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Визначаючи актуальність даного науково-прикладною 

дослідження слід зазначити, що, нажаль, згідно даним новітніх 

епідеміологічних досліджень у нашій країні, все ще спостерігається 

вельми значна розповсюдженість основних стоматологічних захворювань, 

з явними тенденціями до їх постійного збільшення, особливо карієса і його 

ускладнень, питання пошуку найбільш ефективних способів їх лікування і, 

у тому числі ортопедичного, все ще залишається достатньо актуальне як з 

наукової, так із практичної точок зору.

Так, ще не до кінця вирішені питання остаточного вибору методів 

прямої і непрямої реставрації у кожному індивідуальному клінічному 

випадку з врахуванням цілої низки факторів які впливають на їх остаточну 

медичну ефективність.

Зважаючи на наведене вище, приємно акцентувати увагу, що саме 

цим питанням і присвячена дана дисертаційна робота —  підвищення 

ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів шляхом удосконалення клінічної діагностики та, особливо, 

розробці алгоритму стоматологічного лікування.

Окрім цього слід зазначити, що дана дисертаційна робота логічно 

випливає з планових державнозамовлених науково-дослідних робіт 

кафедри стоматології ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний



медичний університет» «Комплексна оцінка та оптимізація методів 

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп» (№ДР 0114 V 001788) та «Оптимізація 

лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня стоматологічної 

захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке проживає на 

антропогенно навантажених територіях (№ДР 0117 V 000946), де здобувач 

був безпосереднім виконавцем окремих фрагментів зазначених робіт.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації та їх вірогідність

Встановлюючи ступінь обгрунтованості наукових положень, 

практичних рекомендацій та їх новизну і доцільність використання у 

клініці практичної охорони здоров’я у нашій державі, слід вказати, що усі 

вони базуються на достатньо значному об’ємі клінічних,

рентгенологічних, математичних, механіко-математичних,

антропометричних та статистичних об'єктивних методах дослідження. 

Аналіз останніх вказав на їх відповідність основній меті даного 

дослідження, достатній рівень сучасності, інформативності, доступності у 

практичному використанні, які у повній мірі дозволяють отримувати 

найбільш ймовірні і достовірні дані.

Так, на протязі клінічних досліджень, для визначення

етіонатогенетичних факторів, що сприяють розвитку стоматологічної 

патології, встановлення рівня її розповсюдженості і інтенсивності та 

ускладнень, що викликають при цьому, було обстежено 304 пацієнта, з 

яких 80 осіб були залучені до груп дослідження, які у свою чергу були 

поділені ще на 3 групи для порівняння отриманих результатів. До першої 

групи увійшли 40 осіб, яким проводили лікування за традиційними 

протоколами прямої реставрації. Другу групу склали 40 пацієнтів з 

показниками до непрямої реставрації. Третя ж група з 40 пацієнтами була 

залучена на 2-му етапі дослідження для проведення запропонованої



автором власної методики лікування для порівняння її ефективності з 

класичними варіантами, результати яких реєструвались у спеціально 

розроблених картах.

У процесі антропометричних досліджень автором була 

запропонована власна методика визначення відповідних характеристик 

зубів, дефектів твердих тканин різних груп зубів, тощо.

Для визначення контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба, 

шляхом механіко-математичного моделювання, досліджувався напружено- 

деформований стан композиції «зуб —  пломба» або «зуб —  вкладка», з 

урахуванням контактної взаємодії твердих тканин зуба з пломбою 

(вкладкою).

Далі, у процесі визначення о б ’ємів коронкової частини зубів, 

здобувачем також були використані адекватні геометричні моделі. Так, 

для мулярів і премулярів, це були зрізані конуси з усередненими 

лінійними розмірами. Для різців і ікол - моделі у вигляді трикутної 

призми, на підставі яких автором було математично розраховано об’єм 

відповідних коронок на основі їх лінійних розмірів і використаних 

розрахункових математичних формул.

