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ВІДГУК

офіційного опонента доктора медичних наук, професора Слободяна

Олександра Миколайовича, завідувача кафедри анатомії, топографічної

анатомії та оперативної хірургії ВДНЗ України “Буковинський державний

медичний університет” на дисертацію Солодкої Марії Михайлівни на тему:

“Краніометричні і топографічні особливості верхньої щелепи та однойменної

артерії у людини зрілого віку” виконану у ДЗ “Луганський державний

медичний університет” МОЗ України, м. Рубіжне і подану до офіційного

захисту у спеціалізованій вченій раді Д 64.600.03 Харківського національного

медичного університету на здобуття наукового ступеня кандидата медичних

наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія

Актуальність теми

Враховуючи прогресивний розвиток щелепно-лицевої хірургії,

хірургічної стоматології, пластичної та реконструктивної лицевої хірургії, на

ХІІІ міжнародній конференції щелепно-лицевих хірургів і стоматологів (Санкт-

Петербург, 2008) обговорювалася необхідність всебічного вивчення

краніометричних показників верхньої і нижньої щелеп та їх відношень

(В.Б. Икрамов, 2009). Краніометрії належить важливе місце в сучасній

краніології, яка є основою для розуміння вікової та індивідуальної мінливості

різних утворень мозкового і лицевого відділів голови (Ф.В.Логвинов, 2006).

Краніотопографічні співвідношення основних параметрів лицевого відділу

голови можуть бути використані для обґрунтування хірургічних прийомів у

пластичній та реконструктивній щелепно-лицевій хірургії.

Травматичні кісти є доволі рідкісною патологією у клініці щелепно-

лицевої хірургії – близько 0,4% випадків серед усіх кістозних утворень щелеп

(Я.Е. Варес, 2002). Травми щелеп зумовлені виникненням підокістної гематоми,

яка спричиняє компроментоване кровопостачання певної ділянки з наступною

остеокластичною резорбцією кістки або лізисом кісткової тканини з

ферментативною активністю елементів кров’яного згустка (Я.Е. Варес, С.В.



2

Мельник, 2006).Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки мають тенденцію

до хронізації (М.С. Плужников и др., 2005).

Положення верхньої щелепи в складі лицевого скелета, її вагомість у

формуванні профіля лиця і зв’язок з прилеглими кістковими структурами,

створюють певну унікальність в її будові.  Відомості про будову верхньої

щелепи, про її положення відносно інших структур черепа, виявлені за

допомогою краніометричних методів на препаратах без видимих патологій,

можуть бути використанні, як орієнтири, для правильного оцінювання

результатів, отриманих іншими методами. Практичні лікарі щелепно-лицевої

хірургії, хірургічної стоматології, пластичної та реконструктивної лицевої

хірургії зацікавленні не в загальних, схематичних стандартних відомостях про

будову лицевого відділу голови, а в його деталях.

Під час хірургічних втручань на черепі і рентгенологічному обстеженні,

частіше використовуються абсолютні розміри. При цьому важливо знати

індивідуальну мінливість розмірів черепа і його частин та орієнтуватися на ті,

які з них менше за інші змінюються. Лицевий череп з усіх частин скелета має

найбільш індивідуальні риси будови.

До сьогоднішнього дня залишається актуальним питання особливостей

кровопостачання глибокої ділянки обличчя. Верхньощелепна артерія є однією з

основних судин цієї ділянки. Не дивлячись на численні роботи пов’язані з

описом розташування, проходження, галуження даної анатомічної структури, є

цілий ряд особливостей,що вимагають деталізації та уточнення. Багато авторів

(J.Choi, H.S. Park, 2003; B.DeSantis, E.Fraccari, A.Fior, 2000; O.C. Ilie, R.C.

Ciuluvică, M.C. Rusu, 2015), звертають увагу на необхідність подальшого

вивчення морфологічних особливостей верхньощелепної артерії та її гілок.

