
Відгук

Офіційного опонента на дисертаційну роботу Солдатюка Василя Михайловича 

«Удосконалення хірургічної підготовки хворих частковими дефектами зубних рядів до 

ортопедичного лікування», представлену до спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01, при 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, за спеціальністю 14.01.22 —

стоматологія.

Актуальність теми

Визначаючи актуальність даної дисертаційної роботи та, особливо, наукову і 

прикладну цінність отриманих і запропонованих результатів для практичної охорони 

здоров’я нашої країни, слід засвідчити декілька факторів пов’язаних з ними. Це, перш за 

все, вкрай висока частота виникнення часткових дефектів зубних рядів у населення 

України вже в молодому віці, особливо у західних регіонах. При цьому, нажаль, дана 

стоматологічна ортопедична патологія, згідно останніх наших епідеміологічних 

досліджень, збільшується з кожним роком з подальшим виникненням цілої низки 

різноманітних зубощелепних аномалій й деформацій, які значно утруднюють ортопедичне 

відновлення і потребують попередніх додаткових терапевтичних, ортодонтичних та 

хірургічних заходів для надання найбільш повноцінної медичної допомоги даної категорії 

стоматологічних хворих, головною причиною яких є - несвоєчасне протезування.

Окрім цього, як на нас, питання спеціальної хірургічно-медикаментозної підготовки 

до ортопедичного лікування хворих з частковим дефектами зубних рядів, в останні 15 — 

20 років, чомусь не знаходило себе у наукових дослідженнях, незважаючи на клінічну їх 

наявність і науково-дослідну необхідність їх подальшого удосконалення, як таких.

Приймаючи до уваги наведене вище, слід сказати, що саме такими питаннями і 

присвячена дана дисертаційна робота, а саме — підвищення медичної ефективності 

ортопедичної стоматологічної допомоги хворим з частковими дефектами зубних рядів, 

шляхом подальшого удосконалення способів хірургічної підготовки та методів 

медикаментозної терапії й корекції протезного ложа.

Приємно також відзначити, що дана дисертаційна робота виконувалась у повній 

відповідності з плановими, державними науково-дослідними роботами кафедри 

стоматології післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України: «Вивчення стану стоматологічного здоров’я населення 

західного регіону України та розробка пропозицій щодо його збереження і покращення»



(№ДР0107У00463) та «Розробка методів діагностики, лікування та профілактики 

стоматологічних захворювань населення, що проживає в економічно несприятливих

умовах» (№ДР011V003681), визначно за державним замовленням, де здобувач був 

виконавцем окремих їх фрагментів.

Ступінь достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій 

сформульованих у дисертації та їх вірогідність

Поглиблений аналіз опрацьованих у даній дисертаційній роботі, як наукових так і 

прикладних здобутків засвідчив, що усі вони базуються на вельми достатньому об’ємі 

цілої низки об’єктивних методів дослідження —  клінічних, клініко-лабораторних: 

дослідження оклюзії, мікроциркуляції в тканинах пародонта і лабораторні: 

рентгенологічна діагностика, біохімічні дослідження ротової рідини.

Оцінюючи використані методи дослідження слід засвідчити, що усі вони сучасні, 

доступні у використанні, високоінформативні і повністю відповідають як головній меті 

даної роботи, так і запланованим завданням.

Так у процесі поглибленого клінічного обстеження, динамічним спостереженням та 

лікуванням, знаходилось 125 хворих з частковими дефектами зубних рядів у віці 20-55 

років, які були поділені на 3 групи:

1 група контрольна, 25 хворих без соматичної і стоматологічної патології. 2 група — 

40 хворих, яким проводили хірургічну підготовку та ортопедичне лікування за основними 

загальноприйнятими методиками.

З група — 60 хворих, що складали основну групу, була поділена на 3 підгрупи у 

залежності від виду проведеної попередньої хірургічної підготовки, а саме: з 

застосуванням остеотропних препаратів шту чного походження «Кергап-ТЗОО»; з 

застосуванням напівсинтетичних остеотропних препаратів «Коллапан-Л» і 

медикаментозну корекцію та з використанням остеотропних препаратів біологічного та 

штучного походження «Остеопласт-К», «Біопласт-Дент», у поєднанні зі збагаченою 

тромбоцитами аутоплазмою, медикаментозною корекцією, до якої входило 

антибютикотерапія, гіпосенсибілізуючі чи та протизапальні засоби, використання 

адсорбента «Ентеросгель», антиоксиданта «Еноант», адаптогена «Біотріт-Дента» та 

комплексний препарат «Остео Плюс».

