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1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

 

Цереброваскулярні захворювання відносяться до найпоширеніших 

медико-біологічних та соціальних факторів для більшості країн світу, 

смертність від яких, за даними ВООЗ, складає 30 – 50 % від усіх 

захворювань системи кровообігу. Значка кількість алергічних реакцій та 

індивідуальна непереносимість фармакологічних препаратів стала 

поштовхом для розвитку фізіотерапевтичних методів в сучасній медичній 

практиці. Доволі широкого розповсюдження отримала крайньо- 

високочастотна (КВЧ) терапія, яка має підтверджений полі-лікувальний 

ефект впливу міліметрових хвиль на організм людини при мінімальних 

побічних реакціях та несприятливих віддалених наслідках. КВЧ-терапію 

використовують в неврології при лікуванні порушень мозкового кровообігу, 

проте існуючі методи оцінки ефективності лікування в основному 

емпіричні, а методики КВЧ-діагностики та моніторингу процесу лікування 

не в достатній мірі впорядковані. Це обґрунтовує потребу в комплексному 

підході при контролі ефективності лікування цереброваскулярної патології 

як медикаментозними, так і фізіотерапевтичними методами.  

Тому, сформульована Брюзгіновою Н.В. науково-прикладна задача, 

яка полягає у розробці багатофункціонального цитобіофізичного методу, 

що дозволяє прогнозувати індивідуальну чутливість до КВЧ-терапії хворих 

на цереброваскулярні захворювання та здійснювати моніторинг їх 

фізіологічного стану, а також забезпечувати лікувальні процедури в рамках 

одного апаратного комплексу, є актуальною та має суттєве медико-

соціальне значення. 

Актуальність теми досліджень підтверджується зв'язком із тематикою 

та планами науково-дослідної роботи Інституту радіофізики та електроніки 

ім. О.Я. Усикова НАН України в рамках виконання держбюджетних 

науково-дослідних робіт: ДР № 0106U011975 «Розробка і впровадження 

нових методів обчислювальної радіофізики, теоретичне і експериментальне 

дослідження трансформації електромагнітних полів гіга- і терагерцового 

діапазонів в об'єктах і середовищах антропогенного і природного 



походження»; ДР № 0112U000210 «Розробка та впровадження нових 

методів обчислювальної радіофізики; теоретичне та експериментальне 

дослідження трансформації електромагнітних полів гіга-, терагерцового та 

оптичні діапазонів в об'єктах и середовище антропогенного та природного 

походження; аналіз та синтез нових вузлів и пристроїв резонансної 

квазіоптики, твердотільної електроніки, імпульсної та антенної техніки; 

розробка и тестування нових вимірювальних схем рефлекто- и 

діелектрометрії»; ДР № 0117U004033 «Теоретичне та експериментальне 

дослідження взаємодії електромагнітних хвиль гіга-, терагерцового та 

оптичного діапазонів у природних та штучних структурах з метою розробки 

перспективних функціональних пристроїв антенної техніки, квазіоптики, 

мікрохвильової електроніки та нових радіофізичних технологій у біології та 

медицині». 

 

2. Аналіз змісту дисертаційної роботи 

 

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 139 сторінок друкованого тексту, дисертація містить 

35 рисунків, 5 таблиць, 3 додатки на 12 сторінках, список використаних 

літературних джерел, що складається зі 160 найменувань. Структура та 

об'єм дисертації відповідають встановленим вимогам. 

У вступі автором представлено загальну характеристику роботи, 

обґрунтована її актуальність, сформульовано мету і завдання дослідження, 

визначено об'єкт і предмет дослідження, наукову новизну та практичну 

значимість одержаних результатів, особистий внесок здобувача, наведено 

дані про методи досліджень, апробацію, публікації та структуру роботи. 

У першому розділі проаналізовано результати останніх досліджень 

щодо застосування електромагнітних полів в медицині; розглянуто 

особливості використання сучасних апаратів і приладів для КВЧ-терапії, 

описано сучасні тенденції КВЧ діагностики та терапії при 

цереброваскулярних захворюваннях, показана перспективність методу 

визначення електрофоретичної рухливості ядер буккального епітелію та 

виявлено, що існуючі методи й апарати не дозволяють в рамках одного 

апаратного комплексу проводити індивідуальний підбір параметрів КВЧ-

терапії та відслідковувати її ефективність на всіх етапах лікування. 

