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Актуальність обраної теми.

На мою думку, актуальність даного науково-практичного дослідження, 

його наукова новизна і, особливо, безпосередня практична клінічна цінність, 

перш за все пов’язана з підвищенням якості фіксації та стабілізації повних 

знімних пластинкових протезів у пацієнтів при несприятливих типах 

беззубих щелеп та класами протезного ложа, щодо прискорення й 

полегшення процесів адаптації після їх фіксації і потребою виготовлення 

повних знімних пластинкових протезів. На сучасному етапі розвитку 

ортопедичної стоматології велике значення має розробка нових 

стоматологічних допоміжних матеріалів для фіксації повних знімних 

пластинкових протезів, використання яких підвищує якість стоматологічної 

допомоги.

Також одним з актуальних питань, які залишаються не вирішеними в 

клініці ортопедичної стоматології, є запобігання розповсюдженню збудників 

інфекційних захворювань при наданні стоматологічної допомоги. У 

біологічних рідинах ротової порожнини пацієнтів знаходиться значна 

кількість патогенної мікробіоти. Передаючись через протези, які контактують 

з кров’ю та слиною пацієнтів і контамінуються патогенною мікробіотою.
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У зв’язку з цим, в ортопедичній стоматології, особливої актуальності 

набуває проблема щодо деконтамінації повних знімних протезів.

У світі продовжується пошук стоматологічних допоміжних матеріалів, 

які б відповідали вимогам міжнародного стандарту якості та були б здатні 

розв’язати проблемні питання на етапах адаптації використання повних 

знімних конструкцій зубних протезів. У зв’язку з вищезазначеним не 

викликає сумнівів необхідність розроблення ефективних підходів до надання 

стоматологічної допомоги населенню, поглиблених наукових досліджень і 

впровадження в клініку ортопедичної стоматології нових розробок в галузі 

стоматологічного матеріалознавства.

Зважаючи на останнє ствердження, приємно відзначити, що саме 

подібному питанню, із загального обсягу супутніх невирішених питань з 

даної проблеми і присвячена дана дисертаційна робота.

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 та 

лікування захворювань органів та тканин щелепно-лицьової ділянки» (№ 

держреєстрації 0113U002274, 2013-2015рр.) і “Характер, структура та 

лікування основних стоматологічних захворювань” (№ держреєстрації 

0116U004975, 2016-2018рр.), де автор був безпосереднім виконавцем 

окремих їх фрагментів.

Ступінь обґрунтованості наукових , висновків і

рекомендацій сформульованих у  дисертації та їх достовірність.

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 адгезивний матеріал. 

Дисертант самостійно провів весь комплекс лабораторних та клінічних



з
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.

Поглиблений аналіз використаних здобувачем об’єктивних методів 

клінічного дослідження, свідчить про їх сучасність, різноманітність, доцільність 

у застосуванні, високу інформативність та повну відповідність основній меті 

даного науково-прикладного дослідження запланованим завданням, що повністю 

забезпечило отримання найбільш обґрунтованих та достовірних даних.

Так, експериментальні дослідження базувалися на спеціально 

розробленій програмі, яка складалася з взаємопов’язаних 5-х етапів.

На першому етапі дослідження обґрунтовувалась потреба розробки та 

впровадження в промислове виробництво адгезивного матеріалу для знімних 

пластинкових протезів у пацієнтів з беззубими щелепами на основі 

проведення аналізу потреби, безпосередніх результатів та клініко - 

технологічної якості шляхом обстеження сукупності пацієнтів, яким у 10 

стоматологічних закладах м. Харкова та Харківської області виготовлялися 

повні знімні пластинкові протези. Для виконання цієї задачі аналізувалися 

результати безпосереднього огляду пацієнтів та експертної оцінки 

ортопедичної конструкції, виконано аналіз медичних карток стоматологічних 

пацієнтів (Ф №043/о) за період 2013-2017 рр.

На другому етапі була проведена розробка рецептури нового 

вітчизняного адгезивного матеріалу на основі вивчення фізико-механічних 

та клініко-технологічних властивостей матеріалу, який застосовують для 

підвищення стабілізації повних знімних пластинкових протезів, а також 

скорочення термінів адаптації. В ході досліджень була обґрунтована і 

запропонована рецептура та забезпечено виконання незалежних



4

експертних досліджень, що стало основою нового вітчизняного 

адгезивного матеріалу при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повними 

знімними пластинковими протезами.

На третьому етапі дослідження було проведено аналіз та прогнозування 

якості ортопедичного лікування пацієнтів знімними конструкціями зубних 

протезів на етапах їх клінічного використання, завдяки оцінці 

психоемоційного напруження за шкалою Ч. Д. Спілбергера.

