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ВІДГУК

Офіційного опонента на дисертаційну роботу Г ермана Станіслава 

Анатолійовича «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування А- 

силіконового матеріалу для безкламерної фіксації знімних протезів при мезіо- 

дистальному нахилі зубів», представлену у спеціалізовану вчену раду Д 64.600.02 

при Харківському національному медичному університеті МОЗ України, на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  

стоматологія.

Актуальність теми

На нашу думку, актуальність даного науково-практичного дослідження, його 

наукова новина і особливо безпосередньо практична клінічна цінність, перш за 

все пов’язана з досить значною частотою виникнення часткових дефектів'зубних 

рядів з мезіо-дистальним нахилом опорних зубів, особливо у молодому віці.

Так, за даними наукових досліджень проведених у нашому інституті частота 

дистального патологічного зміщення опорних зубів у осіб молодого віку з 15 до 

29 років у різних медико-географічних регіонах нашої країни зустрічається у 8,6- 

9,6%, серед часткових дефектів зубних рядів, а медіального у  42,6-45,1%, тобто, 

на загал, у 51,2-54,7%.

А це, як кажуть в Україні, «вже занадто», зважаючи на те, що класичне зубне 

протезування з застосуванням у таких клінічних випадках незнімного 

протезування, без вимушеної депульпації опорних зубів просто неможливе, як 

таке. Як не дивно, але це висловлювання повністю відноситься і до застосування 

імплантатів при подібному становищі без відповідних порушень, як клінічного 

так і гігієнічного характеру, чи попередньої ортодонтичної підготовки опорних 

зубів, з витікаючими з цього моральними і матеріальними витратами, як пацієнтів 

так і лікарів.

Отже, наведене вище більш ніж переконливо свідчить про наявність даже не 

питання, а цілої проблеми пов’язаної з мезіо-дистальним нахилом опорних зубів і 

пошуку таких ортопедичних апаратів, протезів, конструкційних і відбиткових
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матеріалів, за допомогою яких можливо було б добитися отримання найбільш 

високого ступеня медичної ефективності від наданої ортопедичної допомоги.

Зважаючи на останнє ствердження, приємно відзначити, що саме подібному 

питанню, із загального обсягу супутніх невирішених питань з даної проблеми і 

присвячена дана дисертаційна робота.

Опосередково свідчить про її актуальність і прикладне значення також те, що 

вона витікає з планової, державної, науково-дослідної програми Харківського 

національного медичного університету МОЗ України «Діагностика і лікування 

захворювань органів та тканин щелепно-лицевої ділянки (№ ДР 0113 V 002274) та 

«Характер, структура та лікування основних стоматологічних захворювань» (№ 

ДР 0116У004975), де автор був безпосереднім виконавцем окремих їх фрагментів.

Ступінь обґрунтованості наукових висновків і рекомендацій

сформульованих у  дисертації та їх вірогідність

Поглиблений аналіз використаних здобувачем об’єктових методів 

дослідження, як у експериментальних так і клінічних дослідженнях, засвідчив про 

їх сучасність, різноманітність, доцільність у застосуванні, високу 

інформативність та повну відповідність основної меті даного науково- 

прикладного дослідження та запланованим завданням, що повністю забезпечило 

отримання найбільш обґрунтованих та ймовірних даних.

Так, експериментальні дослідження базувалися на спеціально розробленій 

програмі, яка складалася з взаємопов’язаних 5-ти етапів, а саме:

- на першому етапі розроблялася сама рецептура та визначалися найбільш 

оптимальні у даному разі фізико-хімічні властивості А-силіконових еластичних 

конструкційних матеріалів.

- на другому етапі здобувач досліджував субхронічну їх токсичність на 

статевозрілих щурах за відповідною при цьому класичною програмою.

- на третьому етапі проводилось рентгенологічне дослідження альвеолярного 

відростка на ділянці дефекту зубного ряду для оцінки впливу часткових знімних



протезів на оптичну щільність кісткової тканини у залежності від часу втрати 

зубів.

- на четвертому визначалась остаточно їх конструкція з безкамерною 

фіксацією з застосуванням А-силіконового матеріалу шляхом математичного 

моделювання та порівняльного аналізу.

- і на п’ятому етапі було проведене ортопедичне лікування 60 хворих з мезіо- 

дистальним нахилом опорних зубів.

Слід зазначити, що на кожному з етапів були задіяні і відповідні спрямовані 

дослідження.

Так, фізико-хімічні властивості розробленого матеріалу визначалися в 

акредитованій дослідній лабораторії стоматологічних матеріалів та виробів АТ 

«Стома» на 90 зразках, з отриманням інформації про їх консистенцію, відносно 

деформації на стискання, міцності зв’язку з акриловими полімерами, його 

відновлення після подібної деформації відносно подовження та водопоглинання.

