
   

 

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора медичних наук, професора Олійника Ігоря Юрійовича, професора 

кафедри патологічної анатомії Буковинського державного медичного 

університету МОЗ України  (Чернівці)  на дисертаційну роботу КОШКІНА Олега 

Євгенійовича „Вікові особливості морфофункціональної характеристики 

жувальних м’язів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті”, подану 

до офіційного захисту у спеціалізовану вчену раду Д 20.601.014 при Івано-

Франківському національному медичному університеті МОЗ України, що 

утворена наказом МОЗ України від 03.09.2021 року № 965 для розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «221 – Стоматологія»  
 

1. Обгрунтування обраної теми дисертації. На сьогодні цукровий діабет 

(ЦД) 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 діаґностують два нових випадки ЦД й один 

летальний випадок від його ускладнень. Очевидно, що саме з цих позицій ЦД 

визнано ВООЗ епідемією неінфекційного походження.  

Одним із ускладнень ЦД є діабетична міопатія, яка (згідно даних різних 

авторів) діагностується в 44,0-88,0 % хворих і проявляється спонтанно гострим 

болем і набряком м’яза, що нерідко закінчується його інфарктом та призводить до 

погіршення якості життя таких хворих. У науковій літературі досить добре 

описані клінічні аспекти діабетичної міопатії та інфаркту скелетних м’язів. Окремі 

роботи описують морфофункціональні зміни жувального м’яза щурів при 

стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті. Водночас, комплексних робіт, 

присвячених вивченню особливостей морфофункціональних змін у скроневому і 

жувальному м’язах в постнатальному періоді онтогенезу при ЦД – ще немає. 

Зважаючи на вищенаведене, актуальним і перспективним є проведення 

експериментального наукового дослідження з вивченням особливостей морфо-

функціональної перебудови скроневого і жувального м’язів при стрептозотоци-

новому ЦД. Здобувач підняв важливе питання сучасної медико-біологічної науки, 

що потребувало свого вирішення та має велику перспективу практичного 

застосування у стоматології, анатомії, гістології, фізіології, нейрофізіології, 

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

доцільність проведеного Кошкіним О.Є. дисертаційного дослідження, що повністю 

відповідає запитам теоретичної та практичної медицини.  
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2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертація виконана згідно плану наукових досліджень Івано-

Франківського національного медичного університету. Дослідження морфо-

функціонального стану скроневого і жувального м’язів при стрептозотоциновому 

ЦД автор провів у рамках виконання фрагментів двох науково-дослідних робіт 

кафедри анатомії людини: «Вікові особливості патоморфогенезу деяких органів 

нейроендокринної, серцево-судинної, травної та дихальної систем при цукровому 

діабеті» (номер держреєстрації 0116U003598) та "Морфофункціональні 

характеристики деяких органів нервової, ендокринної, травної та статевої систем 

при діабеті та хронічному стресі" (№ державної реєстрації 0119U003551). Тема 

дисертації схвалена Проблемною комісією МОЗ і НАМН України «Морфологія 

людини» (протокол № 2/1 від 16 лютого 2017 р.). 

3. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

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

в опублікованих працях. Дисертаційна робота КОШКІНА Олега Євгенійовича 

виконана на високому методичному рівні. У ній використані як класичні, так і 

сучасні високоінформативні методи досліджень: експериментальний – для 

моделювання стрептозотоцинового ЦД у щурів; гістологічний, гістохімічний – 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 – для встановлення у крові 

рівня глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c); електроміографічний – для 

дослідження фізіологічної активності скроневого і жувального м’язів у 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 гістологічних 

препаратів, електронними мікрофотографіями досліджуваних структур, 

рисунками, діаграмами 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 скроневого і жувального м’язів щурів за умов 

фізіологічної норми та в динаміці експериментального стрептозотоцинового ЦД.  

Висновки (7) дисертаційної роботи є логічно обґрунтованими, базуються на 

основних положеннях роботи та відповідають поставленим 7-и завданням 

дисертаційного дослідження.  

