
 

 

ВІДГУК  

офіційного опонента, доктора медичних наук, професорки Проніної 

Олени Миколаївни на дисертаційну роботу здобувача кафедри гістології, 

цитології та ембріології Харківського національного медичного університету  

Алєксєєвої Вікторії Вікторівни на тему «Індивідуальна анатомічна 

мінливість навколоносових пазух людини» представлену до захисту у 

спеціалізовану вчену раду ДФ 64.600.033 Харківського національного 

медичного університету, що утворена наказом МОН № 765 від 02.07.21 для 

розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 

«Медицина». 

 

1. Актуальність теми дисертації. 

Тема будови приносових пазух людини лишається вкрай актуальною 

на сьогоднішній день. Хоча перші відомості про анатомічну структуру цієї 

ділянки чернепу з’явилися ще у XIX – на початку XX сторіччя, дотепер 

лишається безліч невирішених та дискутабельних питань стосовно їхньої 

фізіологічної будови та функціонування.  

Тема дисертаційної роботи є пріоритетною для спеціалістів як 

теоретичної (анатомів, гістологів), так і практичної (отоларингологів, 

стоматологів, щелепно-лицьових хірургів, радіологів) медицини. Ще 

донедавна процес вивчення приносових пазух був досить складним та 

енергоємним, адже деталізація будови була можлива лише посмертно або із 

залученням інвазивних методик. Дещо більше знань можна було отримати 

після широкомасштабного впровадження рентгенологічних методів 

діагностики в медичну галузь. Зокрема, використанню оглядової 

рентгенографії приносових пазух у різних проекціях. Проте, навіть ці дані не 

могли стати у пригоді для детального вивчення та обґрунтування 

особливостей будови приносових пазух. Бурхливий розвиток у вивченні цієї 

ділянки черепу пов’язаний із розвитком комп’ютерної томографії. Саме 



 

 

даний метод дослідження дає змогу інформативно, точно та неінвазивно 

оцінити будову приносових пазух.  

Отримані в результаті досліджень томографічних зображень знання 

можуть доповнити вже існуючі про будову приносових пазух. Вони можуть 

знайти відображення при створенні 3D моделей для навчання студентів та 

медичного персоналу, планування оперативного лікування на приносових 

пазухах. Окрім того, вони також можуть бути використані при прогнозуванні 

можливості розвитку патологічних процессів в пазухах та їхніх ускладнень, 

адже на сьогоднішній день даний метод діагностики згідно до останніх даних 

EPOS 2020 (Європейських рекомендацій з лікування риносинуситів та 

назальних поліпів) є «золотим стандартом» діагностики патологічних 

процесів у пазухах.  

Враховуючи все вищенаведене, вибір теми дисертаційної роботи 

Алєксєєвої В.В є актуальним, своєчасним та відповідає сучасним вимогам 

предмету анатомії людини. Актуальність дисертаційної роботи 

«Індивідуальна анатомічна мінливість навколоносових пазух людини» не 

викликає сумнівів та відповідає сучасним напрямам медичної науки. 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є фрагментом науково-дослідницької роботи кафедри 

гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного 

університету (ХНМУ) «Розробка нових методів оцінки 

морфофункціонального стану клітин, тканин та органів у нормі та патології», 

№ державної реєстрації 0119U002911. Автор є співвиконавцем теми. Тема 

дисертації затверджена рішенням Проблемної комісії МОЗ і НАМН України 

«Морфологія людини» (протокол № 2/52 від 5 листопада 2018 р.) та на 

засіданні Вченої ради ХНМУ (протокол №3 від 25 січня 2019 р.).  

3. Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертаційна робота представляє собою цілісну завершену роботу, в 

якій за допомогою морфометричних, денситометричних методів, 3D 



 

 

моделювання, методу варіаційної статистики, підрахунку невизначеності 

показників, із використанням штучного інтелекту було проведено 

дослідження індивідуальної анатомічної мінливості навколоносових пазух 

людини. Робота була виконана за даними 400 спіральних комп’ютерних 

томограм людей чоловічої та жіночої статі віком від 18 до 95 років. 

