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Анатолійовича «Клініко - лабораторне обґрунтування застосування А-силіконового 
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Актуальність обраної теми

Збільшення тривалості життя населення призводить до збільшення 

ризику для зубів, що залишилися в порожнині рота і, як наслідок, збільшення 

кількості зубів, що підлягають видаленню внаслідок каріозного процесу, його 

ускладнень та захворювань тканин пародонту. Тому розповсюдженість 

дефектів зубних рядів в останні роки сягає значних показників. Як свідчать дані 

наукової літератури кількість таких пацієнтів від загальної чисельності 

населення України складає від 70 до 95%.

Потреба населення в знімному протезуванні визначена в межах від 46 до 

98% обстеженого дорослого населення, а рівень її задоволення по різним 

регіонам України становить 22-38%. В результаті втрати зубів і, в більшості 

випадків, несвоєчасного протезування у деяких пацієнтів відмічається зрив 

адаптаційних можливостей організму, який спричинює виникнення 

патологічних процесів у всіх компонентах зубощелепної системи, що 

гальмує стадії адаптації до зубних протезів, перевантаження опорних зубів 

приводе до порушення функціонального стану жувальних м’язів, що в 

подальшому утруднює протезування даної групи пацієнтів. Кількість пацієнтів 

які мають мезіо-дистальний нахил при протезуванні акриловими частковими 

знімними пластинковими протезами сягає 30%.

При виготовленні часткових знімних протезів з кламерною фіксацією 

доводиться вирішувати дуже складну проблему естетики. Розміщення деталей 

кламера на опорних зубах порушує їх звичний зовнішній вигляд, робить



помітними металеві деталі при розмові і посмішці і нерідко істотно порушує 

об'єм і форму зовнішньої поверхні зубів, що помітно знижує швидкість 

звикання до протезу. Кламерне кріплення протезів досить жорстке, тому його 

використання, особливо при мезіо-дистаЛьному нахилі, може привести до 

перенавантаження опорних зубів, їх подальшого розхитування і швидкої втрати, 

а в деяких випадках робить кламерну фіксацію неможливою.

Провідні країни світу продовжують пошук зубо-технічних матеріалів, які 

б відповідали вимогам міжнародного стандарту якості (180) та були здатні 

розв’язати проблемні питання естетики та фіксації знімних зубних протезів. У 

зв’язку з вищезазначеним виникає необхідність розроблення ефективних 

підходів до надання стоматологічної допомоги населенню, поглиблених 

наукових досліджень, математичного моделювання способу безкламерної 

фіксації часткових знімних протезів, розробки та впровадження в ортопедичну 

стоматологічну практику лікування пацієнтів з ДЗР, використовуючи для 

стабілізації прошарок А-силіконового матеріалу, що і обумовило актуальність 

дослідження.

Слід зазначити, що всі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації ґрунтуються на результатах достатнього обсягу клінічних, 

спеціальних фізико-механічних, рентгенологічних та статистичних методах 

дослідження. Об’єм та результати проведених досліджень відповідають 

поставленій меті та завданням.

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної 

програми Харківського національного медичного університету МОЗ України 

«Діагностика та лікування захворювань органів та тканин щелепно-лицьової 

ділянки» (№ держреєстрації 0113Ш02274, 2013-2015 р.) і “Характер, 

структура та лікування основних стоматологічних захворювань” (№ 

держреєстрації 0116Ш04975).

Обґрунтованість і достовірність наукових досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій, сформульованих у  дисертації.



Сформульовані автором положення, висновки та практичні рекомендації 

достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті та завданням 

дослідження, мають теоретичне та практичне значення. При виконанні роботи 

дисертантом був вибраний методично вірний науковий підхід для вирішення 

поставлених задач.

Автором розроблено новий вітчизняний конструкційний А-силіконовий 

матеріал для безкламерної фіксації протезів, за допомогою якого 

запропонований спосіб лікування дефектів зубних рядів III класу за Кеннеді, 

що мають мезіо-дистальний нахил. Дисертант самостійно провів весь комплекс 

експериментальних, лабораторних та клінічних досліджень.

Первинний матеріал повністю зібраний автором, а також виконана 

систематизація, статистичний та клініко-інформаційний аналіз, проліковані 

пацієнти, узагальнено виявлені у дослідженні закономірності. На основі 

виконаних безпосередньо автором лабораторних та клінічних досліджень 

написані усі розділи дисертації, сформульовано висновки та практичні 

рекомендації. У роботах, опублікованих у співавторстві, участь здобувача є 

визначальною.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів. 