Водночас особливе значення слід надати просторовому розташуванню судини,

її взаєморозміщення з прилеглими утвореннями, загалом, і з верхньою щелепою

зокрема. Вкрай важливим залишається питання визначення індивідуальної

анатомічної мінливості вищезазначеним структур, особливо для виконання

операційних втручань в глибокій ділянці обличчя.
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У науковій роботі Солодкої М.М., розглядаються топографоанатомічні

взаємовідношення верхньощелепної артерії і верхньої щелепи з позиції вчення

В.М.Шевкуненко про індивідуальної анатомічної мінливості, що є нагальною

проблемою, що відповідає запитам сучасної морфології. Крім цього, з

розвитком щелепно-лицевої хірургії, особливо її ендоваскулярного напрямку,

виникає цілий ряд завдань, що вимагають негайного вирішення.

Тому наукова робота Солодкої М.М. є вкрай актуальним дослідженням,

яке повинно бути цікавим не тільки морфологам, але ж й лікарям практичної

медицини.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження проведене у відповідності до плану науково-дослідних робіт

ДЗ “Луганський державний медичний університет” МОЗ України, м. Рубіжне

на тему: “Мінливість, морфологічні особливості, взаємовідношень утворень

голови, черепа, головного мозку та їх практичне значення”, державний

реєстраційний номер 0112U000096. Здобувач Солодка М.М. є співвиконавцем

даної науково-дослідної роботи і виконала фрагмент дослідження щодо

індивідуальної анатомічної мінливості форми, розмірів, положення і

взаємовідношень верхньої щелепи, однойменної артерії у людей зрілого віку.

Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради даного

університету 07 лютого 2008 року (протокол № 2).

Вірогідність і новизна наукових положень та висновків дисертації

У науковій роботі вперше за допомогою адекватних і сучасних

анатомічних методів дослідження отримані нові дані щодо індивідуальної

анатомічної мінливості верхньої щелепи у людей зрілого віку. Встановлено

типові варіанти галуження верхньощелепної артерії, визначені її крайні форми

та топографоанатомічне розташування по відношенню до анатомічних структур

лицевого черепа та верхньої щелепи, зокрема. Уточнена просторова топографія

верхньощелепної артерії відповідно до загальновизнаних краніометричних

точок лиця. Вперше запропоновано і обґрунтовано з позиції стереометрії та

краніометрії, проекційна лінія верхньощелепної артерії у чоловіків і жінок
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зрілого віку. Вперше визначений краніотопографічний проекційний трикутник

стовбура верхньощелепної артерії, який буде слугувати алгоритмом під час

виконання хірургічних маніпуляцій в глибокій ділянці обличчя.

Отримані результати наукової роботи можуть впроваджуватись в

навчальний та науковий процес на кафедрах морфологічного профілю вищих

навчальних закладів та у системі післядипломної освіти фахівців. Результати

дослідження можуть бути використані при виданні навчальних посібників з

нормальної анатомії, клінічної анатомії, в розділах стоматології, що стосуються

топографії лицевого відділу голови і виконанням операційних втручань у

глибокій ділянці обличчя.

Обґрунтованість наукових положень і висновків дисертації

Наукові висновки, що сформульовані у дисертаційній роботі

відповідають меті роботи і поставленим задачам дослідження, а їх вірогідність

визначається офіційно задокументованим використанням кількісно та якісно

репрезентативного матеріалу. Вдалий підхід при аналізі отриманих результатів

дослідження дозволяє дати їм адекватну оцінку. Фотодокументальне

підтвердження є цілком достатнім. Наявні у дисертаційній роботі таблиці та

рисунки повністю відображають обсяг проведених досліджень і містять

необхідну наукову інформацію. Аналіз та узагальнення результатів

дослідження проведено ґрунтовно із залученням достатньої кількості

вітчизняних та зарубіжних джерел літератури для підтвердження та порівняння

отриманих даних.

Висновки та наукові положення дисертації випливають із результатів

власних досліджень, характеризуються глибокою науковою інтерпретацією і

достатньо висвітлені в опублікованих працях. Наведене свідчить, що отримані

результати, наукові положення і висновки дисертації є достатньо

обґрунтованими та вірогідними.

