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Актуальність теми

Визначаючи актуальність даної дисертаційної роботи та, особливо, її 

практичну цінність для населення країни, перш за все необхідно зазначити, що 

згідно паспорту спеціальності «Стоматологія» 14.01.22, цитую «До ортопедичної 

стоматології належить і зуботехнічне матеріалознавство...» Чому ми акцентуємо 

увагу на цьому. Тому, що деякі автори часто заперечують даному факту як 

такому. Особливо це стосується науковців із Харкова, зважаючи на наявність у 

даному місті відомого на всю країну АТ «Стома» з промислового виробництва 

зуботехнічних матеріалів.

Тепер стосовно безпосередньо її актуальності на теперішній час. Так, згідно 

данним літературних джерел і маркетингу матеріалів на стоматологічному ринку 

нашої країни, офіційно, у продовж вже років з двадцять, для поліпшення фіксації 

повних знімних протезів на нижній та верхній щелепах у хворих з повною 

відсутністю зубів використовується адгезивний засіб «Корега». Однак, як показує 

нам практичний клінічний опит та дані інших авторів, зазначений засіб не завжди 

сприяє достатньо ефективної стабільності у фіксації і стабілізації повних знімних 

протезів у порожнині рота, у зв’язку з чим, доводиться часто його додатково 

використовувати продовж дня ще 2-3 рази. При цьому, не менш важливим стає 

питання відсутності подібного адгезиву вітчизняного виробництва та залежність



пацієнтів від закордонних поставок і це при тому, що у нас є подібне 

підприємство порівняно з другими країнами, вже не кажучи про державне 

значення вітчизняного виробництва даних матеріалів.

Отже, враховуючи наведене вище, слід впевнено констатувати про достатньо 

високу ступінь актуальності даної дисертаційної роботи, її важливе практичне 

значення та нагайну необхідність її безпосереднього виконання. Окрім цього слід 

зазначити, що дана науково-прикладна робота виконена у повній відповідності з 

плановими державними науково-дослідними роботами Харківського 

Національного медичного університету стоматологічного профілю, а саме 

«Діагностика та лікування захворювань органів та тканин щелепно-лицевої 

ділянки» ( № ДР 0113 V 002274) та «Характер, структура та лікування 

стоматологічних захворювань» (№ДР 0116V004975), де автор був безпосереднім 

виконавцем окремих фрагментів.

Ступінь обгрунтованності наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та їх вірогідність

Визначаючи ступінь обгрунтованності опрацьованих наукових положень, 

висновків і спрямованих практичних рекомендацій, слід зазначити, що усі вони 

базуються на вельми значному обсязі клініко-лабораторних досліджень, 

порівняльний аналіз яких засвідчив про достатньо сучасний їх рівень, повну 

відповідність темі даної дисертаційної роботи, високу інформативність та повну 

доступність у їх використанні, які у значній мірі дозволяють отримувати найбільш 

об’єктивні, ймовірні і достовірні результати.

Так, для визначення величини потреби в розробці нового вітчизняного 

адгезивного засобу серед населення нашої країни, було проведено дослідження з 

визначення кількості виготовлених повних знімних протезів у 10 стоматологічних 

закладах міста Харкова і Харківській області, 77 лікарями-стоматологами- 

ортопедами, яка склала 86620 відповідних протезів на протязі 5 років.



В процесі розробки рецептури нового вітчизняного адгезивного матеріалу, 

попередньо були вирішені найбільш оптимальні необхідні фізико-механічні й 

клініко-технологічні властивості даного матеріалу та проведена порівняльна їх 

порівняльна характеристика з найближчими закордонними аналогами на 

експериментальному лабораторному етапі, згідно основних критеріїв 

міжнародного стандарту ISO -  10873.

Визначно на підставі отриманих результатів експериментальних досліджень 

було проведено подальше поглиблене клінічне випробування опрацьованого 

нового адгезивного матеріалу та надана експертна оцінка у порівняльні з 

класичними методиками. При цьому, у якості критеріїв оцінки якості 

запропонованих впроваджень служили наступні критерії -  фіксація протезів, 

термін користування, вид щелеп та конструкційного матеріалу з якого 

виготовлено було протези, причина видалення зубів, повторне чи первинне 

виготовлення протезів, тощо.

