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наук, професора, професора кафедри медицини надзвичайних ситуацій з

оперативною  хірургією  та  топографічною  анатомією  на  дисертацію

Федорова  Дениса  Юрійовича  «Індивідуальна  анатомічна  мінливість

артеріо-венозних взаємовідношень твердої  оболонки  головного мозку»,

подану  до  спеціалізованої  вченої  ради  Д  64.600.03  при  Харківському

національному  медичному  університеті  МОЗ  України  на  здобуття

наукового  ступеня  кандидата  медичних  наук  14.03.01  –  нормальна

анатомія.

1. Актуальність обраної теми

Сучасна  клінічна  медицина  потребує  ґрунтовних  відомостей  про

статеву,  вікову  та  індивідуальну  мінливість  анатомічної  будови  людини.

Зокрема, це стосується таких характеристик як форма, розміри, положення

органів, їхні кількісні та вікові характеристики (van cler Pulte; 2006 Anderson

J.К.,  2007).  Успішний  розвиток  сучасної  нейрохірургії  не  можливий  без

глибокого вивчення індивідуальної анатомічної мінливості будови мозкового

відділу  черепу,  твердої  оболони  головного  мозку  та  особливостей  її

кровопостачання. Вивченню морфології твердої  оболони головного мозку в

Україні  завжди приділялося  достатньо  уваги.  Досить  детально  вивчено  її

пазухи (Вовк Ю.М.,  1991;  Фоміних Т.А.,  2007),  які сьогодні розглядаються

як  основний  компонент  системи  венозного  дренування  головного  мозку.

Вивченню  різноманітних  аспектів  судинної  патології  головного  мозку

присвячували увагу як зарубіжні, так і вітчизняні науковці (Д.Б.Беков, 1979;

Ю.М.Вовк, 2000, 2003; Т.А.Фоміних, 2002; О.Ю.Альошкіна, 2007; J. Roberto

da Mata,  2010;  R.S.  Tubbs,  2011;  О.Ю.Вовк,  2012;  F.  Burdan,  2012;  M.M.

Mortazavi, 2012). Проте на сьогодні ще по-різному трактуються особливості

морфології  кровоносного  русла  твердої  оболони  головного  мозку  та  не

визначений  діапазон  індивідуальних  відмінностей  топографії  та  будови  її

судин.



Зважаючи на вище зазначене, актуальність обраної теми не викликає

сумнівів,  а  за  методичним  підходом  та  послідовністю  виконання

дисертаційна  робота  є  прикладом  сучасного  комплексного  дослідження  в

морфології.

2. Зв'язок  роботи  з  державними  чи  галузевими  науковими

програмами

Дисертаційне  дослідження  Федорова  Д.Ю.  повністю  відповідає

науковій  темі  кафедри  оперативної  хірургії  та  топографічної  анатомії  ДЗ

«Луганський державний медичний університет» «Мінливість, морфологічні

особливості, взаємовідносини утворень голови, черепу, головного мозку і їх

практичне значення» (№ держреєстрації 0109U002006).

3. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та новизна,

повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях

Автором  уперше  встановлено  діапазон  індивідуальної  анатомічної

мінливості взаємовідношень артерій і вен твердої  оболони головного мозку

людини  за  результатами  проведення  комплексного  морфологічного

дослідження  з  використанням  адекватних  (макро-  і  мікропрепарування,

тотальної та селективної морфометрії твердої оболони головного мозку та її

артеріо-венозних  структур,  ін'єкції  судин,  виготовлення  корозійних

препаратів,  гістологічних  та  статистичних)  методів  дослідження.

Достовірність отриманих даних підтверджується використанням кількісно та

якісно  репрезентативного  матеріалу  (100  препаратів  твердої  оболони)  та

результатами  статистичної  обробки  отриманих  показників.  Наукові

положення і висновки дисертації,  відповідають меті роботи і поставленим

завданням.



Матеріали дисертаційної роботи  Д.Ю.Федорова  достатньо апробовані

на наукових конференціях та висвітлені в  11 публікаціях, з яких:  3  статті у

фахових вітчизняних журналах, 3 статті видані за кордоном, 2 тез, 3 патенти.

4. Теоретичне і практичне значення одержаних результатів

Отримані дисертантом дані цікаві для клінічної медицини, особливо

для  нейрохірургії.  Тверда  мозкова  оболона  досить  часто  є  об'єктом

хірургічних  втручань,  а  тому  при  виконанні  її  розтинів  та  формуванні

клаптів  для  аутотрансплантації  знання  топографоанатомічних

взаємовідношень її судинних утворів є пріоритетним для нейрохірурга.

Одержані  результати  безумовно  будуть  корисними  і  для  інших

спеціалістів  клінічної  та  теоретичної  медицини:  морфологів,  судинних

хірургів,  невропатологів  тощо.  Застосування  даних,  отриманих  автором,

може  бути  використаним  у  пошукові  нових  методів  профілактики  та

лікування судинної патології мозкового відділу голови.