Достовірність отриманих результатів базується на достатній кількості 

матеріалу дослідження: 130 білих лабораторних щурах-самцях 2-міс. (масою 75-90 г) 
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та  6-міс. (160-180 г) віку, які здобувач під час виконання дослідження методично 

правильно розділив на 2 групи. До першої групи (інтактної, за умов фізіологічної 

норми) ввійшло по 10 щурів 2-міс. і 6-міс. віку, яким не здійснювали жодних 

маніпуляцій. Друга (експериментальна, дослідна) група тварин була поділена на 

дві підгрупи: 2а підгрупа – з модельованим стрептозотоцин-індукованим ЦД 

(СЦД) і 2б підгрупа – контрольна. Вміст наукової роботи з її обґрунтуванням та 

кількістю ілюстративного матеріалу вважаю достатніми для узагальнень і 

висновків, що містяться в рукописі дисертації та її анотації.  

У дисертаційній роботі отримано нові дані щодо закономірностей морфо-

функціональної організації жувального і скроневого м’язів щура за умов 

фізіологічної норми та при експериментальному стрептозотоциновому ЦД.  

Уперше, за допомогою комплексних методів дослідження, встановлено 

особливості постнатального морфогенезу жувального і скроневого м’язів. Уперше 

доведено, що у скроневому м’язі площа нейром’язових з’єднань і патерн галужень 

термінальних гілочок аксонів є вірогідно більшими за відповідні показники 

жувального м’яза щурів різних вікових груп і залежать від розмірів м’язового 

волокна, що підтверджується виявленою прямопропорційною кореляцією між 

площами м’язового волокна і нейром’язових з’єднань. Уперше показано що окремі 

м’язові волокна досліджуваних м’язів 2-міс. тварин мають полінейронну 

іннервацію, тоді як у 6-міс. щурів вона є тільки мононейронною. 

Пріоритетом дослідження Кошкіна О.Є. стали вперше встановлені вікові 

особливості структурної перебудови ангіо- й мієлоархітектоніки скроневого і 

жувального м’язів при стрептозотоциновому ЦД та зміни їхньої біоелектричної 

активності, що дозволило розкрити основні патогенетичні аспекти розвитку 

діабетичної міопатії з урахуванням хронобіологічного аспекту стадійності перебігу ЦД.  

Уперше на основі комплексного гістологічного, гістохімічного, електронно-

мікроскопічного, морфометричного, та статистичного методів дослідження 

отримано нові дані, які в динаміці морфофункціональних змін скроневого і 

жувального м’язів при стрептозотоциновому ЦД у 6-міс. щурів дозволяють 

виділити дві стадії: реактивно-компенсаторну (14-28 доби) і атрофічно-

деструктивну (42-70 доби); а в 2-міс щурів – реактивно-гіпотрофічну (14-42 доби) і 

компенсаторну (56-70 доби).  

Таким чином, є всі підстави стверджувати, що автором досягнутий 

очевидний прогрес у пізнанні різних аспектів постнатального морфогенезу 

скроневого і жувального м’язів щурів-самців як за умов фізіологічної норми, так і 

при експериментальному стрептозотоциновому ЦД. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.  

За результатами досліджень автором опубліковано 13 наукових праць, 

зокрема 5 статей (1 – одноосібно, 4 – у співавторстві), з яких: 3 статті – надруковані 
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в наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у закордонному виданні 

(Німеччина) та 1 стаття – у науковому виданні, що входить до наукометричної 

бази Scopus;  7 тез у матеріалах конференцій; 1 патент України на корисну модель. 

Матеріали дисертації були достатньо оприлюднені й обговорювались на 8 

наукових форумах, як в Україні: Тернопіль (2018 і 2019), Дніпро (2019), Одеса 

(2019), Чернівці (2019); так і за кордоном: Чехія, Брно (2018), Польща, Сосновець 

– Словаччина, Братіслава (2018); Німеччина, Штутгарт (2019). 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи дванадцятикратно 

впроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу морфологічних і 

клінічних кафедр вищих навчальних закладів України у Вінниці (двічі), Івано-

Франківську (тричі), Львові (тричі), Тернополі (двічі) та Чернівцях (двічі). 

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 і скроневого м’язів та їх 

біоелектричної активності в нормі мають відповідне науково-практичне значення 

для стоматології. 