Зупиняючись на подібному розподілі неможливо не замітити вдало обраний 

класичний варіант, що власне і пропонується ДАК ВАК України, але не завжди 

виконується у деяких дисертаційних роботах. Більш того основна, головна група хворих



була поділена аж на 3 групи, що надає можливість використовувати різні удосконалені 

хірургічні підходи заради однієї головної мети та провести між ними порівняльну оцінку з 

визначенням найефективнішого, що, зазвичай проводиться в одному, максимум в двух 

варіантах.

Далі, у процесі безпосередніх клінічних досліджень, здобувач використовував індекс 

Грін-Вермільйона, для визначення стану гігієни ротової порожнини, індекс Ранфйорда(ір), 

парадонтальний індекс Pussel, індекс гінгівіту( Loe Н., Sillness P., 1963), пробу Шиллєра- 

Писарєва у модифікації Д.Свракова; функціональні методи з використанням лазерно- 

допплерівської флуометрії, автоматизовану систему аналізу прикусу “T-Scan”.

Поруч з цим, здобувач визначав також рівень концентрації загального білка за 

прописом фірми «Сімко», активність кислої фосфатази за допомогою реактивів «Вітал 

Діагностікс Скб», активність лужної фосфатази з використанням реактивів фірми «Філіст 

Діагностика». Окрім цього, визначався стан перекисного окиснення білків за методикою 

Е.Е. Дубініної, кількісне визначення каталази за методикою Д.Н.Баха і С.В.Зубкової, вміст 

мікроелементів міді і цинку за спектральним методом на атомно-адсорбційному 

спектрофотометрі «Сатурн», окисну модифікацію білків за методикою Е.Е. Дубініної та 

вміст оксіпроліну в ротовій рідині, за методикою П.Н. Шараєва.

Для встановлення характеру виникнення контактів при центральному 

співвідношенні щелеп та визначення відсоткового розподілу сили та сторони щелеп і 

окремі зуби, автор використовував автоматизовану систему аналізу прикусу «Т-Scan».

Всі отримані у даній дисертаційній роботі результати, для визначення ступеня їх 

достовірності й імовірності, піддавалися ретельно проведенні статистичній обробці на 

персональному ЕОМ за допомогою пакетів стандартних програм «Statistica 6,0» та «MS 

Excel ХР».

Отже, рахуючи наведене вище, можна з повною впевненістю стверджувати, що усі 

отримані у даній науково-прикладній роботі результати абсолютно достовірні і всебічно 

обґрунтовані.

Наукове і практичне значення отриманих результатів

На нашу думку, наукове значення отриманих у даній дисертаційній роботі 

результатів пов’язаних у повній мірі з розробкою нових удосконалених методів 

хірургічної підготовки тканин протезного ложа до ортопедичного відновлення часткових 

дефектів зубних рядів, які базуються на попередніх поглиблених науково-дослідних 

дослідженнях, як його стану при різноманітних патологічних явищах, так і гігієни ротової



порожнини. Саме останні дослідження дозволили здобувану стверджувати і наполягати на 

необхідності диференційованого підходу до спрямованого ортопедичного лікування у 

повній залежності і відповідності щодо індивідуального клінічного стану кожного 

пацієнта.

Надаючи ступінь практичного значення отриманих результатів для клінічної 

стоматології нашої країни, слід констатувати про отримання автором високих результатів 

медичної ефективності від їх впровадження при ортопедичному лікуванні вторинної 

часткової втрати зубів, які дозволили скоротити строк стабілізації мінералізаційних 

процесів у кістковій тканини, покращити кровопостачання тканин парадонта та 

гігієнічний стан порожнини рота.

Наведені вище яскраво свідчить про високий рівень отриманих науково-прикладних 

даних та надає тим самим їх певної приоритетності в галузі, як ортопедичної, так і 

хірургічної стоматології нашої України та спрямовано вказує на нагальну необхідність до 

їх термінового безпосереднього впровадження у практичну охорону здоров’я.

Оцінка роботи, зауваження

Дисертаційна робота Солдатюка Василя Михайловича «Удосконалення хірургічної 

підготовки хворих частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування», 

оформлена, побудована та викладена у повній відповідності з останніми сучасними 

вимогами, які ставляться до дисертаційних робот і складається з титульного аркушу, 

анотації на державній і англійській мовах, списку публікацій здобувана, які включають в 

себе роботи про апробацію та додатково відображають наукові її результати; змісту 

роботи, переліку умовних позначень, вступу, огляду літератури, розділу «Об’єкт і методи 

дослідження», 3-х розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел.