Достовірність і новизна висновків,повнота викладення в опублікованих

працях

Для встановлення достовірності наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій сформульованих в дисертації, отримані результати 

опрацьовані сучасними методами статистичної обробки.

Методично вірний підхід до вирішення поставлених завдань 

використання сучасних методів дослідження у поєднанні із достатньою 

кількістю клінічних спостережень забезпечили достовірність отриманих 

автором наукових результатів. Не викликає сумніву наукова новизна положень 

та сформульованих на їх основі висновків і практичних рекомендацій. Основні 

положення дисертаційної роботи висвітлені у 17 друкованих наукових 

працях, 6 - у  фахових наукових виданнях, (одноосібно — 4), 10 тез у



збірниках матеріалів вітчизняних та закордонних конгресів, з’їздів і 

конференцій, отримано 1 деклараційний патент України на корисну модель.

Структура дисертації та оцінка її змісту

Дисертаційна робота викладена українською мовою, загальним обсягом 

143 сторінки. Складається із анотації, змісту, списку умовних скорочень, 

вступу, аналітичного огляду літератури та розділу, у якому викладені 

матеріали і методи дослідження, а також двох розділів з результатами 

власних досліджень, аналізом та узагальненням результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який містить 178 

джерел (101 кирилицею та 77 латиницею (22 сторінки)). На 37 сторінках 

дисертації розміщено 23 рисунка і 19 таблиць, додатки склали 8 сторінок.

Вступ, викладений на 8 сторінках, відображає актуальність теми роботи, 

її зв’язок із науковою темою, мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, 

методи досліджень, наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувана, апробацію та публікації результатів 

дослідження.

Мета дослідження сформульована чітко, лаконічно, відповідає темі 

роботи. Об’єкт та предмет дослідження обрані методично правильно.

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення 

даної наукової проблеми дисертантом поставлений ряд завдань у кількості 

п’яти.

Стосовно зауважень до поставлених завдань: на нашу думку необхідно 

було б скорегувати завдання 1, тому що в дисертаційній роботі, по суті, ви 

проводиться вибір між різними рецептурами одного і того ж матеріалу, а не 

порівнюються матеріали різних виробників між собою.

Розділ «Аналітичний огляд літератури» складається з 3 підрозділів, 

викладений на 16 сторінках, включає достатньо посилань на вітчизняних та 

іноземних авторів, легко читається. Завершується висновком стосовно 

подальших перспективних досліджень з вибраного напрямку.



Зауваження по розділу: хотілося б більш розширити розділ стосовно 

показань застосування знімних протезів, особливостей вибору конструкційного 

матеріалу та систем фіксації в залежності від кількості зубів, що залишилися, їх 

нахилу, ступеня рухливості, висоти коронкової частини та особливостей 

екваторіальної зони, а не тільки перелічити класифікацію кламерів за системою 

Нея і можливість застосування атачменів.

Наведена, на нашу думку, недостатня кількість посилань на еластичні 

матеріали вітчизняного та імпортного виробництва, які використовуються в 

якості підкладок при виготовленні протезів, не наведені негативні сторони 

стосовно їхнього використання в ортопедичній стоматології і, як наслідок, 

обґрунтування розробки і особливостей використання запропонованої 

еластичної пластмаси.

В кінці кожного підрозділу за рекомендацію МОН слід надати дуже 

стислі висновки стосовно напрямків подальшого наукового дослідження.

У другому розділі «Матеріали та методи досліджень» автор описує 

матеріали та методи, які він використовував при проведенні досліджень. Розділ 

складається з 9 підрозділів, та займає 23 сторінки.

Автором запропонована концептуальна модель дослідження, що дозволяє 

логічно побудувати весь алгоритм . наукової роботи та включає 

експериментальні, лабораторні та клінічні методи дослідження

Досить предметно автором описані дослідження фізико-механічних 

властивостей силіконового матеріалу, що становить 6 направлень у 

дослідженнях опитних зразків і співвідносяться із такими, що запропоновані 

стандартами ІБО. Узагальнена порівняльна оцінка клінічно значущих і 

передбачених ТУ 724.6-00481318-027-2003 фізико-механічних властивостей 

матеріалів для зубних протезів виконана шляхом порівняння стандартизованих 

показників.