Результати досліджень дають змогу встановити вікові особливості 

патоморфогенезу діабетичної міопатії у скроневому і жувальному м’язах, що 

виникає внаслідок таких факторів: 1) метаболічно-деструктивних змін у самих 

м’язових волонах у відповідь на гіперглікемію; 2) розвитку діабетичної 

мікроангіопатії, що супроводжується циркуляторною і гемічною гіпоксією 

м’язових волокон та нейро-м’язових закінчень через структурну перебудову судин 

ГМЦР; 3) якісних і кількісних морфологічних змін у нервовому апараті 

скроневого і жувального м’язів, які у 6-міс. щурів вказують на розвиток 

сегментарної демієлінізації і аксонопатії в нейро-м’язових з’єднаннях, що 

супроводжується зниженням біоелектричної активності досліджуваних м’язів, а в 

2-міс. щурів розкривають компенсаторно-відновні процеси у нейро-м’язових 

з’єднаннях і м’язових волокнах. 

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

положень дисертації. При укладці рукопису дисертації автор дотримувався 

основних положень “Вимог до оформлення дисертації” затверджених наказом 

МОН України № 40 від 12.01.2017 р. Матеріали дисертації викладено державною 

мовою на 257 сторінках комп’ютерного тексту (з яких об’єм основного тексту 

становить 155 сторінок, що відповідає межам допустимої норми). Дисертація 

складається з анотації українською та англійською мовами, списку публікацій 

автора, змісту, переліку умовних позначень, вступу, огляду літератури, опису 
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матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Дисертаційна робота ілюстрована 100 рисунками і 22 таблицями. Окремо 

хочеться відзначити надзвичайно високу якість виключно всіх рисунків, що 

включені в рукопис.  

Анотація (стор. 2-9) дисертації Кошкіна О.Є. відповідає основним 

положенням ДАК України щодо оформлення анотацій дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії.  

У “Вступі” (стор. 17-23) 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 18 сторінках (стор. 24-41), 

автор послідовно і аргументовано приводить відомі дані наукової літератури 

щодо вікових особливостей морфогенезу скелетних м’язів у нормі та при 

цукровому діабеті. 

У трьох підрозділах здобувачем детально подано: особливості морфогенезу 

жувальних м’язів та їх кровопостачання (підрозділ 1.1), морфогенез 

нейром’язових закінчень скелетних м’язів (підрозділ 1.2), сучасні погляди на 

морфогенез діабетичних міопатій (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. 42-49) автор 

акцентує увагу на тому, що дисертаційне дослідження проведено за спеціально 

розробленим комплексним алгоритмом із застосуванням традиційних і сучасних 

методів і методик. У шести підрозділах Розділу 2 здобувачем подано: загальну 

характеристику дослідження (підрозділ 2.1), гістологічні, гістохімічні методи 

дослідження (підрозділ 2.2), електронно-мікроскопічний метод дослідження 

(підрозділ 2.3), біохімічні методи дослідження (підрозділ 2.4), 

електроміографічний метод дослідження (підрозділ 2.5), морфометричні 

дослідження зі статистичною обробкою даних (підрозділ 2.6).  

Дисертаційне дослідження виконане на 130 статевозрілих білих щурах-

самцях 2-міс (масою 75-90 г) та  6-міс (160-180 г) віку, які здобувач під час 

виконання дослідження розділила на 2 групи. До першої групи ввійшло по 10 

інтактних тварин, яким не проводили жодних маніпуляцій. Друга група 
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складалась із 2 підгруп: контрольної – кількістю 40 тварин та підгрупи з 

модельованим експериментальним стрептозотоциновим ЦД – кількістю 70 

тварин. Цукровий діабет у тварин моделювали з використанням стрептозотоцину 

фірми «SIGMA Chemical» США, який вводили відповідно до методики. Щоденно 

вранці натще контролювали рівень глюкози у краплі крові хвостової вени, 

використовуючи тест смужки глюкометра «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 здобувача щодо вирішення поставлених завдань, оскільки Кошкін О.Є. 

досяг успіху завдяки добору і поєднанню широкого спектру методів дослідження. 

А для покращення візуалізації нервово-м’язових закінчень у досліджуваних 

м’язах використав модифікацію забарвлення кобальт-сульфідним розчином (Пат. 

№130567, заявл. 02.07.2018; опубл., 10.12.2018, Бюл. 23), що може 

використовуватись у профільних лабораторіях.  

