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поданої на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук 

Брюзгінової Наталії Володимирівни «Метод та апаратура для діагностики і 

лікування цереброваскулярної патології з використанням електромагнітного 

випромінювання міліметрового діапазону»  

за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. 

 

Актуальність. В сучасній медицині застосовують велику кількість 

різновидів фізіотерапевтичних апаратів та систем. Причому в деяких випадках 

відсутність вчасної фізіотерапевтичної допомоги може привести до смерті 

пацієнта. Разом з тим більшість методів та приладів фізіотерапії застосовують 

ґрунтуючись на натурних дослідах, або законах фізики, біофізики та 

прикладної біології. Такий підхід не дозволяє адекватно прогнозувати 

результати інформаційної дії фізичних полів на живу матерію. Наприклад, не 

існує методики підбору параметрів електромагнітних полів малої потужності 

терапевтичних приладів СВЧ та КВЧ для різних пацієнтів. 

Тому визначення мети, об’єкту та завдань дослідження по розробці 

нового багатофункціонального методу та апаратних засобів, для  здійснення 

комплексного підходу до лікування діагностики сприйняття, та моніторингу 

стану пацієнта за допомогою ЕМП КВЧ діапазону безумовно є актуальною 

задачею, вирішення якої дозволить зробити процес фізіотерапії більш 

ефективним. Вище зазначене дозволяє стверджувати, що тематика роботи є 

актуальною, як в науковому, так і в прикладному відношеннях. 

Наукова новизна. В дисертації вирішується важлива задача по 

об’єктивізації методу КВЧ терапії для вирішення конкретної задачі медицини 

– лікування цереброваскулярної патології. В роботі отримано ряд нових 

наукових результатів. Відмітимо деякі з них: 

- моделювання розподілу електромагнітного поля КВЧ діапазону в 

циліндричному резонаторі з різними дозами поглинаючої рідини, що дає змогу 

підтвердити факт проникнення поля в біологічні об'єкти; 

- виявлено чотири види реакції ядер клітин буккального епітелію 

людини на дію ЕМП КВЧ діапазону на основі методу внутрішньоклітинного 

мікроелектрофорезу, що дало змогу розробити метод діагностики 

індивідуальної чутливості пацієнтів до КВЧ-терапії; 

- удосконалено метод визначення фізіологічного стану пацієнта, на 

основі електрокінетичних властивостей клітинних ядер буккального епітелію 

людини, що дозволяє оцінити ефективність КВЧ-терапії на всіх етапах 

лікування. 

Достовірність і обґрунтування результатів роботи не визиває 

сумнівів. Задачі, що вирішується розглядаються в логічній послідовності. 

Методи дослідження, що використовуються, є фізично обґрунтовані. 

Моделювання розподілу електромагнітного поля виконано 

використанням понять електродинаміки та є адекватним. 



Використання методу внутрішньоклітинного електрофорезу є 

продовження робіт що виконувалися на кафедрі біофізики ХНУ імені Каразіна 

та широко застосовується в біофізичних дослідженнях. 

Тому отримані нові результати не визивають сумнівів. 

Результати роботи мають велике практичне значення. Найбільш 

важливими, з точки зору практичного значення, є наступне: 

- розроблений апаратний комплекс, що дозволяє проводити визначення 

індивідуальної чутливості до КВЧ-терапії; 

- розроблений апаратний комплекс, окрім КВЧ-аутогемотерапії, 

забезпечує моніторинг ефективності лікування цереброваскулярних 

захворювань; 

- удосконалено конструкцію пристрою для опромінення біологічних 

рідин в КВЧ діапазоні довжин хвиль, що дозволяє істотно розширити набір 

досліджуваних зразків тканин людини.  

- пристрій для опромінення біологічних рідин в КВЧ діапазоні довжин 

хвиль може бути використано при проведенні дослідів в прикладній біології 

та інших  напрямках біомедицини 

Дисертація Брюзгінової Н. В. написана на основі статей, які 

опубліковані в наукових виданнях та тезах доповідей на міжнародних 

конференціях. Автореферат повно і правильно відображає ідеї та зміст 

дисертації, висновки, ступінь новизни та значення для практики. 

Дисертація є закінченою науково-практичною роботою в галузі 

біоінженерії. В роботі на сучасному науковому рівні вирішена задача по 

практичному застосуванню КВЧ-аутогемотерапії з метою лікування 

цереброваскулярної патології. Проведене моделювання підтверджує факт 

опромінення КВЧ випромінювання рідиною, а розроблена методика 

визначення індивідуальної чутливості дозволить більш об’єктивізувати 

процес лікування хворих на цереброваскулярну патологію методом 

фізіотерапії КВЧ випромінюванням. 

Дисертація викладена послідовно, логічна, мовою та стилем які прийняті 

в науковій літературі. 

На жаль робота має декілька недоліків, головним чином методичного 

характеру: 

- відносно мало апробацій результатів на наукових конференціях та 

семінарах особливо за останні роки; 

- третє та друге наукове положення можна було б об’єднати; 

- не конкретизовано в якому закладі було впроваджено конкретне 

практичне положення; 

- в першому розділі бажано привести існуючі методи підбору параметрів 

полів та резонансних частот;  

- деякі формули (2.1, 2.9) приведені в вигляді рисунків; 

- при описі процедури аутогемотерапії вказано час проведення, але не 

вказана потужність; 

 

 



 