Узагальнена порівняльна оцінка основних фізико-хімічних властивостей 

виконувалася шляхом порівняння стандартизованих показників.

Токсичний вплив А-силіконового матеріалу визначався у повній 

відповідальності з вимогами «Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» 

(Страсбург, 2005) та згідно «Загальних етичних принципів експериментів на 

тваринах», ухвалених 5-м Національним конгресом з біоетики (Київ, 2013).

Зупиняючись на клінічних дослідженнях слід зазначити, що здобувачем було 

поглиблено проаналізовано 60 комп'ютерних томограм (32 жінки і 28 чоловіків) зі 

здоровим пародонтом, які, у свою чергу, були поділені на 4 групи в залежності 

від часу втрати зубів, а саме: від 10 до 14 діб, 15-30 діб, від 1 місяця до 3-х, від 3-х 

місяців до 3-х років. При цьому, у кожній з груп визначалася оптична щільність 

кісткової тканини альвеолярного відростка за допомогою тривимірних 

комп’ютерних томограм в умовних одиницях за Хаунсфільдом та її зміни у 

динаміці у залежності від часу видалення зубів.
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У клінічних дослідженнях хворі були поділені на 2 групи. Перша група 

(контрольна) передбачала набір пацієнтів яким виготовляли протези з акрилового 

матеріалу з кламерною фіксацією, а друга -  з використанням А-силіконових для 

безкамерної фіксації. Порівняльну оцінку яких здобувач надавав на підставі 

клінічних, функціональних та інструментальних методів дослідження.

Статистична обробка отриманих матеріалів передбачала використання 

класичних методів параметричної статистики для кількісних величин і 

непараметричних -  у відсотках для якісних ознак. При цьому, ступінь їх 

достовірності визначали згідно критерію Стьюдента, при пороговій величині 

рівня значимості Р -  0,05 з залученням пакету прикладних програм Microsoft 

Office 2010 на персональному комп’ютері.

Отже, зважаючи на наведене вище слід вказати на досить високий рівень 

використаних у даній дисертаційній роботі об’єктивних методів дослідження, їх 

всебічну інформативність та повну відповідність головній її меті і запланованим 

завданням.

Наукова і практична значимість проведених досліджень

На наш погляд, головне наукове набуття даної дисертаційної роботи полягає 

у тому, що автору дійсно вперше, на підставі визначених фізико-хімічних 

властивостей А-силіконових матеріалів, за допомогою спеціально виведеної 

формули, проведене науково-математичне обґрунтування самої конструкції 

безкамерного протезу для отримання найбільш ефективного клінічного 

використання пацієнтами запропонованого автором знімного протезу при з мезіо- 

дистальному нахилі опорних зубів. Окрім того, здобувачем ще й доповнені 

наукові дані про оптичну щільність кісткової тканини альвеолярних відростків в 

залежності від термінів видалення зубів на підставі поглиблених досліджень із 

залученням конусно-променевої комп’ютерної томографії.

Саме зазначене вище і дозволило автору набути високу ступінь практичного 

значення даної науково-прикладної роботи, а саме забезпечити дану категорію 

хворих найбільш атравматичним методом їх ортопедичного лікування, зважаючи



5

на наявність мезіо-дистального нахилу опорних зубів. При цьому, показник 

медичної ефективності запропонованого впровадження сягає 20%. Останнє 

красномовно свідчить про вельми високу ступінь практичного значення даної 

дисертаційної роботи та клінічну доцільність використання запропонованого А- 

силіконового матеріалу у масштабах всієї нашої країни. Окрім цього, як на нас, 

дана розробка має ще й велике державне значення, вже не кажучи про збереження 

у країні відповідних коштів і забезпечення населення роботою, як таке.

Оцінка змісту роботи, зауваження

Дисертаційна робота Германа Станіслава Анатолійовича «Клініко- 

лабораторне обгрунтування застосування А-силіконового матеріалу для 

безкламерної фіксації знімних протезів при мезіо-дистальному нахилі зубів» 

оформлена і побудована у повній відповідальності з основними вимогами ВАК 

України і складається з титульного аркушу, анотації, змісту роботи, переліку 

скорочень та позначень, вступу, розділу «Огляд літератури», 4-х розділів власних 

досліджень, розділу «Аналіз і узагальнення результатів дослідження», висновків, 

практичних рекомендацій, списку літератури та додатків.

У вступі, здобувач вельми професійно і всебічно обґрунтовує актуальність 

даної роботи, окреслює невирішені питання по даній тематиці, вказує на 

важливість для клінічної стоматології їх вирішення, визначає головну мету і 

ставить основні завдання по її реалізації.