У вступі, здобувач, згідно поставленій меті і заплапланованим завданням, на підставі 

цілої низки сучасних літературних джерел, всебічно обгрунтовує актуальність даного 

науково-прикладного дослідження, логічно доводить про його високий ступінь 

прикладного значення для клінічної стоматології нашої країни та визначає шляхи до його 

безпосереднього виконання.

Окрім цього, надається інформація про його зв’язок з науковими державними 

програмами, які виконуються на кафедрі стоматології післядипломної освіти ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України. Наводиться 

мета, визначаються завдання, об’єкт, предмет і використані методи дослідження.



Достатньо фахово обґрунтовується наукова новизна і практична значимість 

одержаних результатів. Наводяться також дані про їх впровадження у практичну охорону 

здоров’я, особистий внесок здобувала, апробацію результатів дисертації та публікації.

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

дискусійного характеру.

Так, згідно основних вимог ДАК ВАК України, використані методи дослідження 

бажано повністю розкривати саме з якою метою той чи інший метод використовувався, 

тобто своєрідне обгрунтування по кожному з них.

Далі, у пункті «Практичне значення одержаних результатів», пропонується, знову ж 

таки з тих же «Вимог», наведення кількісних показників отриманої медичної ефективності 

від використання удосконалених здобувачем хірургічних методів підготовки та 

медикаментозної корекції тканин протезного ложа, тим паче, що вони є у необхідній 

кількості і віддзеркаленні у 2, 3, 4 і 5 висновках.

І останнє, розділ «Об’єкт і методи дослідження» входить, зазвичай, до загального 

розділу «Власні дослідження». Інших побажань немає.

У 1-му розділі «Анатомо-фізіологічні зміни зубощелепної системи у хворих, що 

потребують ортопедичного лікування»,.оформленого з 3-х підрозділів і викладеному на 27 

сторінках, здобувач наводить літературний огляд сучасних джерел стосовно 

запропонованій меті і надає поглиблену інформацію про функціональні та органічні зміни 

зубощелепної системи у хворих із втратою зубів та захворюваннями тканин парадонту. 

Акцентується увага на ролі обмінних процесів у прогресуванні патологічних станів даної 

системи та наводяться основні методи хірургічної підготовки та медикаментозної корекції 

у хворих, що потребують ортопедичного лікування.

Розділ, як і вся дисертаційна робота, викладено фаховою літературною мовою і 

повністю розкриває та доводить про необхідність вирішення поставленої мети.

Що стосується зауважень, то їх практично немає за виключенням дещо 

перевищеного його об’єму відносно основної частини дисертації. Але, зважаючи, що усі 

наведені літературні джерела вельми сучасні, а не застарілі, даний недолік слід вважати 

виправданим і доречним у подібному об’ємі.

2-й розділ «Матеріали та методи дослідження», викладено на 25 сторінках та 

складається з 5 підрозділів. У силу специфічності даного розділу, здобувач, зазвичай, 

приводить основні методи дослідження та вибору плану лікування у хворих із різними 

ступенями важкості патологічного процесу перед ортопедичним лікуванням. 

Обгрунтовано доводить про необхідність використання відповідних функціональних, 

лабораторних та біохімічних методів дослідження та окреслює основні методичні підходи



щодо застосування остеотропних препаратів, медикаментозної терапії при комплексній 

підготовці зубних рядів до ортопедичного лікування і використані методи статистичної 

обробки одержаних результатів.

У 3-му розділі «Клінічна характеристика стану тканин ротової порожнини у хворих 

при різних патологічних станах», оформленому на 7 сторінках, здобувач, на підставі цілої 

низки проведених досліджень, надає поглиблену клінічну характеристику хронічному 

гранульоматозному, гранулюючому періодонтиту, хронічному генералізованому 

парадонтиту 1-го, 2-го, та 3-го ступеню, радикулярним кістам, латеральним та 

резидуальним кістам, за даними гігієнічного індексу (OHI-S), йодного числа Свракова (Ш- 

П), парадонтального індексу (Russel), індексу Рамфйорда та індексу гінгівіта.

Отримані результати проведених досліджень засвідчили про високі показники 

індексу гігієни при усіх наведених вище клінічних ситуаціях. При цьому, найвищий 

кількісний показник спостерігається при абсцедуючій формі парадонтиту. Окрім цього, 

вони засвідчили про нагайну необхідність проведення попередньої спеціальної підготовки 

даної категорії хворих включаючи хірургічну та медикаментозну корекцію наведених 

вище запальних процесів, з обов’язковим проведенням ретельної професійної гігієни 

порожнини рота з подальшим навчанням її догляду та вибором засобів гігієни. Зауважень 

немає.