Проведення дослідження, збір матеріалу проводили згідно етичних та 

законодавчих вимог, що стосуються виконання наукових робіт (висновок 

комісії з питань біоетики Харківського національного медичного 

університету протокол № 5 від 11 листопада 2018 року та протокол № 1 від 

03 лютого 2021 року 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій 

роботи витікає з адекватного вибору матеріалу, його об’єму та 

репрезентативності вибірки. Обрані під час виконання роботи методи 

дослідження відповідають поставленим завданням та сучасним методичним 

стандартам. Використання таких методів дозволило досягти мети 

дослідження. Пріоритетне значення у ході виконання роботи займали саме 

новітні та перспективні методи, такі як підрахунок невизначеності, ЗD 

моделювання, які в поєднанні із класичними методами дослідження показали 

достатньо високий фаховий рівень здобувача.  

Усе вищезазначене дозволяє вважати подані здобувачкою наукові 

положення, висновки та практичні рекомендації достовірними та науково 

обґрунтованими. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Слід відмітити, що дослідження проводилось на великій кількості 

матеріалу. Під час виконання роботи автором було отримано результати, що 

у значній мірі можуть доповнити та розширити знання про будову та 

фізіологічне функціонування приносових пазух. Однією із особливостей 

представленої роботи є те, що виконувалась вона лише за даними спіральної 

комп’ютерної томографії. Опираючись лише на томографічні зображення, 

вперше було проведено краніометричне дослідження, визначено точки-



 

 

орієнтири для підрахунку основних лінійних розмірів черепу та встановлено 

залежність мінливості структур при носових пазух від варіантів будови 

черепу. У ході виконання дисертаційної роботи вперше в світі було 

запропоновано метод підрахунку невизначеності показників будови стінок 

приносових пазух людини, який може підвищити ефективність та точність 

дослідження. Опираючись на отримані дані вперше було запропоновано 

метод підбору оперативного доступу при хірургічному лікування пацієнтів із 

патологією при носових пазух.  

 

5. Теоретичне значення результатів дослідження. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

автором уточнені та доповнені дані щодо будови навколоносових пазух у 

фізіологічних умовах. Результати, що отримані автором можуть бути 

використані у теоретичній медицині при створенні посібників для навчання 

студентів, поглиблення знань про будову приносових пазух серед лікарів та 

інтернів. 

6. Практичне значення отриманих результатів.  

Результати проведеного дисертаційного дослідження можуть 

віднайти широке відображення не лише у теоретичній, а й у практичній 

медицині. Так, вони можуть бути впроваджені у практичну діяльність лікарів 

різних спеціальностей (отоларингологів, стоматологів, рентгенологів, 

сімейних лікарів) та навіть в навчально-науковий процес як на практичних 

дисциплінах, так і на теоретичних (анатомія, топографічна анатомія, 

гістологія та ін.).  

Звичайно, основною галуззю медицини, де можуть бути впроваджені 

результати проведеного дослідження є отоларингологія. Отримані дані 

можуть в значній мірі спрогнозувати виникнення, підвищити ефективність 

діагностики та лікування запальних процесів в приносових пазухах. Також 

нові підходити у підрахунку параметрі будови можуть підвищити 



 

 

ефективність інтерпретації результатів спіральної комп’ютерної томографії у 

рентгенології. 

Одним із завдань у пластичній хірургії є правильна інтерпретація 

симетричності будови черепу. Результати підрахунку черепних індексів, 

лінійних розмірів черепу за даними спіральної комп’ютерної томографії. 

можуть бути у значній мірі ефективно впроваджені у даній галузі медицини. 

Окрім того, отримані результати можуть віднайти своє застосування при 

трансплантації пошкоджених ділянок черепу. В процесі виконання роботи 

було отримано чимало даних, що підтверджують гіпотезу про унікальність 

будови приносових пазух. Таким чином, результати проведеного 

дослідження можуть використовуватися в судово-медичній експертизі та 

криміналістиці для ідентифікації особистості.  

Вивчення закономірностей індивідуальної анатомічної мінливості 

приносових пазух, зокрема – верхньощелепної, дозволить прогнозувати 

ймовірність ускладнень запальних процесів зубощелепної ділянки. 

7. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені на 

конференціях: «Вікові та хронобіологічні аспекти медицини та фармаці» 

Чернівці 2018, «Теорія та практика сучасної морфології», Дніпро 2018, 

«Мечниковські читання», Харків 2018, «Інтегративні механізми патологічних 

процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики» Полтава 

2018, «Фестиваль молодіжної науки 2019 «Медицина третього тисячоліття», 

Харків 2019, Щорічній традиційній весняній конференції Українського 

наукового медичного товариства оториноларингологів з міжнародною 

участю «Сучасні дослідження, хірургічні та терапевтичні підходи в 

оториноларингології», Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю, присвяченої до 100-річчя від дня народження академіка Л.Т. Малої 

«Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: 

досвід та нові напрямки розвитку», Четвертій Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної 

морфології», Дніпро. 2019, Biomedical Perspectives,Sumy, Ukraine, 2020, 2020 



 

 

IEEE 3rd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 

2020 Lviv, Ukraine, 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and 

Nanotechnology, ELNANO 2020 – Proceedings, Kyiv, Ukraine, CEUR Workshop 

Proceedings, 2020, Vaxjo; Sweden, 2019 IEEE International Scientific-Practical 

Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and 

T 2019 – Proceedings, Kyiv, Ukraine,2020 IEEE International Scientific-Practical 

Conference: Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and 

T 2020 – Proceedings, 2020, Kharkiv, Ukraine, 8th Mediterranean Conference on 

Embedded Computing, MECO 2019, Budva; Montenegro, The Experience of 

Designing and Application of CAD Systems (CADSM) 2021, Lviv, Ukraine, 1-й 

Міжнародній конференції MEDICAL GOES PUBLIC (ICON-MEGOPIC2021), 

2021, Малайзія. 

8. Оцінка змісту та оформлення дисертації, аналіз її розділів.  

Дисертація написана у відповідності до вимог, які висуваються до 

дисертаційних робіт та викладена на 157 сторінках комп’ютерного тексту і 

складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалу та методів 

дослідження, результатів власних досліджень, узагальнення та обговорення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій і списку 

використаних джерел (обсягом 29 сторінок), а також додатків (обсягом 4 

сторінки). Робота містить 78 рисунків, 30 таблиць та список цитованої 

літератури із 236 найменувань (8 кирилицею і 228 латиницею). 

У вступі чітко обґрунтована актуальність та вибір напрямку 

дисертації, мета та завдання роботи, наукова новизна, практична значущість 

дослідження. Розділ 1 присвячено огляду літератури, який складається з 

п’яти підрозділів. В огляді літератури дисертант розкриває сучасний погляд 

на світові та вітчизняні дані щодо будови та функцій навколоносових пазух, 

використання новітніх методів дослідження цієї області. Автор вказує на 

актуальність представленої проблеми, наявність нагальних питань щодо 

будови та функції, які потребують вирішення. Під час написання цього 

розділу використовувалась сучасна вітчизняна та закордонна література. 



 

 

Розділ 2 присвячено методам дослідження та характеристиці досліджуваних 

осіб, має детальний опис використаних матеріалів та методів дослідження. 

Загальна характеристика хворих показує репрезентативність вибірки, що дає 

можливість адекватного аналізу і співставлення отриманих результатів. 

Розділ 3 представлено результатами власних досліджень та складається з 

семи підрозділів. У підрозділі 3.1 висвітлено результати вимірювання 

параметрів будови лицьового черепу за даними спіральної комп’ютерної 

томографії. Підрозділ 3.2 містить дані, отримані в ході дослідження лобової 

пазухи людини. У підрозділі 3.3 автором наведені дані щодо дослідження 

верхньощелепної пазухи. Підрозділ 3.4 присвячено даним дослідження 

решітчастої та клиноподібної пазухи. Підрозділ 3.5 містить дані щодо 

результатів дослідження компонентів остіомеатального комплексу як 

ключової зони, яка забезпечує вентиляцію передньої групи навколоносових 

пазух. Надалі наведено дані щодо вікової (підрозділ 3.6) мінливості 

показників будови навколоносових пазух та впливу індексу маси тіла на 

досліджувані показники (підрозділ 3.7). В розділі 4 здобувач лаконічно 

підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, пояснюючи 

найбільш важливі факти і положення, а також висловлює пропозиції щодо 

подальшого вивчення проблеми. Окрім того, порівнюються дані, які 

отримані у ході даного дослідження за результатами спіральної 

комп’ютерної томографії із такими, що отримані при дослідженні черепу. 

