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офіційного опонента Костенка Віталія Олександровича, доктора медичних 

наук, професора, завідувача кафедри патофізіології ВДНЗУ «Українська 

медична стоматологічна академія» МОЗ України (м. Полтава) на
і

дисертацію Гончаренка Євгенія Вікторовича «Патогенетичне 

обґрунтування попередження ускладнень дентальної імплантації на етапі 

первинної фіксації імплантату», представлену на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук до спеціалізованої ради Д 64.600.03 

Харківського національного медичного університету МОЗ України за 

спеціальністю 14.03.04 ~ патологічна фізіологія.

1. Актуальність теми. Дентальна імплантація як метод лікування 

часткової та повної адентії за останні півтора десятиліття завоював міцні
і

позиції в практиці сучасної ортопедичної стоматології. Щорічно в світі

встановлюється понад 2 млн імплантатів. Незважаючи на те, що

імплантація в останні роки відрізняється високим рівнем успіху в

ранньому післяопераційному періоді, актуальною проблемою залишається

можливість віддалених ускладнень, пов'язаних в першу чергу з розвитком

запалення тканин, що оточують остеоінтегрований імплантат.

Для пошуку шляхів вирішення проблеми необхідно чітке розуміння

патогенезу ускладнень, зокрема запально-атрофічних, що спостерігаються

в періімплантатних тканинах. Так, за даними різних авторів, поширеність 
»

запальних наслідків дентальної імплантації у вигляді мукозиту складає 32- 

54% в різні терміни після імплантації, періімплантиту -  14-30%. Дві ці 

патології співвідносяться між собою, як гінгівіт співвідноситься з 

пародонтитом, тобто мають спільні етіологічні чинники, подібний 

патогенез і представляють по суті різні стадії одного патологічного 

процесу.



Проте причини та механізми розвитку та прогресування ускладнень 

дентальної імплантації з ’ясовані недостатньо. Важливим завданням 

медицини є розробка патогенетично-обґрунтованих шляхів попередження 

запальних ускладнень дентальної імплантації на різних її етапах, а також 

контролю ефективності останньої, що доводить доцільність і своєчасність 

дисертаційного дослідження Євгенія Вікторовича.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, а також вірогідність 

отриманих результатів.

Дисертаційне дослідження було виконано згідно з комплексним 

планом наукових досліджень ДП «Український науково-дослідний 

інститут медицини транспорту МОЗ України» (ДП «УкрНДІ МТ») і є 

складовою частиною загальної теми науково-дослідної роботи 

«Удосконалення профілактики та лікування основних екозалежних та 

професійно обумовлених захворювань на основі вивчення особливостей їх 

етіології та патогенезу» (№ державної реєстрації 011611008822, строки 

виконання 2016-2019 рр.). Дисертант був співвиконавцем зазначеної теми. 

Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради ДП 

«УкрНДІ МТ» 26 грудня 2014 р. (протокол № 12).

Вірогідність отриманих у дисертаційній роботі результатів і 

висновків обумовлена великим обсягом досліджень й кількістю пацієнтів з 

адентією, яким проводилась реабілітація з використанням дентальних 

внутрішньокісткових імплантатів, застосуванням комплексу сучасних 

методів дослідження (експериментального моделювання, клінічних, 

інструментальних, математико-статистичних), адекватних меті та задачам 

дослідження, відтворюваністю отриманих даних. Вірогідність одержаних 

результатів підтверджено завдяки статистичній обробці матеріалу.



Наукові дослідження проводились відповідно до норм біомедичної 

етики згідно з принципами Конвенції Ради Європи щодо права людини і 

біомедицини, Гельсінської декларації, відповідних Законів України з 

урахуванням положень Етичного кодексу лікаря України та Етичного 

кодексу ученого України, Закону України «Про захист персональних 

даних».

Вступ написаний відповідно до сучасних вимог і віддзеркалює 

проблему попередження запальних ускладнень імплантації на етапі 

первинної фіксації імплантату та контролю її ефективності, визначає 

актуальність теми, зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами 

наукової установи, формулює мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок автора, апробацію результатів і кількісні 

дані про обсяг і структуру публікацій за темою дисертації.