Окрім того, вказує на безпосередній зв’язок даної науково-прикладної роботи 

з державними науковими програмами, акцентує увагу на наукову новизну 

отриманих результатів, їх практичне значення і прикладну цінність для широкого 

загалу клінічної стоматології.

Окрім цього, наводиться також інформація цро особливий внесок в 

отриманні результатів дослідження, їх апробацію, публікації та обсяг і структура 

дисертації.
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Що стосується суттєвих зауважень, то їх практично немає за виключенням 

деяких питань дискусійного характеру пов’язаних, перш за все, з тлумаченням 

деяких його пунктів відносно вимог ВАК щодо їх суті.

Так, як на нас, то у пункт «Об'єкти дослідження» бажано було б добавити ще 

й «А-силіконовий конструкційний матеріал», часткові знімні протези, а у пункт 

«Предмет дослідження» - медична ефективність запропонованого впровадження.

Що стосується пункту «Методи дослідження», то їх бажано розкривати саме 

з якою метою вони використовувалися. І наостанок, у пункті «Практичне 

значення отриманих результатів» бажано наводити дані про отриману медичну 

ефективність пропонованих автором розробок, так звану доказову медицину. 

Інших зауважень немає.

У першому розділі «Лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів при мезіо- 

дистальному нахилі частковими знімними протезами з використанням 

полівінілсілоксанових матеріалів», що складається з 3-х підрозділів і викладено 

на 16 сторінках, здобувачем достатньо фахово надаються дані про частоту 

виникнення дефектів зубних рядів, сучасні методи діагностики, ортопедичного їх 

лікування та існуючи способи фіксації часткових зубних протезів. Розділ, як і вся 

дисертація, написаний грамотною професійною мовою у якому повністю 

висвітлюються основні літературні дані по затронутому у дисертації питанню, 

визначаються деякі питання, що потребують додаткових поглиблених досліджень 

та ставляться питання по їх вирішенню.

Слід зазначити, що даний розділ не перевищує 20% від загального обсягу 

основної частини. Суттєвих зауважень немає окрім бажаності наведення 

наприкінці розділу окремо окресленого резюме.

У 2-му розділі «Матеріали і методи дослідження», що складається з 7 

підрозділів і викладено на 24 сторінках, здобувачем наведені основні об’єктивні 

методи дослідження, що безпосередньо використовувалися в проведених 

дослідженнях, як у лабораторній частині дисертації так і в клінічних 

випробуваннях.
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Порівняльний аналіз використаних методів показав, що усі вони достаньо 

сучасні, високоінформативні, доступні у виконанні і повністю відповідають 

основній меті даної роботи і її запланованим завданням. Зауважень немає.

3-й розділ «Розробка і експериментальне обґрунтування клінічного 

застосування нового А-силіконового матеріалу при виготовлені знімних протезів 

з безкамерною фіксацією», що складається з 3-х підрозділів і викладено на 17 

сторінках, присвячено розробці рецептури оптимального складу даного матеріалу 

для відновлення часткових дефектів зубних рядів з мезіо-дистальним нахилом 

опорних зубів. Визначаються його основні фізико-механічні властивості та 

проводяться дослідження по встановленню показників субхронічної токсичності.

Аналізуючи матеріали проведених досліджень слід засвідчити, що 

розроблений автором А-силіконовий стоматологічний конструкційний матеріал 

не чинить токсичного впливу на життєво важливі органи та тканини у 

експериментальних тварин. Зауважень немає.

У 4-му розділі «Інновації в плануванні лікування пацієнтів при виготовленні 

знімних протезів з безкамерною фіксацією», що складається з 2-х підрозділів і 

викладено на 13 сторінках, здобувач проводить вже безпосередньо попередні 

клінічні дослідження з визначення щільності кісткової тканини альвеолярного 

відростка в ділянці дефекту зубного ряду за допомогою методу кількісної 

комп’ютерної томографії та розрахунки математичного моделювання конструкції 

зубного протезу з безкамерною фіксацією при мезіо-дистальному нахилі опорних 

зубів із застосуванням розробленого та запропонованого ним А-силіконового 

матеріалу, результати яких засвідчили про повну відповідність змін у оптичної 

щільності кісткової тканини при ранньому використанні протезів та підвищенню 

їх щільності з часом після видалення зубів. Поряд з цим, автором обґрунтовано 

доведено, що фіксація та стабілізація подібних протезів здійснюється, у першу 

чергу, за допомогою клиноподібного тіла з еластичним компаундом, розмір якого 

розраховується індивідуально.

Зауважень також немає.
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5-й розділ «Ортопедичне лікування знімними протезами з безкамерною 

фіксацією та оцінка його ефективності у пацієнтів з різними клінічними проявами 

адентії», складається з 6-ти підрозділів і викладено на 14 сторінках, присвячений 

клінічній апробації даної розробки.