Висновки та практичні рекомендації чітко сформульовані, відповідають 

отриманим результатам та меті дисертаційної роботи. Основні положення 

дисертаційної роботи представлені автором у рукописі на належному рівні. 

9. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих 

працях. 

Після аналізу публікацій можна сказати, що вони у повній мірі 

відображають основний зміст роботи та засвідчують широку апробацію 

результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи 

висвітлені у 31 науковій праці. Опубліковано 10 статей (з яких 6 – у наукових 



 

 

фахових виданнях України, 5 – в журналах, які індексуються 

наукометричною базою Scopus). Отримано 1 свідоцтво про реєстрацію 

наукового твору «Анкета для визначення ймовірності хронізації 

верхньощелепного синусу та його ускладнень (додаток до історії хвороби або 

медичної карти амбулаторного хворого)», 2 патенти України на корисну 

модель («Спосіб діагностики форми хронічного верхньощелепного 

риносинуситу» та «Спосіб вибору оптимального оперативного доступу при 

ендоскопічному лікуванні гаймориту»), 2 патенти на винахід «Спосіб 

діагностики форми хронічного верхньощелепного синуситу» та «Спосіб 

комплексного визначення параметрів морфологічної структури кісткової 

тканини навколоносових пазух».  

10. Недоліки дисертаційної роботи щодо змісту та оформлення. 

Принципових зауважень щодо дисертаційної роботи немає. На мою 

думку: 

1. Можливо, автору слід було б підготувати оглядову статтю за темою 

дисертаційного дослідження. 

2. При підготовці списку літератури слід також навети джерела 

кирилицею, кількість вітчизняних та зарубіжних джерел. 

3. Розділ 2, підрозділ "Матеріали і методи дослідження" можна було б 

деталізувати інформацію про досліджуваних осіб.  

Однак, зазначені зауваження не знижують якість роботи і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дослідження.  

У ході рецензування виникли наступні питання: 

1. Було отримано цікаві і нові дані, щодо розрахунку невизначеності. 

Чи не могли б Ви деталізувати, для дослідження яких саме параметрів слід 

було б використовувати даний метод. 

2. Яке значення має використання штучного інтелекту для 

дослідження?  

3. Якими були критерії виключення та включення людей у 

дослідження. Чим були обумовлені такі критерії? 



 

 

11. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в 

практиці. 

Основні результати дисертаційного дослідження Алєксєєвої В.В. 

«Індивідуальна анатомічна мінливість навколоносових пазух людини» 

можуть бути рекомендовані до використання у навчальному процесі кафедр 

анатомії людини, патологічної анатомії, гістології, цитології та ембріології, 

радіології та променевої діагностики, отоларингології, стоматології та 

щелепно-лицьової хірургії та інших кафедр медичних вищих навчальних 

закладів України. Також можуть бути враховані у практичній діяльності 

лікарів-отоларингологів, рентгенологів, стоматологів поліклінічних чи 

стаціонарних відділень лікарень. Результати дослідження можуть бути 

враховані при написанні навчальних посібників чи монографій.  

12. Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності. 

Під час вивчення матеріалів дисертації, аналізу наукових піблкацій 

фактів порушення академічної доброчесності (академічного плагіату, само 

плагіату, ознак фабрикації та/або фальсифікації результатів досліджень 

тощо) не встановлено.  

13. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

На підставі проведеного аналізу вважаю, що дисертаційна робота 

Алєксєєвої Вікторії Вікторівни на тему «Індивідуальна анатомічна 

мінливість навколоносових пазух людини», що представлена на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 222 «Медицина», є самостійною завершеною роботою, 

виконаною на високому науково-методологічному рівні, містить науково 

обґрунтовані результати щодо вирішення актуального завдання, а саме: 

визначення індивідуальної анатомічної мінливості приносових пазух та 

наявності індивідуальних особливостей, що сприяють розвитку патологічних 

процесів в них. За актуальністю, змістом, науковою новизною, практичним 

значенням, отриманими кінцевими результатами  повністю відповідає 

вимогам п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 
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