
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Солодкої Марії Михайлівни на 

тему: «Краніометричні і топографічні особливості верхньої щелепи 

та однойменної артерії у людини зрілого віку» виконаної у 

Державному закладі «Луганський державний медичний університет» 

МОЗ України, м. Рубіжне і подану до захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 — 

нормальна анатомія - до спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного медичного університету МОЗ України 

1. Актуальність теми, її зв'язок з планами наукових досліджень. 

Верхньощелепна артерія є однією з найбільш важливих судин глибокої області 

обличчя, що кровопостачає цілий ряд анатомічних структур, таких як, тверда 

оболонка головного мозку, барабанна порожнина, верхній і нижній зубний ряд, 

піднебіння та ін. Крім цього, наявність великої кількості гілок в поєднанні зі 

складним ходом самої судини, є передумовою до високого ступеня 

варіабельності даного утворення. Також слід звернути увагу на локалізацію 

артерії, вона проходить в межкриловідному просторі, досягаючи 

крилопіднебінної ямки, яка, у свою чергу, є однією з найбільш важкодоступних 

областей голови, з високою концентрацією життєво-важливих судинно-

нервових утворень. Все вищесказане, пояснює надвеликий інтерес дослідників 

до цієї структури, її топографоанатомічних особливостей, питань просторового 

розташування, встановленню ознак індивідуальної анатомічної мінливості. При 

цьому топографія верхньощелепної артерії, з розвитком сучасної щелепно-

лицевої хірургії, знаходить все більшу практичну значимість. Останнім часом, 

розроблений цілий ряд оперативних втручань, у тому числі ендоваскулярних, в 

ході виконання яких необхідно враховувати деталізовану характеристику 

кожного відділу судини, його розгалуження, просторові взаємовідношення з 

оточуючими анатомічними утвореннями. 

Робота Солодкої М.М. присвячена опису краніометричних і 



топографічних особливостей верхньої щелепи і верхньощелепної артерії у 

дорослих людей, це питання, безумовно, є актуальним, не повною мірою 

освітленим в сучасній літературі і вимагає подальшого вивчення. 

Дослідження виконане в межах теми «Мінливість, морфологічні 

особливості, взаємовідношень утворень голови, черепа, головного мозку та їх 

практичне значення», державний реєстраційний номер 0112U000096, у 

відповідності до плану науково-дослідних робіт Державного закладу 

«Луганський державний медичний університет» МОЗ України, м. Рубіжне. 

2. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. Аналіз 

проведеного дослідження дозволяє говорити, про те що автору вдалося 

отримати цілий ряд нових даних про будову, розташування та просторовим 

взаємовідношенням верхньої щелепи і верхньощелепної артерії. В першу чергу, 

це стосується встановлення ознак індивідуальної анатомічної мінливості, з 

описом детальних характеристик цих утворень для кожного конституційного 

типу будови голови. Визначено крайні форми розташування верхньощелепної 

артерії: горизонтальна і коса; обчислено з якою частотою вони зустрічаються. 

Встановлено варіабельність розгалуження досліджуваної судини в залежності 

від її топографічного відділу. Запропоновано проекційні лінії ходу основного 

стовбура артерії з урахуванням його крайніх форм, уточнено 

стереотопографічне розташування цього утворення. 

3. Ступінь обґрунтованості та вірогідності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Вірогідність отриманих у 

дисертаційній роботі результатів і висновків обумовлена достатньою кількістю 

проведених досліджень, застосуванням комплексу краніо- та морфометричних 

методів дослідження, адекватних меті та задачам дослідження, та підтверджено 

завдяки статистичній обробці матеріалу за допомогою варіаційного та 

кореляційного аналізу. Висновки та практичні рекомендації відповідають 

змісту дисертаційного дослідження. їх об'єктивність і новизна не викликають 

сумніву. 



4. Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Дисертаційна робота вирішує актуальну науково-практичну задачу, яка полягає 

у встановлені краніометричних та топопографічних особливостей верхньої 

щелепи та однойменної артерії у людини зрілого віку. Автор визначила 

показники лінійних розмірів верхньої щелепи, встановила діапазон довжини 

та калібру верхньощелепної артерії з урахуванням конституційного типу 

будови голови та статі. Надана цифрова характеристика розгалуження артерії 

що досліджувалась, доповнені дані щодо її просторового розташування. 