Огляд літератури складається з 4-х підрозділів, у яких на основі 

аналізу джерел літератури автором наведено факти щодо сучасних методів 

діагностики і планування в імплантології, методів контролю ефективності 

на етапах імплантації, етіології та патогенезу ускладнень імплантації.

Розділ 2 (матеріали та методи дослідження) містить клінічну 

характеристику пацієнтів, які підлягали дентальній імплантації, методи їх 

обстеження, відомості про рентгенологічні та інші інструментальні методи 

дослідження, методи планування імплантації у пацієнтів та методику 

оцінки точності вимірювання лінійних розмірів з використанням цифрової 

ортопантомографії в порівнянні з результатами конусно-променевої 

комп'ютерної томографії на експериментальній моделі. Використані в 

роботі методи дослідження відповідають поставленій меті та завданням 

дослідження.

У розділі 3 наводяться результати власних досліджень: 

експериментальне порівняння ефективності цифрової ортопантомографії і



конусно-променевої комп'ютерної томографії, дані клінічного обстеження

пацієнтів, які підлягали ендосальній дентальній імплантації, дані

інструментальних методів дослідження.

У розділі «Обговорення отриманих результатів» надано аналіз і

узагальнення даних, представлених в попередньому розділі роботи.

Обговорення результатів дозволило автору підсумувати, що проведені

дослідження вирішили основні завдання дисертації.

Чотири висновки дисертації цілком віддзеркалюють отримані

результати, є логічним відображенням рішення обраної дисертантом

наукової задачі, є новими й отримані автором вперше.

Наукова новизна дослідження й отриманих результатів. Автором

обґрунтовано, що методи діагностики та планування оперативного

втручання впливають на ймовірність виникнення запальних ускладнень

дентальної імплантації. Визначено найважливішу умову успішної

остеоінтеграції і подальшого функціонування імплантату, яким є

досягнення первинної механічної стабільності, що забезпечує

остеоінтеграцію за механізмом контактного остеогенезу.

Автор доводить доцільність застосування конусно-променевої 
§

комп'ютерної томографії та ультразвукової кісткової денситометрії як 

патогенетично обґрунтованих методів планування втручання.

Автором вперше розроблено на обґрунтовано оригінальну методику 

контролю стабільності імплантату, що дозволяє оцінити механічну 

стабільність встановленого імплантату на початкових стадіях запалення, 

коли клінічні і рентгенологічні методики не є інформативними.

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження. 

Запропонований автором новий підхід до комплексного дослідження і

планування при проведенні ендосальної дентальної імплантації дозволяє
»

знизити ймовірність її запальних ускладнень завдяки покращенню 

первинної механічної фіксації імплантату. Автором обґрунтовано



використання конусно-променевої комп'ютерної томографії у плануванні 

імплантації як оптимального методу діагностики, у порівнянні з 

ортопантомографією, яка дає недостатньо інформації та демонструє 

спотворення лінійних розмірів.

Результати дослідженння використовуються у науково-дослідній 

роботі ДП «УкрНДІ МТ» та навчальному процесі на кафедрі загальної та 

клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного

університету, кафедрах патологічної фізіології Вінницького національного
»

медичного університету імені М.І. Пирогова, Івано-Франківського 

національного медичного університету, ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія» (м. Полтава), Тернопільського державного 

медичного університету імені І .Я. Горбачевського. Запропоновані методи 

планування і контролю ефективності імплантації використовуються в 

практичній роботі в стоматологічних клініках «Овасак» (м. Чорноморськ), 

«Полін» (м. Одеса).

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих 

роботах. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових робіт,
і

зокрема 6 статей, з яких 5 - у  наукових фахових виданнях України, 1 

стаття у закордонному науковому виданні медичного спрямування 

(Польща), 2 роботи опубліковано у матеріалах всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференцій і конгресів. Публікації 

цілком віддзеркалюють основні результати проведених дисертантом 

досліджень, їх актуальність, теоретичне і прикладне значення.

Дисертація Гончаренка Євгенія Вікторовича і автореферат 

оформлені відповідно до основних вимог МОН України. Зміст 

автореферату ідентичний основному тексту дисертаційної роботи.