 Комп'ютерне опрацювання всіх параметрів та даних, отриманих як 

результат морфометричних методів дослідження, здійснено згідно із 

загальноприйнятими методами варіаційної статистики з використанням 

відповідного пакету статистичного аналізу STATISTICA (StatSoft, Inc. (2010), 

STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com.). 

Використовували непараметричні методи дослідження. Статистичні зміни 

вважали достовірними тоді, коли отриманий рівень достовірності для тестової 

статистики був меншим від прийнятого рівня, тобто р<0,05.  

Розділ 2 містить 2 рисунки та 1 таблицю. 

Розділи 3 – 5 (стор. 50-187) на 138 сторінках містять послідовне і логічне 

викладення отриманих здобувачем власних результатів дослідження відповідно 

до поставлених мети та завдань дослідження.  

Розділі 3 рукопису дисертації (стор. 50-78), представлений на 29 сторінках, 

присвячений результатам досліджень щодо вікових особливостей морфо-

функціональної організації скроневого і жувального м’язів у нормі. У трьох 

підрозділах подані: особливості гісто-ультраструктурної організації скроневого і 

жувального м’язів нестатевозрілих щурів (підрозділ 3.1), особливості 

морфологічної будови скроневого і жувального м’язів статевозрілих щурів 

(підрозділ 3.2), характеристика електроміографічних показників жувального і 

скроневого м’язів щурів різних вікових груп у нормі (підрозділ 3.3). Розділ містить 

20 рисунків та 1 таблицю, завершується узагальнюючим підсумком та переліком 

праць здобувача, в яких опубліковано дані результати.  

У Розділі 4 на 52 сторінках рукопису (стор. 79-130) описано вікові 
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особливості морфофункціональних змін скроневого і жувального м’язів 

нестатевозрілих щурів у динаміці розвитку і перебігу експериментального ЦД з 

виокремленням у трьох підрозділах: опису морфофункціональних змін скроневого 

і жувального м’язів нестатевозрілих щурів при експериментальному ЦД (підрозділ 

4.1); опису морфофункціональної характеристики нервового апарату скроневого і 

жувального м’язів при експериментальному ЦД (підрозділ 4.2); опису зміни 

показників вуглеводного обміну при стрептозотоциновому ЦД у 2-міс щурів 

(підрозділ 4.3). Розділ 4 містить 38 рисунків, 10 таблиць, завершується 

аргументованим підсумком та переліком публікацій автора.  

У Розділі 5 на 57 сторінках рукопису (стор. 131-187) представлено вікові 

особливості морфофункціональних змін скроневого і жувального м’язів 

статевозрілих щурів за умов стрептозотоцинового ЦД. У трьох підрозділах 

виокремлено: морфологічні зміни скроневого і жувального м’язів статевозрілих 

щурів у різні терміни перебігу експериментального ЦД (підрозділ 4.1); 

характеристика нейром’язових з’єднань та функціональної активності скроневого 

і жувального м’язів у різні терміни від початку моделювання стрептозотоцинового 

ЦД (підрозділ 4.2); зміни показників вуглеводного обміну при стрептозотоциновому 

ЦД (підрозділ 4.3). Розділ 5 містить 37 рисунків, 10 таблиць, завершується 

аргументованим підсумком та переліком публікацій автора. 

У частині рукопису дисертації «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження», викладеному на 24 сторінках (стор. 188-211) 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 скроневого й жувального м’язів щура за умов фізіологічної норми та 

при експериментальному 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 здобувача в питаннях морфофункціональної організації жувального та 

скроневого м’язів 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. Розділ 6 містить 3 рисунки. 

У цілому, вірогідність наведених результатів дисертаційного дослідження 

обґрунтована тим, що всі положення, висновки і практичні рекомендації 



  8 

 

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 7 (стор. 212-215), 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 здобувача. 

  Бібліографічний опис використаних джерел подано автором в 

алфавітному порядку на 26 сторінках рукопису (стор. 216-241). Із контент-аналізу 

джерельної бази рецензованої роботи випливає, що вона містить широкий спектр 

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

з яких: 92 – подано кирилицею та 129 – 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. 242-257). 

У своїй дисертаційній роботі Кошкін О.Є. дотримується принципів академічної 

доброчесності, що підтверджується високою унікальністю (90 %) та відсутністю 

плагіату в рукописі згідно експертного висновку комісії з виявлення та запобігання 

академічного плагіату ІФНМУ. 