У другому розділі розглянуто методи, які використовують 

електромагнітне випромінювання КВЧ діапазону для діагностики 

патологічних станів організму людини на клітинному рівні, представлено 

математичну модель для аналізу фізичних процесів у пристрої для 

опромінення біологічних рідин на основі двовимірних скалярних 

електродинамічних рівнянь для об'єктів циліндричної конфігурації, описано 

метод КВЧ-аутогемотерапії, розглянуто біофізичні основи методу 

внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу, запропоновано 

багатофункціональний цитобіофізичний (БЦБФ) метод. 



У третьому розділі наведено опис розробленого апаратного 

комплексу для діагностики, лікування і визначення ефективності КВЧ-

терапії. Запропоновано модифіковану конструкцію резонатора, що дозволяє 

опромінювати клітини буккального епітелію у водному середовищі. 

Проведено електродинамічне моделювання розподілу електромагнітного 

поля КВЧ діапазону в циліндричному резонаторі з великими і малими 

дозами поглинаючої рідини. Представлено алгоритм роботи апаратного 

комплексу. 

Четвертий розділ присвячений опису результатів застосування 

апаратного комплексу та БЦБФ методу для контролю ефективності 

лікування методом КВЧ-аутогемотерапії хворих на цереброваскулярну 

патологію. Наведені результати експериментальних досліджень 

використання БЦБФ методу при реєстрації зміни функціональної 

активності клітин буккального епітелію, які засвідчили зміну значень їх 

електоронегативності у хворих на цереброваскулярну патологію. 

У висновках наведено основні результати роботи. 

У додатках представлено акти впровадження результатів роботи, 

систематизовані значення електрокінетичних показників ядер клітин 

буккального епітелію хворих на цереброваскулярні захворювання, а також 

список опублікованих праць автора за темою дисертації. 

Зміст автореферату відображає основний зміст дисертації та 

достатньо повно розкриває внесок здобувача в наукові результати та 

практичну цінність роботи. 

 

3. Повнота викладу основних положень дисертації  

в опублікованих працях 

Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 8 наукових 

працях, з них: 2 статті у наукових фахових виданнях України, 3 – у 

закордонних періодичних фахових виданнях включених до міжнародних 

наукометричних баз, 2 – у виданнях України, 1 – у збірниках матеріалів 

конференцій. 

Аналіз змісту публікацій, не дивлячись на незначну «географію» 

видань, дозволяє зробити висновок, що в них в повному обсязі опубліковані 

основні результати дисертації. 

 

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і  

рекомендацій, сформульованих в дисертації 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації достовірні та в 

достатній мірі обґрунтовані. Це дозволяє визначити отримані результати, як 

цілком вірогідні, а ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, цілком достатньою, що не викликає сумнівів. 

Теоретичні та прикладні дослідження виконано з використанням 

сучасних методів прикладної електродинаміки, методу 



внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу, методів математичної 

статистики та сучасних програм обробки даних.  

Результати роботи впроваджені в лікувальний процес у КНП «МКЛ 

№ 7» ХМР та навчальний процес при викладанні дисциплін «Терапевтичні 

апарати і системи» і «Біофізика. Основи взаємодії фізичних полів з 

біологічними об'єктами» на кафедрі радіоелектронних та біомедичних 

комп’ютеризованих засобів і технологій НАКУ ім. Н.Є Жуковського «ХАІ». 

  

5. Наукова новизна досліджень та одержаних результатів 

 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в даній 

роботі: 

- вперше розроблено багатофункціональний цитобіофізичний метод 

на основі зміни електрокінетичних властивостей ядер клітин буккального 

епітелію людини під впливом КВЧ випромінювання, що дозволило 

визначати на клітинному рівні індивідуальну чутливість до КВЧ-терапії 

хворих з цереброваскулярною патологією; 

- вперше класифіковано види реакції ядер клітин буккального 

епітелію людини на дію електромагнітного випромінювання КВЧ діапазону 

на основі методу внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу, що дозволило 

розробити багатофункціональний цитобіофізичний метод;  

- удосконалено метод визначення фізіологічного стану людини 

шляхом оцінки електрокінетичних властивостей клітинних ядер 

буккального епітелію людини, що дозволяє оцінити ефективність КВЧ-

терапії на всіх етапах лікування. 