На четвертому етапі дослідження було оцінено клініко-технологічну 

якість адгезивного матеріалу у порівнянні з зарубіжними аналогами та 

критеріїв міжнародного стандарту ISO-10873 для оптимізації клініко- 

лабораторного етапу виготовлення повних знімних пластинкових протезів.

На п’ятому, завершальному, етапі було виконано ортопедичне 

лікування пацієнтів з беззубими щелепами повними знімними 

пластинковими протезами, виготовленими за традиційною методикою які 

використовували розроблений нами адгезивний матеріал, а також виконано 

апробацію клінічного моніторингу якості та ефективності лікування повними 

знімними пластинковими протезами за індикативними показниками стану 

протезного ложа.

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 та р < 0,05 з залученням пакету прикладних програм 

Microsoft Office 2016 на персональному комп’ютері.

Зважаючи на наведене вище слід вказати на високий рівень 

використаних у даній дисертаційній роботі об’єктивних методів дослідження, 

їх всебічну інформативність та повну відповідність головній її меті і 

запланованим завданням.

Слід зазначити, що всі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації ґрунтуються на результатах достатнього обсягу клінічних,
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спеціальних фізико-механічних, та статистичних методів дослідження, що 

забезпечило 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 27 наукових працях: 

7 статей у фахових наукових виданнях України, 1 стаття у закордонному 

науковому виданні, 1 патент України на корисну модель, 18 наукових праць у 

матеріалах конгресів, з’їздів та науково-практичних конференцій

Наукова і практична значимість проведених досліджень.

На наш погляд, головний науковий здобуток даної дисертаційної 

роботи полягає у тому, що автором вперше, на підставі визначених фізико- 

механічних властивостей адгезивних матеріалів обґрунтовано і клінічно 

апробовано рецептуру нового вітчизняного адгезивного матеріалу.

Окрім того, здобувачем ще й доповнені наукові дані порівняльної 

характеристики змін жувального тиску серед пацієнтів з беззубими 

щелепами, ортопедичне лікування яких виконано із застосуванням 

адгезивного матеріалу, про зниження рівня мікробної контамінації повних 

знімних пластинкових протезів при використанні адгезивних матеріалів, про 

дослідження площі зон запалення слизових оболонок протезних лож при 

використані адгезивних матеріалів.

Зазначене вище дозволило автору досягти високого ступеня 

практичного значення даної науково-прикладної роботи, а саме забезпечити 

підвищення фіксації та стабілізації повних знімних пластинкових протезів при 

несприятливих умовах протезного ложа.

Останнє красномовно свідчить про вельми високу ступінь практичного 

значення даної дисертаційної роботи та клінічну доцільність використання 

запропонованого вітчизняного адгезивного матеріалу у масштабах України. 

Окрім цього, як на мене, дана розробка має ще й велике державне значення, 

вже не кажучи про збереження у країні відповідних коштів і забезпечення 

населення роботою, як таке.
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Структура дисертації та оцінка її змісту.

Дисертаційна робота Мовчан Ольги Володимирівни «Клініко- 

лабораторні оцінка та обґрунтування застосування вітчизняного адгезивного 

матеріалу для адаптації пацієнтів до повних знімних пластинкових протезів» 

оформлена і побудована у повній відповідальності з основними вимогами 

ДАК України, викладена українською мовою, загальним обсягом 178 сторінок 

та складається з титульного аркушу, анотацій українською і англійською 

мовами, списку публікацій здобувана, змісту роботи, переліку умовних 

позначень та скорочень, вступу, аналітичного огляду літератури та розділу, у 

якому викладені матеріали і методи дослідження, а також трьох розділів з 

результатами власних досліджень, аналізом та узагальненням результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який 

містить 174 джерела (157 кирилицею та 17 латиницею). Дисертація 

проілюстрована 20 таблицями і 26 рисунками, додатки склали 17 сторінок.

Вступ, викладений на 9 сторінках, відображує актуальність теми 

роботи, її зв’язок з. науковою темою, мету, задачі, об’єкт і предмет 

дослідження, методи досліджень, наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, особистий внесок здобувана, апробацію, публікації 

результатів дослідження, обсяг та структура дисертації.

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’ятьох.

Стосовно зауважень до Вступу:на нашу думку у пункт «Предмет 

дослідження» бажано було б додати ще й медичну ефективність 

запропонованого впровадження.