3. Зауваження і побажання до дисертації й автореферату щодо 

їхнього змісту й оформлення

Недоліки:

1. У п. 3.4. автор замість міжнародних неиатентованих наводить 

патентовані (брендові) назви препаратів, що використовувалися для 

профілактики розвитку ускладнень дентальної імплантації (Юнідокс 

Солютаб, Диклоберл-ретард та ін.), що не є допустимим у результатах 

власних досліджень.

2. У таблицях у розділі 3 відсутні дані щодо кількості осіб, що 

досліджувалися у основній і контрольній групах.

3. Відсутні дані лабораторних методів дослідження, що 

підтверджують локальний і системний розвиток запалення у 

періімплантатних тканинах.

4. Зустрічаються орфографічні та стилістичні помилки, невдалі 

вирази , («етіопатогенетичні аспекти ускладнень», «етіопатогенетично 

обгрунтований метод»).

Окрім того, хотілося б почути точку зору дисертанта на питання, що 

виникли в процесі рецензування:

1. Які чинники, за Вашими даними, є тригерами переходу мукозиту у 

періімплантит як ускладнення дентальної імплантації?

2. Чи може вважатися достатнім для контролю ефективності 

дентальної імплантації оцінка тільки місцевих характеристик 

остеоінтеграції імплантату без урахування маркерів системної запальної 

відповіді при розвитку пері імплантату?

3. На підставі яких критеріїв Ви оцінювали резорбцію кісткової 

тканини навколо імплантату, яка є ускладненням дентальної імплантації на 

стадії остеоінтеграції?



Наведені зауваження та запитання не носять принципового 

характеру, не знижують позитивну оцінку дисертації у цілому, а також 

розроблених автором основних наукових положень, висновків, практичних 

рекомендацій.

4. Висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

вимогам.

Дисертаційна робота Гончаренка Євгенія Вікторовича 

«Патогенетичне обґрунтування попередження ускладнень дентальної 

імплантації на етапі первинної фіксації імплантату» виконана за фахом 

14.03.04 -  патологічна фізіологія (медичні науки) згідно з паспортом 

спеціальності, затвердженим постановою президії ВАК України від

11.09.2002 р. № 14-09/8 за пунктами 2.1, 2.5, 2.6 напрямків досліджень (2.1 

Виявлення й дослідження етіологічних факторів, які призводять до 

порушень діяльності органів і систем організмів людини і тварин; 2.5. 

Розробка та удосконалення методів дослідження, за допомогою яких є 

можливість зажиттєво реєструвати функціональні та структурні зміни 

органів і тканин організму людини і тварин; 2.6. Дослідження в галузі 

клінічної патофізіології, зокрема розробка та застосування функціональних 

тестів з метою удосконалення діагностики. Вивчення загальних і 

спеціальних закономірностей виникнення та розвитку патологічних 

процесів і захворювань у клінічних умовах, розробка патогенетичних 

методів їх попередження і лікування).

Рсібота є закінченим і самостійним науковим дослідженням, 

актуальна, виконана на достатньому експериментальному матеріалі з 

використанням сучасних методів досліджень, містить оригінальні, 

принципові та суттєві, раніше не захищені наукові положення.

Проведений аналіз показує, що дисертація Гончаренка Євгенія 

Вікторовича «Патогенетичне обґрунтування попередження ускладнень



дентальної імплантації на етапі первинної фіксації імплантату» є

кваліфікаційною науковою працею, в якій містяться нові науково

обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які

розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для 
»

медичної науки, а саме патогенетичне обґрунтування попередження 

запальних ускладнень імплантації на етапі первинної фіксації імплантату 

шляхом розробки комплексного методу діагностики, планування, а також 

контролю ефективності на етапах імплантації, що включає рентгенологічні 

та функціональні методики.

Вважаю, що дисертація Гончаренка Євгенія Вікторовича 

«Патогенетичне обґрунтування попередження ускладнень дентальної 

імплантації на етапі первинної фіксації імплантату» відповідає вимогам 

п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
і

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р., а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри патофізіології 

ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія»
і

д-р мед. наук, професор В.О. Костенко