Що стосується безпосередньо самих методик й об’єктивних методів 

дослідження які були застосовані у даній роботі то вони наступні. Так, вирішення 

конкретних фізико-технологічних властивостей було проведено в умовах 

офіційно акредитованої у системі УКРСЕПРО та ліцензованої науково-дослідної 

лабораторії АТ «Стома» за наступними параметрами: консистенція, міцність на 

розрив, розчинність, адгезія з пластмасою, адгезія з металами та в’язкість умовна. 

При цьому, у якості порівняння служили відомі класичні аналоги адгезивних 

засобів, а саме: матеріали на основі карбокси-пептидази, співполімеру метил- 

вінілового ефіру та на основі малеінового ангідриду.

Клінічні дослідження були виконані на базі ортопедичного лікування 90 

пацієнтів з використуванням наведених вище адгезивних матеріалів для їх 

порівняльної характеристики з опрацьованими новими вітчизняними адгезивними 

матеріалами, в процесі яких визначався стан слизової оболонки протезного поля, 

ступінь атрофії альвеолярних відростків верхньої та нижньої щелеп, тип атрофії. 

Окрім цього, для оцінки клінічної ефективності повних знімних пластинкових 

протезів, автор використовував електроміографічні дослідження за допомогою



міографічного комплексу «М -Test», а ступінь запалення слизової оболонки під 

даними протезами за допомогою методики Лісних Н.І. При цьому, в процесі 

клінічних випробувань, а саме -  на момент виготовлення, через 14 та ЗО днів 

досліджувалась також бактеріологічна забрудненість акрилових базисів, ступінь 

дисбіозу, рівень ситуативної і особистої тривожності, які визначались за шкалою 

тривоги Ч.Д. Спілберга.

Особливо слід зазначити, що необхідний об’єм вибіркової сукупності 

необхідної кількості зразків адгезивних матеріалів, автором визначався не 

умовно, а на підставі основних вимог міжнародних стандартів якості (ISO -10873) 

та технічних умов по конкретним матеріалам.

Статистична обробка отриманих результатів дослідження була проведена 

здобувачем з використанням параметричних і непараметричних методів, а ступінь 

їх достовірності - на підставі критеріїв Стьюдента з подальшим їх обьєтивним 

аналізом на персональному комп’ютері із застосуванням прикладної програми 

Microsoft Office 2016.

Отже, наведене вище переконливо свідчить про повну відповідність 

використаних об’єктивних методів дослідження основній меті даної 

дисертаційної роботи та не викликає жодного сумніву у повній достовірності 

отриманих результатів, їх високої ступені об’єктивності й ймовірності, як таких.

Наукове і практичне значення отриманих результатів

Визначаючи наукове значення та ступінь наукової новизни опрацьованих 

результатів у даній науково-прикладній роботі, у першу чергу слід зазначити і, 

особливо акцентувати на тому, що автор дійсно вперше у нашій країні розробила 

рецептуру нового адгезивного матеріалу на високому світовому рівні, всебічно 

його, як лабораторно так і клінічно апробувала та сумісно, що вельми важливо на 

сьогодення, з акціонерним товариством «Стома» налагодила промислове 

виробництво даного матеріалу у нашій країні. Тобто зробила те, що постійно 

вимагають від науковців з усіх дисциплін — бажано завершення відповідних



розробок НДР реальним промисловим випуском. Зважаючи на це, рахую і, це не 

перебільшення, що дана робота, окрім наукового і прикладного значення, має ще і 

велике державне значення.

Що стосується питання практичного значення даної дисертаційної роботи, то 

воно повністю перекликається з її науковою новизною, а саме, автором досягнуто 

у порівнянні з закордонними аналогами більш ліпші показники фізико- 

механічних властивостей даного адгезійного матеріалу які при цьому повністю 

відповідають високим вимогам якості ISO-10873. Саме останнє дало змогу значно 

посилити приріст жувального тиску, що особливо важливо і у свою чергу суттєво 

підняло якість жування. Окрім цього, використання опрацьованого автором 

даного матеріалу значно зменшує кількісні показники забрудненості мікробіотою, 

площу запалення слизової оболонки протезного поля та терміни адаптації хворих 

до повних знімних протезів, а також процес атрофії кісткової тканини 

альвеолярного гребня щелеп.

Отже, зважаючи на наведене вище, можливо з повною впевненістю 

констатувати про вельми високий рівень, як наукової новизни так і практичного 

значення для клінічної ортопедичної стоматології отриманих результатів у даній 

дисертаційній роботі, які значно підвищать якісний рівень надання ортопедичної 

допомоги хворим з повною відсутністю зубів та надають відповідний престиж 

нашої країни у виробництві вітчизняних адгезивних матеріалів.