Досить детально описана методика дослідження оптичної щільності 

кісткової тканини альвеолярного відростка в ділянці дефекту зубного ряду за 

допомогою тривимірної комп’ютерної томограми, яка дозволяла досліджувати



альвеолярний відросток за трьома вибраними лініями. Проаналізовано 60 

комп’ютерних томограм (32 жінок та 28 чоловіків) зі здоровим пародонтом. 

Пацієнти були розподілені на 4 групи в залежності від часу втрати зуба. У 

кожній групі пацієнтів на тривимірних комп'ютерних томограмах визначали 

оптичну щільність кісткової тканини альвеолярного відростка в області ДЗР в 

одиницях Хаунсфільда (од. Н П ), а також вивчали її зміни в залежності від часу 

видалення зуба.

Математично обґрунтовано вибір конструкції зубного протезу із 

особливостями розташування запропонованого еластичного матеріалу в ділянці 

опорних зубів в залежності від їх нахилу та об’єму піднутрень. 

Обґрунтовувалося співвідношення величини піднутрення і висоти коронкової 

частини зуба для більш кращої фіксації та стабілізації протеза. У дослідження 

включено 60 хворих з дефектом зубного ряду третього класу по Кенеді, яким 

було показане лікування частковими знімними пластинковими протезами. У 

клінічному дослідженні брали участь 60 пацієнтів, які були поділені на дві 

групи: І контрольна (ЗО осіб) -  виготовлення акрилових протезів з 

кламерною фіксацією; II дослідна (ЗО осіб) -  виготовлення протезів із 

використанням А-силіконового матеріалу для безкламерної фіксації. 

Порівняльну оцінку ефективності протезування оцінювали за допомогою 

клінічних, функціональних та інструментальних методів дослідження, 

керуючись сучасними принципами діагностики та лікування. Дослідження 

проведено на базі кафедри ортопедичної стоматології університетського 

стоматологічного центру ХНМУ.

Статистична обробка отриманих даних при написанні дисертаційної 

роботи проведена за допомогою параметричних і непараметричних методів. 

При цьому для обробки кількісних величин використовували традиційні 

методи параметричної статистики, для аналізу якісних ознак, що виражались, 

в основному, у відсотках, були застосовані непараметричні методи. Ступінь 

достовірності відмінностей визначали з використанням критерію Стьюдента. 

Порогова величина рівня значимості р -  0,05. Аналіз та обробку



статистичних даних проведених досліджень проводили на персональному 

комп'ютері з використанням пакета прикладних програм Microsoft Office 

2010.
Зауваження до розділу: стосується розподілу пацієнтів у групах. В

таб. 2.6.1 ви вказуєте загальну кількість пацієнтів і приймаєте їх за 100%, 

поділяючи їх в залежності від особливостей виготовлення протезу. Пацієнти,
Г •

яким виготовлені протези в групі І та II, також мають по 100%, в той же ж час 

вони мали б складати 50% , так як кількість пацієнтів становить по 30 осіб в 

кожній групі. Аналогічне зауваження стосується і таблиці 2.6.2. та 2.6.3.

Не досить обґрунтовано застосування в дослідженнях функції ковтання.

Розділ 3 “Розробка та експериментальне обґрунтування клінічного 

застосування нового А-силіконового матеріалу для виготовлення знімних 

протезів з безкамерною фіксацією” висвітлений на 17 сторінках, у З 

підрозділах, ілюстрований 5 таблицями. В підрозділах 1 та 2 наведено три 

різних прописи нового вітчизняного конструкційного зубо-технічного 

силіконового матеріалу та вивчено компонентно — функціональні 

залежності різних варіантів рецептур. Проведена порівняльна характеристика 

дослідних зразків і вибрано найбільш оптимальну форму зразка на основі 

порожнистих скляних мікросфер, який найбільш відповідає поставленими 

задачам.