Аналізована дисертаційна робота відзначається неординарним підходом

до вирішення актуальної наукової задачі. Наукові положення і висновки праці

вирізняються об’єктивністю та обґрунтованістю, співзвучні із задачами
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дослідження.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності

змісту автореферату

Дисертація та її автореферат оформлені згідно “Основних вимог до

дисертацій та авторефератів дисертацій” ДАК України. Робота викладена

російською мовою на 148 сторінках комп’ютерного друку. Складається із

вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, трьох розділів

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків,

практичних рекомендацій. Список використаних джерел наукової літератури

нараховує 194 посилань. Робота вміщує 19 таблиць і 45 рисунків.

У вступі автором роботи вагомо обґрунтовано актуальність вибраної теми

виконаного дослідження, чітко і конкретно сформульовано мета і задачі.

Огляд літератури написаний на 28 сторінках. Автор дає повну

характеристику стану проблеми на сьогоднішній день, аналізує наукові дані

першоджерел, що вивчали сучасні уявлення про будову та кровопостачання

верхньої щелепи, сучасні погляди на варіанти галуження верхньощелепної

артерії. В огляді літератури приваблює його дискусійний стиль і встановлення

ряду невирішених питань по темі, якій присвячена дана дисертаційна робота.

У другому розділі “Матеріали і методи дослідження” наведено достатній

об’єм досліджуваного матеріалу, добре аргументовані і описані методи

досліджень.

Результати власних досліджень представлено трьома розділами.

У розділі 3 описано результати дослідження щодо краніометричної

характеристики верхньої щелепи у людей зрілого віку. Наведені та статистично

обґрунтовані дані черепного індексу, висотно-поздовжніх та висотно-широтних

індексів черепа, органометричні параметри верхньої щелепи залежно від форми

голови. Встановлені крайні типи індивідуальної будови верхньої щелепи.

Топографоанатомічна характеристика верхньощелепної артерії у людей

зрілого віку наведена у розділі 4. На доволі якісних корозійних препаратах і

наведених схемах визначені розміщення, форми, анатомічні частини, параметри
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верхньощелепної артерії та її гілок. Заслуговують схвалення дані щодо

параметрів основного стовбура верхньощелепної артерії залежно від форми

черепа та статі. З’ясована типова та варіантна топографія галуження

верхньощелепної артерії.

Розділ 5 присвячений особливостям краніотопографічних

взаємовідношень верхньої щелепи і верхньощелепної артерії у людей зрілого

віку. У ньому наведені проекційні лінії, проекційний трикутник галуження

верхньощелепної артерії,визначені топографоанатомічні ділянки

кровопостачання даної артерії.

У шостому розділі наведено аналіз і узагальнення результатів

дослідження. Дисертантка не тільки підсумовує одержані дані, але й порівнює

їх з результатами досліджень інших авторів та кваліфіковано і аргументовано

дає оцінку з уточненням недоліків і переваг.

Дисертацію завершують шість висновків, що логічно витікають із

наведеного матеріалу і повністю відповідають меті і задачам дослідження.

Висновки аргументовані, заперечень не викликають.

Список використаних літературних джерел нараховує 194 посилань (63 –

кирилицею, 131 – латиницею), оформлений правильно, проте виявляються

застарілі джерела.

Зміст автореферату дисертації та авторських публікацій збігається з

головними положеннями і відповідає тексту самої дисертації. Робота виконана

з дотриманням основних чинним вимог, що ставляться до оформлення

дисертацій та авторефератів дисертацій.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Результати дослідження доповнять та уточнять дані наукових джерел про

індивідуальну анатомічну мінливість форми, розмірів, положення та

взаємовідношень верхньої щелепи та верхньощелепної артерії у людей зрілого

віку. Отримані дані дадуть повну об’єктивну анатомічну та органометричну

характеристику верхньої щелепи і верхньощелепної артерії та її гілок у

чоловіків і жінок зрілого віку. Під час дослідження запропонований новий
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хірургічний інструмент (лігатурний гачок) та розроблений новий спосіб