Окрім цього, для оцінки опрацьованих автором систематизації 

дефектів, було сформовано 3 групи експертів, результати яких було 

занесено у спеціальну, попередньо розроблену карту. При цьому, сама 

оцінка достовірності різниці в отриманих результатах вимірювань 

експертних груп проводилась за х2 - критерієм. Статистична обробка 

передбачала отримання середньоарифметичних показників, їх похибку, 

середнє квадратичне відхилення та довірний інтервал на персональному 

комп'ютері з застосуванням пакету статистичних програм «Microsoft Excel 

- 2015», «Statistica - 8,0».

Отже, наведені вище використані об’єктивні методи дослідження, 

переконливо свідчать про їх повну відповідність головній меті даного



науково-прикладного дослідження та запланованим завданням, завдяки 

яким отримані наукові здобутки і практичні рекомендації не викликають 

жодного сумніву в їх повній об ’єктивності й достовірності.

Наукове і практичне значення отриманих результатів  

На нашу думку наукова новизна отриманих автором результатів у 

даній дисертаційній роботі пов’язана у першу чергу з тим. що ним дійсно 

вперше за рахунок механіко-математичного моделювання доведено, що 

для забезпечення потрібного ступеня міцності, товщина стінки 

пошкодженого зуба повинна повністю задовольняти умову h=0,175 Д. При 

цьому здобувач наголошує, що старіння реставраційного матеріалу 

призводить, зазвичай, до збільшення еквівалентних напружень в тканинах 

зуба, знижуючи тим самим саму міцність реставрації.

Поряд з цим було уточнено і доповнено розміри о б ’ємів коронкової 

частини зубів різних груп та дефектів твердих тканин, на підставі яких 

можливо о б ’єктивно й доказово оцінювати величину втрати твердих 

тканин зуба при відповідному лікуванні пацієнтів та значно покращити 

об’єктивізацію діагностичного процесу, як такого.

Визначно наведені вище наукові здобутки і дозволити здобувачу 

розробити низку практичних рекомендацій по удосконаленню самого 

алгоритму вибору методу лікування і у повній мірі слугувати критерієм 

вибору при лікуванні дефектів зубних рядів.

Таким чином, зважаючи на наведене вище слід констатувати про 

високий ступінь наукової новизни отриманих результатів у даній науково- 

прикладній роботі і вкрай важливих опрацьованих практичних 

рекомендацій, безпосередньо впровадження яких у клінічну практику 

нашої країни значно повисить медичну ефективність надання даної 

спеціалізованої медичної допомоги.

Оцінка змісту роботи, зауваження



Дисертаційна робота Бульбук Олени Василівни «Клініко- 

експериментальне обґрунтування ортопедичного лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів», зазвичай, оформлена, побудована і 

викладена у повній відповідності з основними вимогами ДАК MOH 

України і складається з титульного аркушу, анотації на державній і 

англійській мовах, списку публікацій здобувана, змісту роботи, переліку 

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

власних досліджень, розділу «Аналіз і узагальнення результатів 

дослідження», висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел і додатків.

У вступі, здобувач на підставі цілої низки літературних джерел, що 

повністю відповідають поставленій меті і запропонованим завданням, 

достатньо обгрунтовано і всебічно доводить про актуальність даної 

дисертаційної роботи, важливість опрацьованих отриманих результатів 

для клінічної стоматології у нашій країні та визначає шлях до її 

безпосереднього виконання.

Поруч з цим наводиться інформація про її зв ’язок з науковими 

програмами та темами які виконуються на кафедрі стоматології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», визначаються 

безпосередньо мета і ставляться спрямовані відповідні завдання, об 'єкт 

дослідження та її предмет, методи дослідження з наданням но кожному з 

них обґрунтування щодо їх застосування у даній роботі. Всебічно 

обґрунтовується також наукова новизна і практична значимість отриманих 

результатів, справка по їх впровадженню як у практичну охорону здоров’я 

так і у педагогічний процес вищих учбових медичних закладів. 

Приводиться також безпосередній особистий внесок здобувана, дані про 

апробацію даної роботи та її основні публікації, структуру й об ’єм.

Що стосується зауважень, то їх практично немає за винятком 

деяких рекомендації дискусійного характеру.