Дослідження фізико-механічних властивостей А-силіконових матеріалів 

(розробленого, прототипу та зарубіжного аналогу) виконане в умовах і з 

використанням технічних можливостей акредитованої дослідної лабораторії 

стоматологічних матеріалів та виробів AT "Стома" на 90 зразках (ЗО зразків 

кожного матеріалу) за методиками, передбаченими технічними умовами (ТУ) 

724.6-00481318-027-2003, згідно яких, до фізико-механічних властивостей 

досліджуваних конструкційних А-силіконових матеріалів віднесені: 

консистенція компаунда (D, мм), відносна деформація при стисканні (S,%), 

міцність зв'язку з акриловими полімерами (НП, Н), відновлення матеріалу після



деформації стиснення (ІВ,%), відносне подовження (ф) водопоглинання (>У,

%).
Узагальнена порівняльна оцінка клінічно значущих і передбачених ТУ 

724.6-00481318-027-2003 фізико-механічних властивостей матеріалів для 

зубних протезів виконана шляхом порівняння стандартизованих показників. В 

якості стандартів обрані нормативні показники по кожній з розглянутих 

властивостей.

В підрозділі 3 проведено вивчення токсичного впливу А-силіконового 

матеріалу для виготовлення часткових пластинкових протезів з безкламерною 

фіксацією проведені на статевозрілих щурах вагою 190-220г. Про вплив 

стоматологічного матеріалу на органи і системи при тривалому застосуванні 

судили за загальним станом тварин, динамікою маси тіла, показниками 

серцево-судинної системи, картиною периферійної крові (кількості 

еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, лейкоцитарній формулі) функціональним 

станом ЦНС, печінки, нирок, вагових коефіцієнтів внутрішніх органів. 

Морфологічний склад крові і лейкоцитарну формулу тварин досліджували по 

загальноприйнятих методах клінічного дослідження.

Зауваження по розділу: опис і класифікацію конструкційних матеріалів 

на силіконовій основі різних фірм необхідно перенести до огляду літератури. 

Не зрозуміло, який конструкційний матеріал закордонного виробництва входив 

до групи порівняння і до якого класу він належить.

Розділ 4 “Іновації в лікуванні пацієнтів при виготовленні зимних 

протезів з безкамерною фіксацією” займає 17 сторінок, представлений 

достатньою кількістю таблиць та малюнків. У кожній з 4 груп, в залежності від 

терміну видалення зубів пацієнтам на тривимірних комп'ютерних томограмах 

визначали оптичну щільність кісткової тканини альвеолярного відростка в 

ділянці відсутніх зубів в одиницях Хаунсфільда (од. НЦ) , а також вивчали її 

зміни в залежності від часу видалення зуба. За допомогою вільнопоширеної 

програми «ОпеУо1итеУїе\уег», послідовного використання інструментів 

«вимірювання та накладання», «створити 2<і анотацію», «графік», відзначали



лінії вимірів в трьох площинах. Було доведено, що атрофія відбувається в 

незалежності від використання або невикористання знімного протеза, але 

міняється сама структура кістки, що є для пацієнта досить важливим. 

Результати вимірювання оптичної щільності кісткової тканини альвеолярного 

відростка дозволяють обирати тактику лікування пацієнта, проводити вибір 

конструкції протезу, прогнозувати термін використання і контролювати 

ефективність лікування.

У підрозділі 4.2 наведені результати розробки схеми моделі 

безкламерного протеза та проведено математичне моделювання способу 

фіксації часткових знімних пластинкових протезів еластичним матеріалом, в 

результаті чого виведена формула, яка відображає залежність між величиною 

зовнішньої сили (Б) і величиною вектора переміщення протеза, під впливом цієї 

сили. Найбільш раціональною слід вважати конструкцію безкламерного 

протеза, якщо обидва нахилені опорні зуби мають співвідношення величини 

піднутрення і висоти не менше, ніж величина співвідношення, вказана у 

розробленій автором таблиці.

Зауваження до розділу: бажано надати стислі висновки до кожного 

підрозділу.

У розділі 5 який присвячений ортопедичному лікуванню пацієнтів та 

клінічній оцінці якості лікування пацієнтів з різними видами адентії наведено 

достатню кількість рисунків з результатами виконаної роботи та протокольно 

запропонована методика обстеження пацієнта для більш коректного вибору 

конструкції знімного протеза. За результатами проведеного дослідження 

виявлено, що у пацієнтів із протезами з кламерною фіксацією потреба у 

проведенні корекцій базису протезу виникала частіше у порівнянні з пацієнтами, 

які користувались безкламерними протезами із прошарком А-силіконового 

матеріалу. На основі отриманих результатів досліджень можна стверджувати, 

що безкламерні протези, виготовлені з прошарком А-силіконового матеріалу, 

краще освоюються пацієнтами, швидше настає зняття подразнення, у повній



мірі та у значно коротший термін відбувається відновлення функціональної 

діяльності ЗЩС. Все це зумовлює підвищення якості зубного протезування.