перев’язки зовнішньої сонної артерії, що визначає практичне значення

одержаних результатів.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях

Отримані результати достатньо повно викладені у наукових публікаціях

М.М. Солодкої: 1 стаття вийшла у закордонному виданні, 5 – у фахових

виданнях України, які входять до низки міжнародних наукометричних баз; 4

тез у матеріалах наукових конференцій, отримано 2 патенти України на

корисну модель, 5 наукових робіт опубліковано без співавторів. Дисертація

пройшла достатню апробацію на Всеукраїнських науково-практичних

конференціях.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного

дослідження у практиці

Слід зазначити, що результати дисертаційної роботи мають прямий вихід

у практику і можуть бути використані у практичній медицині при

обґрунтуванні і впровадженні нових методів діагностики, профілактики та

хірургічного лікування в глибокій ділянці обличчя.

Проведене дослідження відповідає сучасним вимогам анатомії людини,

клінічної анатомії, щелепно-лицевій хірургії та стоматології. Отримані дані

щодо краніометричних і топографоанатомічних особливостей верхньої щелепи

та верхньощелепної артерії у людини зрілого віку, можуть слугувати основою

для подальшого дослідження патології мозкового та лицевого відділів голови.

Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі, на

лекціях і при проведені практичних занять, при написанні монографій,

підручників, посібників з анатомії, клінічної анатомії, стоматології.

Зауваження до змісту та оформлення дисертації та автореферату

дисертації

Відзначаючи в цілому достатній рівень наукових здобутків дисертанта,

обґрунтованість переважної більшості результатів дослідження, існують певні

недоліки та дискусійні питання.
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Недоліки:

1. Розділ 1 “Огляд літератури”: викладений матеріал (28 стор.) дещо

перевищує прийнятий відсоток щодо основного тексту дисертації; на сторінках

15 та 22 наводяться майже однакові літературні дані авторів 20 (В.В. Кованов,

1974) і 47 (Г.И. Семенченко, 1996); сторінки 11 та 20 – дані авторів 5, 51, 61 з

автором 21; у даному розділі майже відсутні сучасні відомості щодо анатомії

верхньої щелепи; у кінці розділу потрібно дати більш широке узагальнення

невирішених і суперечливих питань, які потребують подальшого дослідження.

2. У розділах власних досліджень: виявляються неповні сторінки (46, 47,

61, 68-70, 76, 77, 79, 81, 95); потрібно було б уніфікувати до існуючих вимог

назву таблиць і підписи до рисунків (рис. 4.18, 4.19, 4.20, 5.1); після кожного

розділу потрібно наводити коротке резюме (висновок) одержаних результатів.

3. У “Cписку використаних джерел” деякі наукові праці наведені з

порушенням існуючих вимог і деякі застарілі (більше 10 років).

4. У тексті автореферату трапляються окремі стилістично невдалі звороти

(наприклад: “зустрічаються” потрібно “виявляються”, “глибока область

обличчя” – “глибока ділянка обличчя”, “верхня, нижня альвеолярні артерії” –

“верхня, нижня коміркові артерії”, “середня менінгеальна артерія” – “середня

оболонна артерія”, “підочна артерія” – “підочноямкова артерія”, “клиновидно-

піднебінна артерія” – “клинопіднебінна артерія”.

Запитання до дисертанта:

1. Чому автор не застосував найбільш сучасні методи дослідження

судинного русла, як наприклад, за допомогою комп’ютерного томографа?

2. Як правильно розуміти поняття вікова та індивідуальна анатомічна

мінливість, враховуючи різну точку зору вчених-морфологів?

Разом з тим, зазначені зауваження і дискусійні питання не принижують

цінності й вірогідності наукових результатів, отриманих автором.

Висновок щодо відповідності дисертації чинним вимогам

На підставі проведеного аналізу вважаю, що дисертація Солодкої Марії

Михайлівни на тему: “Краніометричні і топографічні особливості верхньої
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