Запропоновано проекційну лінію судини, виділені краніотопографічний 

трикутник локалізації стовбура та проекційний трикутник розгалуження 

артерії. Розроблений новий хірургічний інструмент, спосіб перев'язки 

зовнішньої сонної артерії. 

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

змісту автореферату й основних положень дисертації. Представлена 

дисертаційна робота викладена на 148 сторінках друкованого тексту і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів 

дослідження, трьох глав власних досліджень, висновків та практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел літератури. Перелік використаних 

джерел літератури містить 194 найменування вітчизняних та зарубіжних 

авторів, із яких 63 викладено кирилицею, 131 - латиницею. Роботу ілюстровано 

19 таблицями та 45 рисунками. 

Результати власних досліджень проаналізовані і узагальнені автором 

кваліфіковано. Висновки дисертації аргументовані, відповідають меті, задачам 

та сучасним вимогам до наукових джерел. 

Дисертація і автореферат Солодкої М.М. оформлені відповідно до 

основних вимог МОН України щодо змісту й оформлення дисертацій і 

авторефератів дисертацій, які подаються на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук. Структура автореферату цілком відображає 

структуру дисертації, а зміст автореферату з достатньою повнотою висвітлює 

основний зміст дисертаційної роботи. 



6. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових 

праць, з яких 6 статей ( 5 - у наукових фахових виданнях України та 1 - у 

російському періодичному виданні медичного напрямку), 4 публікації у 

матеріалах і тезах конференцій, конгресів і з'їздів, отримано 2 патенти України 

на корисну модель. 

7. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати дисертації можна використовувати в 

науковій роботі на профільних кафедрах. Завдяки проведеним дослідженням 

поглиблено і розширено існуючи уявлення про краніометричні і топографічні 

особливості верхньої щелепи та однойменної артерії у людини зрілого віку. 

Встановлена індивідуальна анатомічна мінливість цих структур, запропоновані 

нові інструменти, способи, проекційні лінії, що повинно застосовуватися у 

практичній медицині, зокрема щелепно-лицевої хірургії. 

Результати дисертації можуть бути використані та уже впроваджені у 

навчальний процес на кафедрах анатомії людини, оперативної хірургії та 

топографічної анатомії. 

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення. У 

цілому дисертаційна робота виконана на достатньо високому рівні, але ж 

існують певні недоліки та дискусійні питання. Так, до недоліків слід віднести: 

1.Деякі опечатки та невдалі вирази (с.3,6,15,20,116, 124 та інш.), 

жаргонізми -«препаровка». 

2. Обзор літератури присвячений тільки артерії, в ньому немає відомостей 

про верхню щелепу. 

2.Особливості будови твердого піднебіння описані тільки в обговоренні 

отриманих даних, в тексті дисертації його немає. 

Запитання до дисертанта, що виникли в процесі рецензування: 

І.Чи були метрологами тарировані інструменти, що використовувались 

автором? 

2. З якою метою використовувались гістологічні методики? 



З Бажано було б дати схему, за якою провадились вимірювання 

параметрів верхньої щелепи. 

Разом з тим, зазначені зауваження і дискусійні питання не принижують 

цінності й вірогідності наукових результатів, отриманих автором. 

9. Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Солодкої Марії Михайлівни: «Краніометричні і 

топографічні особливості верхньої щелепи та однойменної артерії у людини 

зрілого віку» є завершеним, самостійним науковим дослідженням, що значно 

поширює наші уяви про судинний компонент глибокої ділянки обличчя, та 

цілком відповідає паспорту спеціальності 14.03.01 - нормальна анатомія. 

Виходячи з актуальності, теоретичного і практичного значення, наукової 

новизни, обґрунтованості отриманих результатів, відповідності змісту і 

висновків поставленій меті і задачам дисертація відповідає п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 р. № 567, а дисертант Солодка Марія Михайлівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія. 

Офіційний опонент: 

медичного університету, 

МОЗ України 

д-р мед. наук, професор, 

Професор кафедри гістології, 

цитології та ембріології 

Харківського національного 

С.Ю.Масловський 