Це і сам спосіб виготовлення подібних протезів і його особливості. 

Різноманітні клінічні випадки застосування з розрахунками 

гнатодинамометричних показників, кількості проведених корекцій, функції 

ковтання за спробою Редінова, тощо.

Як засвідчили отримані дані спостережень, перш за все, спостерігається 

задовільна фіксація протезів, відсутні больові відчуття слизової оболонки 

протезного поля, значно коротший термін відновлення повноцінної 

функціональної діяльності, більш швидший термін адаптації, зменшення 

кількості корекцій та значно поліпшується сам акт ковтання у пацієнтів.

Зауважень практично немає.

Аналізуючи на загал цей розділ власних досліджень, рахуємо за необхідність 

сказати, що усі вони написані і оформлені на рідкість дуже вдало, стисло, без 

зайвої та второсортної інформації, що вітається ВАК-ом, зважаючи, що дисертація 

це науково-дослідна робота, а не повість чи роман.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» практично повністю 

викладено й оформлено у повній відповідальності з основними вимогами ВАК 

України, окрім бажаності наведення ще й порівняльного аналізу з найближчими 

аналогами, тим паче, що подібна інформація у даній роботі є і є у достатньому 

обсязі. Інших побажань немає.

Висновки і практичні рекомендації повністю віддзеркалюють усі отримані 

результати і цілком відповідають головній меті і запланованим завданням.

Список використаних джерел включає у себе 178 джерел, з яких 101 -  

кирилицею та 77 латиницею.

Дисертацію оформлено окремим томом, викладено на державній мові з 

загальним обсягом у  143 сторінки та проілюстровано 23 малюнками та 19 

таблицями.
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Основні науково-прикладні результати даної роботи висвітлені у 17 наукових 

працях з яких 6 у фахових виданнях, при цьому, 4 статті одноосібні, що 

опосередково свідчить про високий науковий рівень здобувана, як для 

кандидатської дисертації, 10 тез та 1 деклараційний патент України та корисну 

модель.

Автореферат повністю віддзеркалює основні отримані результати дисертації. 

Суттєвих зауважень, як до викладу отриманих результатів, їх аналізу і 

запропонованих рекомендацій немає.

Заключаючи наведене вище слід зазначити, що подана до офіційного захисту 

дана дисертаційна робота виконана й оформлена на високому науково- 

методичному рівні з дотриманням усіх вимог ВАК України на теперішній час і 

безумовно заслуговує на позитивну оцінку.

Разом з цим у процесі рецензування виникло ряд питань дискусійного 

характеру, які потребують додаткового пояснення, а саме:

1. Можливо чи ні, і у яких випадках Ви пропонуєте використовувати 

розроблений вами А-силіконовий матеріал при мезіо-дистальному нахилі 

опорних зубів у якості денто-альвеолярних кламерів при виготовлені у подібних 

клінічних випадках знімних пластинкових протезів?

2. У якій мірі розроблений Вами матеріал може бути використаний і у 

суміжних стоматологічних спеціальностях -  ортодонтія, хірургічна стоматологія, 

тощо?

3. Зважаючи, що у Вас безкамерна фіксація, питання: за рахунок чого, чи 

яких конструктивних особливостей, Вами досягається така задовільна фіксація 

подібних знімних протезів?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Г ермана Станіслава Анатолійовича «Клініко- 

лабораторне обґрунтування застосування А-силіконового матеріалу для 

безьсламерної фіксації знімних протезів юри мезіо-дистальному нахилі зубів», є 

завершеною, самостійно виконаною науково-прикладною роботою, присвячену
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вирішенню важливого наукового і клінічного питання — підвищення ефективності 

ортопедичного лікування хворих з частковими дефектами зубних рядів з мезіо- 

дметальним нахилом опорних зубів, шляхом розробки нового вітчизняного А- 

силіконового конструкційного матеріалу для виготовлення часткових знімних 

протезів з безкамерною фіксацією.

За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним значенням і 

прикладною цінністю, дана дисертаційна робота цілком відповідає п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 567 від 

24.07.2013 року (із змінами внесених згідно з Постановою КМ № 657 від 

19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 р.), які ставляться до кандидатських 

дисертацій, а її автор безумовно заслуговує присудження наукового ступеню 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент

Завідувач відділення ортопедичної стоматології

Підпис ЗШш ш  •
_______ V завіряв

Інспектор відділу кадрів ДЕРЖАВНОЇ У С Т А Н О В І 
«ІНСТИТУТУ СТОМАТОЛОГІЇ та П^ЕЛЕПЛОЛИЦЕВОІ 

ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ»

20 р.


