
Відгук

офіційного опонента на дисертацію Довбні Юлії Миколаївни на тему: 
«Топографоанатомічна та морфо-функціональна характеристика залоз 
слизової оболонки лобової пазухи людини», що подана до захисту на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 
14.03.01 -  нормальна анатомія до спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 
при Харківському національному медичному університеті МОЗ України

1. Актуальність обраної теми дисертації. Дослідження
топографоанатомічних, гістотопографічних, імуногістохімічних та 
морфометричних особливостей залоз слизової оболонки лобової пазухи 
людини на різних її стінках є актуальним завданням медичної науки, оскільки 
хронічні запальні захворювання слизової оболонки носа, приносових пазух та 
глотки належать до найпоширенішої патології верхніх дихальних шляхів. Для 
вирішення важливих медико-соціальних проблем, пов'язаних із
профілактикою та ефективним лікуванням патології лобових пазух, зростає 
роль морфологічних досліджень для визначення особливостей структурної 
організації залоз слизової оболонки та місцевого імунного захисту на всіх 
стінках лобової пазухи людини. Надзвичайно цінними та інформативними у 
цьому разі є гістологічні та імуногістохімічні дослідження, які дозволяють 
вивчатй мікроструктуру залоз слизової оболонки лобової пазухи людини, 
регіонарні особливості будови їхніх компонентів та організації місцевого 
захисного бар'єру.

Дисертант серйозно поставилася до вирішення поставленого перед нею 
завдання. Дисертаційна робота Довбні Ю.М. безперечно є актуальною та 
оригінальною, мета дослідження чітко сформульована, відповідно до неї 
логічно визначені завдання дослідження; за методичним підходом та 
послідовністю виконання дана наукова праця є прикладом сучасного 
комплексного дослідження в морфології.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 
програмами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи: 
«Вивчення закономірностей морфогенезу органів, тканин та судинно-нервових 
утворень організму в нормі, експерименті та під дією зовнішніх чинників. 
Морфо-експериментальне обґрунтування дії нових хірургічних шовних 

матеріалів при використанні їх в клінічній практиці», № державної реєстрації



0113и001024. Дисертант виконала її фрагмент: провела вивчення
топографоанатомічних та морфо-функціональних особливостей залоз слизової 
оболонки лобової пазухи людини. Тема дисертації затверджена Проблемною 
комісією МОЗ і АМН України «Морфологія людини» МОЗ та НАМИ України 
04.06.2014 р., протокол № 6.

2. Новизна дослідження та одержаних результатів. Наукова новизна 

дисертаційного дослідження Довбні Ю.М. полягає у встановленні 

особливостей гістотопографії, структури та типу секреції залоз слизової 

оболонки на різних стінках лобового синуса людини. Уперше визначене 

функціональне призначення та навантаження на залози слизової оболонки, які 

знаходяться на різних стінках лобової пазухи людини, вивчені 

гістотопографічні і метричні особливості ланок гемімікроциркуляторного 

русла цих залоз. Виконані імуногістохімічні дослідження дали змогу визначити 

стан місцевого імунного захисту слизової оболонки на різних стінках лобового 

синуса.

3. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

Результати дисертаційного дослідження Довбні Ю.М. істотно доповнюють та 

уточнюють відомі дані про топографоанатомічні параметри лобових синусів 

людини та гістотопографічні, імуногістохімічні, морфометричні особливості 

залоз слизової оболонки на різних стінках цих приносових пазух на різних її* 

стінках. Одержана інформація про топографію і будову лобових пазух буде 

корисною для хірургічної практики, зокрема для розробки оперативних 

доступів. Дані щодо морфо-функціональних особливостей залоз слизової 

оболонки лобових синусів та організації місцевого імунного захисту при 

використанні оториноларингологами, алергологами, імунологами, онкологами 

допоможуть у розробці комплексних заходів із профілактики та лікування 

патології приносових пазух.

Результати дослідження можуть бути враховані при написанні 
посібників, атласів і монографій з гістології, нормальної, порівняльної, вікової 
та клінічної анатомії, ЛОР-хвороб, алергології та імунології тощо.
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4. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 
викладу в опублікованих працях. Дисертаційна робота Довбні 10.М. 

виконана на достатній кількості матеріалу -  52 трупах людей обох статей, 
віком від ЗО до 87 років, які померли від причин не пов'язаних із патологією 
приносових пазух, за допомогою комплексу адекватних методів дослідження: 
макромікроскопічного, гістологічного, гістохімічного, імуногістохімічного, 
морфометричного, статистичної обробки і системного аналізу. Дисертація 
написана українською мовою, викладена на 181 сторінці комп'ютерного 
тексту, в традиційному стилі, складається зі вступу, огляду літератури, 
матеріалу і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу 
та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 
рекомендацій, списку літератури та додатків. Усі розділи написані грамотно, 
легко сприймаються. Морфологічні дослідження проілюстровані якісними 
мікрофотографіями та рисунками. Висновки (5) дисертаційної роботи 
науково обґрунтовані, базуються на матеріалах власних досліджень автора і 
логічно випливають з них.

У Вступі здобувач на 6 сторінках обґрунтувала актуальність проведеного 
дослідження, чітко сформулювала мету та 4 завдання, визначила об'єкт та 
предмет дослідження, аргументовано вказала методи дослідження, показала 
наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, зазначила свій 
особистий внесок, зазначила кількість публікацій, надрукованих за 
матеріалами дисертаційної роботи, та навела дані про оприлюднення 
отриманих даних на різних наукових форумах.

Огляд літератури викладений на 26 сторінках і включає відомості, які 
висвітлюють нинішній стан вивчення та сучасні уявлення про морфологію 
лобових пазух, морфо-функціональні особливості та стан місцевого імунного 
захисту залоз слизової оболонки лобової пазухи людини. Наприкінці огляду 
літератури обґрунтовано доцільність вивчення будови залоз слизової оболонки 
лобової пазухи людини.

