. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Сагана Назара Тарасовича  «Морфофункціональні 

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

станах, гіпотиреозі» є закінченим науковим дослідженням, в якому подано 

теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової задачі щодо 

встановлення особливостей структурної організації власне жувального та 

бічного крилоподібного м’язів щурів на етапах постнатального онтогенезу та 

їх морфофункціональних особливостей при експериментально 

змодельованих йододефіцитних станах, гіпотиреозі.  

За актуальністю, кількістю проведених досліджень, науковою 

новизною одержаних результатів, теоретичним і практичним значенням  



дисертаційна робота Сагана Н.Т. повністю відповідас вимогам пункту II 

«Порядку присудження наукових ступенів і при своєн н я  вченого звання 

старш ого  н ау ко во го  сп івроб ітн и ка» , затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України №  567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, затвердженими 

Постановою Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015 p.), а її автор 

заслуговує присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.
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