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. У «Вступі»: – відповідно до затверджених змін “Тимчасового порядку 

присудження ступеня доктора філософії”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 167 від 06.03.2019 р. (згідно Постанов КМУ № 979 від 

21.10.2020 р. та № 608 від 09.06.2021 р.) перший підзаголовок складової рукопису 

«Вступ» (стор. 17) слід називати не «Актуальність теми», а «Обґрунтування вибору 

теми дослідження»; – абревіатурні скорочення в поодиноких випадках (стор. 19) 

випереджають їх перше позначення. 

2. У рукописі дисертації написання ряду термін вимагає уніфікації (як то 
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«морфофункціональний» і «морфо-функційональний»; «електронно-мікроскопічний» 

і «електронномікроскопічний» тощо).  

3. Назву «Розділу 4» доцільно доповнити уточненням віку задіяних в  

експерименті тварин, як «нестатевозрілих щурів», оскільки він присвячений 

вивченню вікових особливостей морфофункціональних змін скроневого і 

жувального м’язів у динаміці розвитку і перебігу експериментального цукрового 

діабету саме в цієї категорії тварин (віком 2 місяці). 

4. Після визначення абревіатурного терміну при викладенні тексту рукопису 

дисертації автор вряди-годи використовує його подання в повному викладенні.  

 5. Рукопис дисертації містить поодинокі латинізми, як то 

«…масетеріальний…», замість «…жувальний…»; «…темпоральний…», замість 

«…скроневий…». 

 6. У складовій рукопису «Висновки» – НЕ підлягає нумерації вступна 

преамбула до висновків дисертації. 

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.) Чи знайомі Ви з роботою Град Анни Олександрівни, яка була присвячена 

вивченню жувального м’яза при ЦД? Якщо так, то чим Ваша робота принципово 

відрізняється від попередньої роботи та в чому полягає наукова новизна? 

2.) Які основні патоморфологічні механізми розвитку діабетичної міопатії? 

3.) Чи спостерігали Ви у своєму дослідженні регенераційні процеси у скроневому 

і жувальному м’язах при стрептозотоциновому ЦД і якими були їх прояви? 

7. Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертації у 

практиці. На наш погляд, результати дисертації щодо закономірностей 

морфофункціональної організації жувального і скроневого м’язів щура за умов 

фізіологічної норми та при експериментальному стрептозотоциновому ЦД 

можуть бути використані у навчальному та науковому процесах на кафедрах 

анатомії, стоматології, 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 і скроневих м’язах за умови структурної перебудови їх ангіо- й 

мієлоархітектоніки при експериментальному стрептозотоциновому ЦД та змінах 

біоелектричної активності. 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 ілюстративного матеріалу, дають підстави для 

використання матеріалів дисертації при написанні монографій, підручників та 

навчальних посібників з відповідної тематики. 



  10 

 

8. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота КОШКІНА Олега Євгенійовича „Вікові особливості 

морфофункціональної характеристики жувальних м’язів у нормі та при 

експериментальному цукровому діабеті” (науковий керівник – доктор медичних 

наук, професор Жураківська Оксана Ярославівна) є самостійним, завершеним 

науковим дослідженням, що містить нове вирішення актуального наукового 

завдання щодо встановлення вікових особливостей морфофункціональних змін 

жувального і скр оневого м’язів при стрептозотоциновому цукровому діабеті. 

Результати роботи є достовірними і практично значущими. 

На підставі викладеного аналізу стверджую, що дисертаційна робота 

здобувача КОШКІНА Олега Євгенійовича „Вікові особливості морфофункціо-

нальної характеристики жувальних м’язів у нормі та при експериментальному 

цукровому діабеті”, за актуальністю, методичним рівнем виконання, використанням 

сучасних методів дослідження, науковою новизною і практичним значенням 

отриманих результатів, обґрунтованістю і достовірністю наукових положень і 

висновків відповідає пп. 10, 11 “Тимчасового порядку присудження ступеня доктора 

філософії”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 

06.03.2019 р., із врахуванням змін згідно Постанов Кабінету Міністрів України № 979 

від 21.10.2020 р. та № 608 від 09.06.2021 р., щодо дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії в галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «221 – 

Стоматологія», а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора 

філософії. 
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