Зауваження до розділу: слід було б детальніше пояснити необхідність 

додаткової функціональної проби ковтання. Підрозділ 5.3, який стосується 

клінічних прикладів застосування матеріалу необхідно винести в додатки. 

Підрозділ 5.5, який займає сторінку, доцільніше було б об’єднати з підрозділом 

5.4

В розділі ’’Аналіз та узагальнення результатів дослідження“ 

висвітлений обґрунтований підсумок дисертаційної роботи на основі оцінки та 

узагальнення отриманих результатів дослідження, їх співставлення із 

результатами інших наукових праць, що підтверджує підвищення ефективності 

ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів при мезіо- 

дистальному нахилі зубів за рахунок застосування А-силіконового матеріалу для 

безкламерної фіксації при виготовленні знімних конструкцій зубних протезів. 

Розділ висвітлює теоретичну та практичну значимість одержаних результатів 

для Стоматології та ортопедії.

Висновки дисертаційної роботи відповідають меті і задачам дослідження, 

випливають з результатів власних досліджень, об’єктивно аргументовані і мають 

важливе науково-практичне значення.

Практичні рекомендації витікають із результатів проведених 

досліджень і можуть бути використані для оптимізації діагностики та 

лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів III класу по Кеннеді та 

модифікацій, що мають мезіо-дистальний нахил зубів.

Список використаних джерел складається із переліку 176

опублікованих наукових праць вітчизняних та іноземних авторів, що 

відповідають темі проведеного дослідження.

Автореферат відповідає змісту дисертації, опубліковані праці

висвітлюють основні положення наукової роботи.

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертаційної роботи. 

Суттєвих зауважень щодо оформлення та змісту дисертації немає. Дисертація



написана грамотною літературною мовою, ілюстрована діаграмами та 

рисунками. Текст дисертації послідовний та логічний.

Слід зазначити, що зроблені зауваження та недоліки не є принциповими, 

мають суто технічний характер та рекомендаційне спрямування, не знижують 

наукової цінності дисертаційної роботи.

В плані наукової дискусії бажано автору задати декілька питань:

1. Поясніть, чому при дослідженні оптичної щільності кісткової 

тканини альвеолярного відростка в ділянці дефекту зубного ряду Ви 

використовували тривимірну комп’ютерну томограму, а не користувались 

методам виділеного фрагменту досліджуваної ділянки, який дає більш повну 

інформацію по всій ділянці?

2. Який іноземний матеріал Ви використовували в якості порівняння з 

запропонованим Вами?

3. Чи можливо використання вашої методики при протезування 

дефектів зубних рядів при наявності зубів з І та II ступенем рухомості та при 

відсутності мезіо-дистального нахилу зубів?

4. Термін використання запропонованого Вами матеріалу? Через який 

час необхідно проводити корекцію? Через який час відбувається зміна кольору? 

Чи можливо використовувати даний матеріал в якості матеріла для 

перебазування?

5. Якими, на Вашу думку функціональними пробами можна оцінити 

якість виготовленого протеза?

Висновок

Представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

робота Германа С.А. «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування А- 

силіконового матеріалу для безкламерної фіксації знімних протезів при мезіо- 

дистальному нахилі зубів» є закінченою науковою працею, яка присвячена 

підвищенню ефективності ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами



зубних рядів при мезіо-дистальному нахилі зубів за рахунок застосування А - 

силіконового матеріалу для безкламерної фіксації при виготовленні знімних 

конструкцій зубних протезів.

Основні наукові положення, висновки, рекомендації достатньо 

аргументовані, методи досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає 

задачам дослідження. За актуальністю теми, методичним рівнем її розробки, 

новизною та практичним значенням отриманих результатів дисертаційна 

робота Г ермана Станіслава Анатолійовича «Клініко-лабораторне

обгрунтування застосування А-силіконового матеріалу для безкламерної 

фіксації знімних протезів при мезіо-дистальному нахилі зубів» відповідає 

вимогам п.11 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

Постановою №567 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 із змінами 

внесеними Постановою №656 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015, що 

висуваються до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її 

автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22.-стоматологія.

Офіційний опонент, 

завідувач кафедри завідувач ка<| 

терапевтичної стоматології ВДІ- 

стоматологічна академія” МОЗ 

доктор медичних наук, професо Ткаченко І.М.