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

саме з якою метою вони використовувалися. Інших зауважень немає.
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Розділ 1 «Значення адаптації до поєних знімних пластинкових 

протезів у  пацієнтів з беззубими щеле» складається з 2 підрозділів, 

викладений на 18 сторінках, включає посилання на вітчизняних та іноземних 

авторів, легко читається. Завершується висновком стосовно подальших 

перспективних досліджень з вибраного напрямку. Слід зазначити, що даний 

розділ не перевищує 20% від загального обсягу основної частини.

Зауваження по 1 розділу: хотілося б більш розширити розділ стосовно 

показань до застосування та особливостей вибору адгезивного матеріалу. 

Наведена, на нашу думку, недостатня кількість посилань на адгезивні 

матеріали вітчизняного та імпортного виробництва, не досить чітко наведені 

негативні сторони стосовно їхнього використання в ортопедичній 

стоматології і, як наслідок, обґрунтування розробки і особливостей 

використання запропонованого адгезивного матеріалу.

Автором використана велика кількість джерел літератури, але в їх 

огляді є декілька посилань на джерела, опубліковані більше 10 років тому.

В кінці кожного підрозділу слід було б надати дуже стислі висновки, 

стосовно напрямків подальшого наукового дослідження. Інших зауважень немає.

У другому розділі «Матеріали і методики » автор описує

матеріали та методи, які вона використовувала при проведенні досліджень. 

Розділ складається з 8 підрозділів та займає 25 сторінок.

Автором запропонована концептуальна модель дослідження, що 

дозволяє логічно побудувати весь алгоритм наукової роботи та включає 

лабораторні та клінічні методи дослідження.

Досить предметно автором описані дослідження фізико-механічних 

властивостей адгезивних матеріалів, що становить 6 параметрів у 

випробуваннях дослідних взірців і співвідносяться із такими, що 

запропоновані стандартами ISO-10873. Узагальнена порівняльна оцінка 

клінічно значущих фізико-механічних властивостей адгезивних матеріалів 

виконана шляхом порівняння стандартизованих показників.
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Наведені методики проведення клінічної апробації розробленого 

матеріалу. Його використовували при ортопедичному лікуванні пацієнтів із 

беззубими щелепами повними знімними пластинковими протезами з 

використанням запропонованого адгезивного матеріала.

Порівняльну оцінку ефективності ортопедичного лікування 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. Аналіз та обробку статистичних даних проведених 

досліджень проводили на персональному комп'ютері з використанням пакета 

прикладних програм Microsoft Office 2010.

Зауваження по 2 розділу: бажано було б побачити в цьому розділі 

більше інформації, стосовно особистої участі автора в кожному з досліджень.

Також в цьому розділі доцільно надати інформацію, щодо 

запропонованої автором методики оцінювання якості адгезивного матеріалу, 

яка знайшла своє місце в наступному, третьому розділі.

Розділ 3 «Аналіз та прогнозування якості ортопедичного лікування 

пацієнтів знімними конструкціями зубних протезів на етапах їх клінічної 

експлуатації» складається з 2 підрозділів. Його присвячено вивченню потреби 

в ортопедичному лікуванню повними знімними пластинковими протезами 

жителів м. Харкова та Харківської області, а також проаналізовано 

психоемоційний стан пацієнтів з повними знімними пластинковими протезами.
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Зауваження по 2 розділу: бажано було б надати в цьому розділі 

більше інформації стосовно оцінювання психоемоційного напруження, а 

саме доцільно надати інформацію оцінювання впливу застосування 

адгезивного матеріалу на емоційний стан пацієнтів.

Розділ 4 « Результати лабораторних досліджень адгезивных 

матеріалів для стабілізації повних знімних пластинкових протезів» 

присвячено розробці рецептури оптимального складу запропонованого 

адгезивного матеріалу.

Наведено дві різні рецептури композицій адгезивних матеріалів з 

різних варіантів рецептур. Проведена порівняльна характеристика дослідних 

зразків і вибрано найбільш оптимальну рецептуру удосконаленого 

адгезивного матеріалу для подальших досліджень. Визначалися його основні 

фізико-механічні властивості та проводилося оцінювання якості за 

запропонованою автором методикою. Суттєвих зауважень по розділу немає.

Розділ 5 « Ортопедичне лікування повними знімними

пластинковими протезами при використанні нового адгезивного 

матеріалу та оцінка його ефективності у  пацієнтів з різними типами 

беззубих щелеп» викладено на 17 сторінках і складається з 5 підрозділів. В 

розділі наведені дані, стосовно оцінки сили жувального тиску при лікуванні 

повними знімними пластинковими протезами у залежності від адгезивного 

матеріалу, оцінка зон запалення на етапах клінічного використання повних 

знімних пластинкових протезів, оцінка бактеріальної забрудненості базисів 

повних знімних пластинкових протезів на етапах ортопедичного лікування та 

оцінка способів деконтамінації базисів повних знімних пластинкових 

протезів при застосуванні нового адгезивного матеріалу.