 

6.  Практична цінність отриманих результатів 

 

Практична значимість отриманих результатів полягає у їх прикладній 

спрямованості, що дозволила підвищити ефективність КВЧ-діагностики та 

терапії пацієнтів з цереброваскулярною патологією. Зокрема, у ході 

виконання дисертаційного дослідження: 

- розроблено апаратний комплекс, що дозволив здійснити аналіз 

індивідуальної чутливості до КВЧ-терапії і забезпечити моніторинг 

ефективності лікування цереброваскулярних захворювань; 

- удосконалено конструкцію пристрою для опромінення біологічних 

рідин в КВЧ діапазоні, що дозволило істотно розширити набір 

досліджуваних зразків тканин людини; 

 

7. Зауваження по роботі 

 

Оцінюючи дисертацію в цілому, можна зробити висновок, про те, що 

вона оформлена у логічній послідовності, технічно доступно щодо 

викладання матеріалу. При аналізі змісту дисертації необхідно визначити 

наступні недоліки та зауваження: 



1) Формулювання мети дослідження потребує уточнення. Так, не 

визначено доцільність розробки методу, який дозволить здійснювати 

комплексний підхід. Необхідно було б вказати в меті роботи для 

покращення яких якісних чи кількісних характеристик розроблений 

даний метод. 

2) П. 1 наукової новизни сформульований невдало, оскільки не містить 

істотного наукового твердження, а лише констатує здійснений 

автором процес, який, очевидно, не може свідчити «… про ефективне 

проникнення поля в біологічні об'єкти». 

3) Текст дисертації, зокрема п. 2.1. «КВЧ-аутогемотерапия, як окремий 

випадок КВЧ-гемотерапії», містить недостатнє обґрунтовування 

вибору КВЧ-аутогемотерапиї для апробації представленого в 

дисертації методу, оскільки містить лише посилання 

([7], [9], [124] – [128] у списку літератури) на дослідження одного 

авторського колективу. 

4) Загальні зауваження до висновків по розділам. Більшість з них 

наводять лише окремі  факти і не містять їх опису та/або аналізу, тому 

сприймаються скоріше як анотація до розділу, ніж найвагоміші 

результати. Висновки по розділах могли бути укрупнені без 

порушення їх змісту.  

5) У висновках до роботи доцільно було б навести певні числові дані, що 

свідчать про користь проведених досліджень. 

6) У тексті автореферату та дисертації наявні змістовні, граматичні й 

інші неточності, зокрема: 

- на с.4, 5 автореферату – слід писати «…апаратні методи 

дослідження (електроенцефалографія, електрокардіографія та 

ін.)…» замість «…апаратні методи дослідження 

(електроенцефалограма, електрокардіограма)…»; 

- на с. 5 автореферату слід писати «Тому актуальною є саме розробка 

методу…» замість «Тому актуальним є саме розробка методу…»; 

- сумнівними видаються визначення, такі як «активування крові 

хворого» (с. 5 автореферату і по тексту дисертації), «терплять 

розрив» (с.6 автореферату); 

- сумнівним є твердження, що система рівнянь на с.6 автореферату 

«…дозволяє знаходити розподіл електромагнітного поля в 

пристрої….»; 

- необхідно вживати «на межах» замість «на кордонах» та інш. 

7) У роботі недостатньо висвітлені можливості використання інших 

випромінювачів, не наведено їх порівняльний аналіз. З тексту роботи 

не зрозуміло, за якими критеріями був обраний саме резонатор в 

якості випромінювача. 

8) Пояснення до системи рівнянь (2.1) (с. 42) містять неточності, 

наприклад, в системі присутні �⃗� 𝑡𝑔(𝑝, 𝑡), �⃗⃗� 𝑡𝑔(𝑝, 𝑡), а в поясненнях 

�⃗� (𝘨, 𝑡), �⃗⃗� (𝘨, 𝑡), також відсутня в поясненні величина 𝛺𝑖𝑛𝑡. 