Оцінка змісту роботи, зауваження

Дисертаційна робота Мовчан Ольги Володимирівни «Клініко-лабораторна 

оцінка та обгрунтування застосування вітчизняного адгезивного матеріалу для 

адаптації пацієнтів до повних знімних пластинкових протезів» оформлена, 

побудована і викладена у повній відповідності з основними вимогами ДАК МОН 

України, які ставляться до кандидатських дисертацій та складається з титульного 

аркушу, анотації на державній і англійській мовах, списку публікацій здобувана, 

змісту, переліку умовних скорочень, вступу, розділу «Огляд літератури», 4-х



розділів власних досліджень, розділу «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження», висновків, практичних рекомендацій, списку публікацій, списку 

використаних джерел та додатків.

У вступі, здобувач на підставі низки вітчизняних і закордонних авторів 

наукових праць, присвячених визначно даній темі, проводить порівняльний аналіз 

літературних джерел відносно запланованій меті і існуючих на теперішній час у 

клінічній стоматології низки адгезивних матеріалів і засобів їх використання, 

вельми фахово й всебічно обгрунтовано доводить про високу ступінь 

актуальності даної дисертаційної роботи та нагальної необхідності її практичного 

виконання. Поряд з цим наводиться її зв’язок з науковими програмами, планами й 

темами, у яких приймала безпосередню участь здобувачка при виконанні своєї 

роботи, обґрунтовано визначається її мета, окреслюються 5 спрямованих завдань, 

об’єкти дослідження, предмет дослідження та використані об’єктивні методи 

дослідження. Окрім цього надаються основні положення наукової новизни 

отриманих результатів, їх практичне значення, особистий внесок здобувана, дані 

про апробацію основних результатів даної роботи, публікації та обсяг й структура 

дисертації.

Що стосується зауважень, то їх практично немає, за винятком деяких питань 

дискусійного характеру.

Так, як на нас, при формулюванні мети, окрім підняття функціональної 

ефективності ортопедичного лікування повними знімними пластинковими 

протезами пацієнтів і далі по тексту, не завадило б ще й добавити слово 

«адаптації», тим паче воно віддзеркалено у назві даної роботи. Аналогічне 

стосується й пункту «Предмет дослідження». Що стосується пункту «Методи 

дослідження» то ДАК МОН України пропонується розкривати кожен з 

використаних методів, саме для чого той чи інший безпосередньо застосувався.

Далі, стосовно пункту «Практичне значення отриманих результатів», знову ж 

таки, згідно тих же вимог, у ньому пропонується наведення кількісних показників 

отриманої медичної ефективності запропонованих впроваджень, які нажаль не 

наведені, але вони є і вельми яскраво про це свідчать. Так, згідно отриманих



даних фіксація і стабілізація повних протезів підвищилась на 12%, жувальний 

тиск збільшився на 20,7%  у першій групі хворих проти 17 , 1 % о другій групі, 

площа запалення слизової оболонки протезного поля зменшилась на 24,2%.

Зазначене яскраво свідчить, що вона є і достатньо вагома.

І наостанок, розділ «Матеріали і методи дослідження» відноситься до 

розділів власних досліджень, тобто їх не 3 а 4 розділи.

Інших зауважень, а скоріш побажань — немає.

У 1-му розділі «Значення адаптації до повних знімних пластинкових протезів 

у пацієнтів з беззубими щелепами», що складається з 2 підрозділів і складається з 

21 сторінки здобувач достатньо фахово й поглиблено відзначає ступінь 

значимості адаптації хворих з повною відсутністю зубів до повних знімних 

пластинкових протезів, наголошує, які саме проблеми і питання виникають при 

цьому, вказує й надає порівняльну характеристику існуючим методам поліпшення 

фіксації й стабілізації даного роду протезів, переконливо доводить про пряму їх 

залежність від низки особливостей анатомо-топографічного стану протезного 

поля визначаючи тим самим низку відповідних факторів, які суттєво впливають 

та, «нажаль», значно знижують медичну ефективність ортопедичного лікування 

хворих з повною відсутністю зубів. Також наводиться існуюча інформація про 

наявність низки адгезивних матеріалів на стоматологічному ринку та вказується 

їх основні медико-технологічні властивості й порівняльна характеристика.