5. Оцінка змісту дисертації

Дисертація  складається  зі  вступу,  огляду  літератури,  розділу  з

описанням матеріалу і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень,

аналізу  отриманих  результатів,  висновків,  практичних  рекомендацій  та

списку літератури. Робота ілюстрована 26 таблицями та 76 рисунками.

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до чинних вимог.

«Огляд літератури» виконано з використанням класичних та новітніх

вітчизняних  та  зарубіжних  джерел,  які  достатньо  повно  характеризують

сучасні погляди на будову твердої мозкової  оболони  та її артеріо-венозних

утворів.  Текст  розділу  викладено  на  19  сторінках  з  дотриманням  вимог

наукового літературного стилю.

Розділ  2, «Матеріали  і  методи  дослідження»,  налічує 11 сторінок

машинопису,  на  яких  детально  подано  характеристику  анатомічного



матеріалу  та  усіх  методів  дослідження.  Матеріал  викладено  логічно,  з

необхідними роз'ясненнями та ілюстраціями (1 таблиця, 6 рисунків).

Третій  розділ дисертації  присвячений  вивченню  індивідуальної

анатомічної мінливості  артерій твердої  оболони  головного мозку. У ньому

детально описані основні та додаткові оболонні артерії, звернено увагу на їх

варіантну будову. Цифрові дані морфометричного дослідження наведені як у

тексті, так і в таблицях, що значно полегшує сприйняття матеріалу.

Розділ налічує 47 сторінок, містить 19 таблиць та 26 рисунків.

Четвертий розділ розкриває особливості  індивідуальної  анатомічної

мінливості будови вен твердої  оболони головного мозку. У ньому звернено

увагу на різноманітність форм вен у різних басейнах синусів склепіння та

основи черепа, а також на різні анастомотичні зв'язки оболонних вен різних

рівнів. Розділ викладений на 22 сторінках з наведенням 14 рисунків, а також

6 таблиць.

У п'ятому розділ висвітлюється індивідуальна анатомічна мінливість

артеріо-венозних взаємовідношень  твердої  оболони  головного мозку. Слід

відмітити  високу  якість  технічного  оформлення  цього  розділу  дисертації,

інформативність  та  наглядність  наведених  фотографій.  Цей  розділ

викладений на 26 сторінках з презентацією 30 мікрофотографій та рисунків.

Шостий розділ присвячений обговоренню отриманих результатів. Він

налічує  21  сторінку  тексту, на  яких  узагальнено  та  систематизовано  усю

отриману дисертантом у ході дослідження інформацію.

Висновки  та  практичні  рекомендації ґрунтуються  на  власних

дослідженнях, логічно випливають із мети й завдань дослідження.

Список літератури містить  207  найменувань, з яких  108  викладено

кирилицею, 99 латиницею.



6.  Рекомендації  щодо  подальшого  використання  результатів

дисертації у практиці

Одержані  дисертантом  дані  безумовно  є  цінними  для  практичних

лікарів,  особливо нейрохірургів.  Отримана автором інформація  може бути

використаною у подальших наукових дослідженнях морфології та фізіології

мозкового відділу черепу, твердої оболони головного мозку та її кровоносної

системи.

6. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації

Серед  недоліків,  які  не  впливають  на  загальну  позитивну  оцінку

роботи, слід виділити:

- текст дисертації бажано було викласти державною мовою;

- у кінці кожного з розділів було б доцільно зробити за його матеріалом

невеликий змістовний висновок;

- робота перенасичена схематичними малюнками;

- у списку літератури деякі джерела не оформлені згідно з сучасними

вимогами.

Слід зауважити, що зазначені зауваження щодо тексту та ілюстрацій не

зменшують теоретичної та практичної цінності проведеного дослідження.

Окрім вказаних зауважень у процесі рецензування виникли запитання

до автора дисертації:

1. У осіб якої статі, на Ваш погляд, виразніше визначаються варіанти

індивідуальної  анатомічної  мінливості  артеріо-венозних  структур  твердої

оболони головного мозку?

2. Чи  змінюються,  на  Вашу  думку,  топографоанатомічні

взаємовідношення  артеріо-венозних  структур  твердої  оболони  головного

мозку з віком?



8. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна Федорова Дениса Юрійовича «Індивідуальна анатомічна

мінливість  артеріо-венозних  взаємовідношень  твердої  оболони  головного

мозку», подану до спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському

національному медичному університеті МОЗ України на здобуття наукового

ступеня  кандидата  медичних  наук  14.03.01  -  нормальна  анатомія,  є

завершеним кваліфікованим науковим дослідженням, яке опираючись на дані

адекватних методів морфологічного дослідження вирішує актуальне наукове

завдання: поглиблює сучасні уявлення про артеріо-венозних структур твердої

оболони головного мозку. За науковою новизною результатів, теоретичним і

практичним  значенням  робота  відповідає  вимогам  п.  11  «Порядку

присудження  наукових  ступенів  і  присвоєння  вченого  звання  старшого

наукового  співробітника»,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів

України від 24 липня 2013 року за № 567, а її автор заслуговує присудження

шуканого наукового ступеня.
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