В результаті мікробіологічного дослідження автором встановлено, що 

використання вітчизняного адгезивного матеріалу достовірно зменшує рівень 

контамінації протезів (р<0,05) у порівнянні з аналогом в 1,3 рази. Автором 

проведено порівняльний аналіз клініко-функціональної ефективності 

використання запропонованого адгезивного матеріалу і його аналога.



10

Всього було проведено лікування 90 пацієнтів. До основної групи 

увійшло 3 числа пацієнтів з повною відсутністю зубів і складними 

анатомічними умовами на нижній щелепі 90 пацієнтів -  (рівне число 

чоловіків і жінок) у віці 45-65 років, з однаковими: анатомічними умовами 

ПЛ на нижній щелепі: які були розділені на групи для порівняння і 

дослідження: 1 група -  ЗО пацієнтів (рівне число чоловіків і жінок) з повною 

адентією мали ПЗПП, але вони не задовольняли пацієнтів. Протези були 

виготовлені 1,5-2 роки тому «традиційним» методом в державних (63,1%) і 

недержавних (36,9%) стоматологічних закладах; 2 група - ЗО пацієнтів (15 

жінок та 15 чоловіків) з повною відсутністю зубів мали ПЗПП на обидві 

щелепи (виготовлені «традиційним» методом), але пацієнти ними не 

користувалися ні дня з причин: болісність, блювотний рефлекс, погана 

фіксація, неможливість пережовування їжі, порушення мови, зниження 

слуху і шум у вухах; 3 група -  ЗО пацієнтів (15 жінок, 15 чоловіків) з повною 

відсутністю зубів і складними анатомічними умовами на нижній щелепі не 

мали повних знімних протезів останні 2-3 роки з різних причин (складні 

умови, «погані» умови, психоемоційне напруження (тривожність за 

позитивний результат ортопедичного лікування, труднощі звикання до 

протезів, дратівливість перед відвідуванням лікаря-стоматолога-ортопеда).

Суттєвих зауважень по розділу немає, окрім питання, стосовно 

використання запропонованого автором матеріалу при виготовленні повних 

знімних протезів, на яке хотілось би почути відповідь автора з трибуни.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів » містить

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи на основі оцінки та 

узагальнення отриманих результатів дослідження. Його практично повністю 

викладено й оформлено у повній відповідальності з основними вимогами 

ДАК України, окрім побажань наведення ще й порівняльного аналізу з 

найближчими аналогами, тим більше, що подібна інформація у даній роботі є 

і є у достатньому обсязі. Інших зауважень немає.
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Висновки і практичні рекомендації повністю відображають усі 

отримані результати і цілком відповідають меті і запланованим завданням, 

об’єктивно аргументовані і мають важливе науково-практичне значення.

Щодо висновків, то вони відповідають поставленим завданням в 

дисертаційній роботі.

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

Автореферат повністю відповідає отриманим результатам в дисертації. 

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

запропонованих рекомендацій немає.

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.

Підсумовуючи наведене вище слід зазначити, що подана до офіційного 

захисту дана дисертаційна робота виконана й оформлена на високому 

науково-методичному рівні з дотриманням усіх вимог ДАК України 

заслуговує на позитивну оцінку.

Разом з цим у процесі рецензування виникло ряд питань дискусійного 

характеру, які потребують додаткового пояснення, а саме:

1. Чи використовували Ви розроблений Вами матеріал при 

виготовленні двошарових повних знімних пластинкових протезів, і якщо так, 

то чому це не знайшло своє відображення у Вашій дисертаційній роботі?

2. Ви проводили оцінку якості ортопедичного лікування пацієнтів 

повними знімними пластинковими протезами, у чому її суть?
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3. Чи можливе використання запропонованого способу деконтамінації 

повних знімних пластинкових протезів при застосуванні інших адгезивних 

матеріалів?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Мовчан Ольги Володимирівни «Клініко- 

лабораторні оцінка та обґрунтування застосування вітчизняного адгезивного 

матеріалу для адаптації пацієнтів до повних знімних пластинкових протезів» 

є завершеною, самостійно виконаною науково-прикладною роботою, яка 

присвячена вирішенню важливого наукового і клінічного питання - 

підвищити функціональну ефективність ортопедичного лікування повними 

знімними пластинковими протезами пацієнтів з повною відсутністю зубів 

шляхом розробки і клінічного застосування вітчизняного адгезивного 

матеріалу на основі діметіл-карбдецілоксіметилу.

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.
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