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

об’єму від основної частини дисертації.

Зауважень немає, окрім побажання наприкінці наявність розділу стислого 

резюме й відповідної статті з «Огляду літератури».

2-й розділ «Матеріали та методи досліджень адгезивного матеріалу для 

фіксації та стабілізації повних знімних протезів», складається з 8-й підрозділів і 

викладено на 29 сторінках. У розділі визначається концептуальна модель 

програми досліджень, наводиться аналіз потреби у повному знімному 

протезуванні, критерії оцінки якості повних знімних протезів за низкою 

індикаторів та надається їх експертна оцінка. Окреслюються використані методи



лабораторних досліджень й доклінічних випробувань з визначення показників 

консистенції нового адгезивного матеріалу, його межі міцності на розрив, 

розчинність, ступінь адгезії з пластмасою, металами, в’язкість.

У клінічній частині використовувались методи визначення якості стабілізації 

повних знімних пластинкових протезів, визначення періоду адаптації пацієнтів до 

них, вимірювання показників жувального тиску з використанням 

електроміографічних досліджень, методики оцінки зон запалення слизової 

оболонки протезного поля, оцінки бактеріальної забрудненості, ступеня 

психоемоційного напруження, дисбіозу порожнини рота, показників 

деконтамінації акрилових базисів та методів метрологічного контролю, засоби 

стандартизації та статистичного аналізу даних лабораторних та клінічних 

досліджень.

Ретроспективний аналіз наведених вище об’єктивних методів дослідження, 

які використовувались у даній науково-прикладній роботі, засвідчили про їх 

повну відповідність головній меті, поставленим завданням, вказали на їх високу 

ступінь інформативності, доступності у використанні, які у повній мірі надають 

можливість отримання найбільш обґрунтованих й ймовірних даних.

Зауважень немає, окрім небажаності надавати у назві розділу саме для чого 

вони служили, тим паче, що не тільки для вивчення властивостей адгезивного 

матеріалу, а ще і для цілої низки відповідних додаткових питань — це і 

визначення потреби, адаптації, вимірювання сили жувального тиску, визначення 

зон запалення, ступеню бактеріальної забрудненості, психоемоційного 

напруження, дизбіозу порожнини рота, режиму деконтамінації, метрологічного 

контролю, тощо. Інших зауважень-побажань немає.

У 3-му розділі «Аналіз та прогнозування якості ортопедичного лікування 

пацієнтів знімними конструкціями зубних протезів на етапах їх клінічної 

експлуатації», який складається з 2-х підрозділів і викладено на 10 сторінках, 

проводиться визначення величини потреби населення нашої країни, на прикладі 

міста Харкова і Харківської області у знімному протезуванні, і, особливо у повних 

знімних пластинкових протезах та факторів які напряму впливають на ступінь їх



фіксації і стабілізації у порожнині рота. Окрім цього автор досліджує наявність і 

особливості психоемоційного стану даної категорії хворих у процесі 

користування подібними протезами, результати яких засвідчили про 

притаманність їм особистої і ситуаційної тривожності. При цьому, все це 

сприймається пацієнтами по-різному, чим власне і пояснюється наявність 

відмінностей у ступені їх психоемоційного напруження і стану.

Що стосується зауважень та їх практично немає за винятком побажання 

оформлення відповідного висновку наприкінці розділу.

У 4-му розділі «Результати лабораторних досліджень адгезивних матеріалів 

для стабілізації П31II1», що складається з 3 підрозділів і викладено на 19 

сторінках, автор переходить вже безпосередньо до розробки й випробування 

нового адгезивного матеріалу для поліпшення ступеня фіксації, стабілізації та 

прискорення і скорочення термінів адаптації до повних знімних протезів у хворих 

з повною відсутністю зубів. У процесі випробування була проведена ціла низка 

досліджень по встановленню фізико-механічних властивостей даних матеріалів і 

надана порівняльна оцінка з відомими аналогами відповідних адгезивних 

матеріалів, результати яких впевнено засвідчили, що за усіма основними 

параметрами ISO-10873, а особливо за такими властивостями як міцність на 

розрив, адгезії з пластмасою і металом та в’язкістю, розроблений автором 

матеріал, перевищує дані показники закордонних аналогів.

Зауважень до даного розділу немає, за виключенням не бажаності 

використання абревіатур у назвах розділу.