Розділ 2 дисертації займає 10 сторінок тексту, присвячений 
характеристиці матеріалу і методів дослідження, містить 1 таблицю. 
Застосовані методи дослідження відповідають поставленій меті і завданням 
дисертаційної роботи. Класичні традиційні методи дослідження 
(макромікроскопічний, гістологічний, гістохімічний, морфометричний)



поєднані із сучаснішими імуногістохімічними методами, які дозволили 
встановити особливості стану місцевого захистного бар'єру залоз слизової 

оболонки лобової пазухи на різних її стінках. Для підтвердження достовірності 
отриманих результатів застосовані статистичні методи.

У розділах власних досліджень (розділи 3-6) на 84 сторінках тексту 
дисертантка послідовно і логічно викладає отримані результати дослідження.

Розділ 3 присвячений висвітленню топографо-анатомічних особливостей 
та даних краніометричних досліджень лобових пазух людей різного віку та 
статі. Матеріал викладено на 9 сторінках машинописного тексту, 
проілюстровано двома рисунками та шістьма таблицями.

Розділ 4 розкриває особливості структурної організації залоз слизової 
оболонки лобової пазухи людини на різних її стінках та подає 
морфометричну характеристику структурних компонентів цих залоз. 
Проведене морфометричне дослідження дозволило автору встановити 
реґіонарні особливості кінцевих відділів та вивідних проток залоз слизової 
оболонки лобової пазухи, які свідчать про неоднакове функціональне 
призначення і навантаження на різні стінки лобової пазухи людини.

Розділ налічує 37 сторінок залікового тексту, 24 фотографії, 8 
таблиць.

Розділ 5 на 38 сторінках подає імуногістохімічну характеристику залоз 

слизової оболонки на різних стінках лобової пазухи людини. Його зміст 

добре ілюструють 35 мікрофотографій. Дані імуногістохімічного 

дослідження показали наявність у стромі залоз усіх стінок специфічних 

представників клітинного імунітету, які є елементами місцевого захисного 

бар'єру. Найвища проліферативна активність секреторного епітелію залоз і 

стромальних елементів була виявлена на задній стінці лобової пазухи 

людини.

У 6 розділі "Аналіз та узагальнення результатів дослідження" на 19
сторінках автор узагальнює та аналізує одержані результати, правильно робить 
акценти на отриманих власних нових наукових даних і порівнює їх з даними 
інших дослідників.

Список використаної літератури налічує 150 джерел.
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Висновки, зроблені у дисертаційній роботі, та практичні рекомендації 
відповідають отриманим результатам досліджень, є достатньо лаконічними і 

науково обґрунтованими.

5. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.
Основні положення дисертації відображені у достатній кількості публікацій; це 
12 наукових робіт, із яких: 8 статей (з них 3 одноосібні), що надруковані у 
наукових фахових виданнях України (7), та Великобританії (1), 4 тези -  у 
матеріалах науково-практичних конференцій.

Матеріали дисертації були широко оприлюднені й обговорювались на 
численних Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медична наука в практику 
охорони здоров'я» (Полтава, 2014), Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Медична наука в практику охорони здоров'я» (Полтава, 2015), 
науково-практичній конференції за участі міжнародних спеціалістів 
«Індивідуальна анатомічна мінливість органів,систем,тканин людини та її 
значення для практичної медицини і стоматології» (Полтава, 2016), 
Національному конгресі з міжнародною участю «Паринские чтения 2016. 
Обеспечение демографической безопасности при решении актуальних 
вопросов хирургическиой стоматологи и челюстно-лицевой хирургии» 
(Мінськ, 2016), науково-практичній конференції з міжнародною участю 
«Теорія та практика сучасної морфології» (Дніпро, 2016), науково-практичній 
конференції «Прикладні аспекти морфології» (Тернопіль, 2016), заочній 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти 
морфології людиншуспіхи, проблеми та перспективи» (Харків, 2016).

6. Зауваження щодо оформлення та змісту дисертації. Усі розділи 
дисертації написані грамотно, стиль та оформлення роботи зауважень не 
викликають. Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи, 
зустрічаються окремі стилістичні помилки, що вкралися при оформленні 
дисертації. Деякі зауваження викликає оформлення окремих джерел у списку 
літератури.

Окрім того, розглядаючи матеріали дисертації, виникли окремі 
запитання, на які хотілось би почути відповідь, а саме:

1. Чому різні стінки лобової пазухи людини мають неоднакове 
функціональне навантаження?
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2. На якій із стінок лобової пазухи місцевий імунний захист у слизовій 
оболонці є найкращим?

Слід підкреслити, що наведені зауваження не принципові та не 
впливають на наукову значимість дисертаційної роботи.

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Довбні Юлії Миколаївни на тему: «Топографоанатомічна 
та морфю-функціональна характеристика залоз слизової оболонки лобової 
пазухи людини», що подана до захисту на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія до 
спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному 
медичному університеті МОЗ України є самостійним, завершеним науковим 
дослідженням, яке містить теоретичне обґрунтування і нове вирішення 
актуального завдання, яке полягає у визначенні топографоанатомічних та 
морфо-функціональних особливостей залоз слизової оболонки лобової пазухи 
людини.

За актуальністю висвітленої проблеми, методичним рівнем, обсягом 
виконаних досліджень, науковою новизною, теоретичним та практичним 
значенням одержаних результатів дисертаційна робота повністю відповідає 
п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», а її 
автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.01 -  нормальна анатомія.

Офіційний опонент,
професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 
Вищого державного навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний університет»,

А .  .  . . .

Б.Г.Макар