У 4-му розділі «Удосконалення методики хірургічної підготовки та медикаментозної 

корекції стану зубощелепної системи до ортопедичного лікування», викладеному на 23 

сторінках і складеному з 5 підрозділів, здобувач вже переходить до виконання головної 

мети даної науково прикладної роботи, а саме удосконалює методи хірургічної підготовки 

до ортопедичного лікування даної категорії хворих, визначає покази до індивідуального і 

спрямованого використання остеотропних матеріалів та медикаментозної корекції під час 

її проведення. При цьому, для визначення ступеня медичної ефективності запропонованих 

опрацювань, автор використовує методи мікроциркуляції, біохімічної зміни та проводить 

поглиблений аналіз оклюзійних контактів на етапах підготовки до ортопедичного 

лікування.

Порівняльний аналіз отриманих даних та їх оцінка показали, що опрацьована й 

запропонована хірургічна підготовка та медикаментозна корекція тканин парадонту 

виявляються вельми ефективними методами, які спрямовано вказують на необхідність 

врахування стану парадонта й опорних зубів при відновлюванні часткових дефектів 

зубних рядів.

Суттєвих зауважень, щодо даного розділу, немає.

У останньому, заключному розділі власних досліджень, автор, як то пропонується



ДАК ВАК України, проводить дослідження з визначенням ступеня медичної ефективності 

від опрацьованих й запропонованих до впровадження, удосконалених ним низки методів 

хірургічної підготовки й медикаментозної корекції зубних рядів та ортопедичного 

лікування, на підставі наведених у 4-му розділі об’єктивних клінічних методів 

дослідження.

Отримані результати даного дослідження дозволили автору стверджувати, що 

запропоновані ним методи значно подовжують терміни ефективного використання 

незнімних конструкцій мостоподібних протезів та сприяють максимальному збереженню 

опорних зубів.

Зауважень також немає.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження», здобувач, вельми 

фахово проводить порівняльний аналіз отриманих результатів, надає їм відповідну оцінку, 

порівнює з найближчими аналогами та всебічно доводить про їх перевагу над існуючими 

класичними методами. Зауважень немає.

Висновки і практичні рекомендації повністю висвітлюють усі отримані наукові і 

прикладні положення та відповідають головній меті.

Список використаних літературних джерел оформлено у повній відповідності з 

пропонованими вимогами - згідно їх появі у тексті дисертації та включає у себе 204 

найменувань, з яких 21 — латиницею.

Дисертація ілюстрована 18 таблицями та 29 рисунками. Оформлена окремим томом і 

викладена на державній мові.

Опрацьовані автором наукові здобутки, практичні і прикладні рекомендації, 

повністю віддзеркалені у 12 друкованих наукових працях, з яких 6 — у фахових наукових 

виданнях України, 4 з яких належать до науково метричних баз, 3 публікації у науково- 

практичних конференціях, 3 патенти України на корисну модель.

Окрім цього, отримані результати були ще повідомлені й обговорені на 6 науково- 

практичних конференціях і 1 міжнародному конгресі, тощо.

Слід також зазначити, що автореферат повністю відповідає основним вимогам ДАК 

ВАК України і співпадає з основним текстом дисертації та висвітлює основні її 

положення. Суттєвих зауважень щодо об’єктивності отриманих результатів, їх 

достовірності й оформлення даної науково прикладної роботи — немає. Разом з тим, деякі 

питання які виникли у нас у процесі рецензування потребують додаткового пояснення, а 

саме:

І.Чи була необхідність після проведення хірургічної підготовки включення 

додаткових опорних зубів під незнімні конструкції?



2. У скількох хворих ви спостерігали розфіксування незнімних конструкцій?

3.Які ускладнення ви спостерігали у віддалені терміни після ортопедичного 

лікування?

Висновок

Дисертаційна робота Солдатюка Василя Михайловича «Удосконалення хірургічної 

підготовки хворих частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування», є 

завершеною, самостійно виконаною науково-прикладною роботою, присвячену 

вирішенню важливого наукового і, особливо, клінічного питання — підвищення 

ефективності ортопедичного лікування хворих із частковим дефектами зубних рядів на 

основі вдосконалених методів хірургічної підготовки та медикаментозної корекції тканин 

протезного поля.

За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним значенням, прикладною 

цінністю та обгрунтованістю й ймовірністю отриманих результатів, дана робота повністю 

відповідає пункту 11. «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

№567 від 24.07.15 (зі змінами внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів №656 від 

19.08.15), які ставляться до кандидатських дисертацій, а її автор безумовно заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук, за спеціальністю 14.01.22 — 

стоматологія.

Завідувач відділу ортопедічної стоматології