5-й розділ «Ортопедичне лікування повними знімними пластинковими 

протезами при використанні нового адгезивного матеріалу та оцінка його 

ефективності у пацієнтів з різними типами беззубих щелеп», який складається з 5 

підрозділів і викладено на 20 сторінках, присвячено вже безпосередньо клінічним 

випробуванням розробленого матеріалу і визначенню його медичної 

ефективності, особливо у порівнянні з закордонними аналогами, за такими 

клінічними ознаками, як жувальний тиск, площа запалення, бактеріальна 

забрудненість та деконтамінація базисів повних знімних пластинкових протезів.



Порівняльна характеристика показників проведених клінічних досліджень 

засвідчила, що використання пацієнтами з повною відсутністю зубів повних 

знімних пластинкових протезів з застосуванням опрацьованого автором 

адгезивного матеріалу дозволяє досягти значно більшу силу жувального тиску, 

знизити зону і терміни запалення слизової оболонки протезного поля та зменшити 

бактеріальну забрудненість базисів даного виду протезів.

Зауважень немає, окрім необхідності наведення наприкінці розділу короткого 

резюме за отриманими результатами і списку тих чи інших публікацій автора. 

Доречі, це відноситься і до інших розділів.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» оформлено на 7-ми 

сторінках, де автор вельми професійно і всебічно обгрунтовано доводить про 

суттєві переваги опрацьованого нового вітчизняного матеріалу над закордонними 

аналогами та вказує на необхідність його масштабного застосування на усій 

території нашої держави.

Зауважень немає, але у якості побажання на майбутнє, доречним було-б ще і 

проведення порівняльної характеристики по конкретним властивостями і 

параметрам з найближчими аналогами у кількісному форматі, що саме і пропонує 

ДАК МОН України застосувати при оформленні даного розділу.

Висновки і практичні рекомендації повністю співпадають з отриманими 

результатами, всебічно обґрунтовані і логічно випливають з матеріалів усієї 

дисертаційної роботи.

Список використаних літературних джерел оформлено згідно їх появі у 

тексті дисертації та включає у себе 174 найменувань (157 кирилицею і 17 

латиницею).

Робота проілюстрована 20 таблицями і 26 рисунками. Окремо наведені 

додатки склали 17 сторінок.

Особливо слід відзначити дуже значний об’єм опублікованості даної роботи 

— 27 наукових праць, як для кандидатської дисертації це дуже багато, що 

опосередково свідчить про вельми високу ступінь професійності здобувана як 

науковця і людину яка не боїться публічно оприлюднювати результати своєї



роботи. При цьому, автор дисертації ще і доповідала і обговорювала свою роботу 

на 11 науково-практичних конференціях, з яких 4 за кордоном.

Автореферат повністю співпадає з матеріалами дисертації та всебічно 

віддзеркалює основні її положення.

Разом з тим у процесі рецензування у нас виникли деякі питання 

дискусійного характеру, а саме:

1. У якій мірі опрацьований вами адгезивний матеріал може бути 

використаний у хворих з повними знімними протезами з металевим базисом?

2. Скажіть будь ласка, як ви бачите подальше удосконалення даного 

матеріалу, особливо яких фізико-механічних властивостей, як таких.

3. Яка вартість даного адгезивного матеріалу і його порівняння з 

закордонними аналогами.

Висновок

Дисертаційна робота Мовчан Ольги Володимирівни «Клініко-лабораторна 

оцінка та обгрунтування застосування вітчизняного адгезивного матеріалу для 

адаптації пацієнтів до повних знімних пластинкових протезів», є завершеною, 

самостійно виконаною науково-прикладною роботою, присвячену вирішенню 

важливого, як наукового так і, особливо, практичного клінічного питання — 

підвищення медичної ефективності ортопедичного лікування хворих з повною 

відсутністю зубів повними знімними пластинковими протезами з застосуванням 

нового вітчизняного адгезивного матеріалу та підняттю соціального рівня її 

надання у масштабах країни.

За своєю актуальністю, науковим значенням та практичною і прикладною 

цінністю, дана дисертаційна робота повністю відповідає пункту 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 567 від 

24.07.13 (зі змінами внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів 656 від 

29.08.2015 та 1159 від ЗО. 12. 2015), які ставляться до кандидатських дисертацій, а



її автор безумовно заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.22 — стоматологія.

Завідувач відділення ортопедичної стоматології