Так, як на нас, бажано все ж таки у пункті «Наукова новизна 

отриманих результатів» наводити їх наведення не по порядку 

запланованих завдань, а по важливості їх наукового значення. Не завадило 

б і наведення показників медичної ефективності від опрацьованих і 

запропонованих автором низки клінічних розробок, тим паче що вона с, 

про що яскраво говорить 5-й висновок даної роботи, а саме: через рік 

встановлено, що ефективність запропонованого алгоритму склала 97,5%. 

Інших зауважень, а по суті побажань немає.

У 1-му розділі «Особливості стоматологічного лікування пацієнтів 

із дефектами твердих тканин зубів», який складається з 3-х підрозділів і 

викладено на 25 сторінках, наводиться достатньо поглиблено сучасний 

літературний огляд з досліджуваної мети, проводиться порівняльний 

аналіз існуючих методів лікування пацієнтів з дефектами твердих тканин 

коронкової частини зубів, акцентується увага на необхідності 

диференційного підходу до вибору найбільш ефективного методу 

спрямованого лікування та вказується на існуючі особливості клінічного 

стану зруйнованої кореневої частини зубів, які власне по різному 

впливають на безпосередню ефективність відповідного стоматологічного 

лікування даного роду стоматологічний патології.

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

об ’єму дисертації. Достатньо приємно вражає наявність 3 опублікованих 

статей за даними літературного обліку, що по праву вітається ДАК MOH 

України. Зауважень немає.

2-й розділ «Матеріали та методи дослідження», оформлено з 7-ми 

підрозділів і викладено на 12 сторінках. У розділі наводиться виключно по 

темі низка о б ’єктивних методів та досліджуваний матеріал даного науково 

прикладного дослідження, а саме —  клінічна оцінка реставрації згідно з 

основними критеріями USPHS, метод визначення індексу руйнування 

окклюзійної поверхні зуба, антропометричні дослідження. Наводяться



методики механіко-математичного моделювання контактної взаємодії 

реставрації із тканинами зуба.

Окрім цього приводиться метод математичного розрахунку і 

обчислення о б ’ємів коронок зубів і їх порожнин для кожної групи зубів та 

використані у роботі методи статистичної обробки отриманих результатів.

Ретроспективний аналіз наведених вище методів дослідження 

вказує на їх повну відповідність, обгрунтованість до використання, високу 

ступінь інформативності, які у повній мірі дозволили отримати автору 

найбільш достовірні й імовірні результати.

За результатами даного розділу опубліковано також 3 наукових 

роботи.

Зауважень щодо даного розділу немає.

3-й розділ «Результати обстеження пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів», викладено на 17 сторінках і складається з 3 підрозділів, 

присвячено поглибленій характеристиці ускладнень що виникають після 

стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів та визначення 

ступеню поширеності і порівняльної характеристики дефектів твердих 

тканин коронкової частини зубів серед населення Прикарпаття.

У процесі проведення клінічних досліджень було обстежено 304 

пацієнти, в яких 80 осіб мали скарги на раніше виготовлені реставрації. 

При цьому досліджувані групи були розподілені наступним чином: 1-у 

групу склали 40 осіб, яким згідно з показаннями виготовляли пряму 

реставрацію, а 2-у, також 40 осіб, склали пацієнти з непрямою 

реставрацією. Порівняльний аналіз отриманих результатів у першій і 

другій група засвідчив, що у першій групі більшість ускладнень пов’язані 

з відповідними помилками лікарів, а саме —  неправильний вибір кольору, 

погана ізоляція порожнини від ротової рідини, недостатня кінцева обробка 

реставрації, тощо.



У свою чергу у другій групі, тобто у пацієнтів з непрямою 

реставрацію були наступні проблеми. Тільки в 5 % випадків спостерігався 

правильний вибір лікування. У 39 , 5% осіб була наявна невідповідність 

анатомічної форми зуба через дефекти пломби, чи і зовсім, —  неправильне 

моделювання реставрації. У 39 , 5% була і зовсім відсутня реставрація 

внаслідок її втратити, як такої, і саме найгірше те, що у 5 , 3% випадків 

спостерігався повний перелом зуба і, як наслідок, привів до втрати зубів.

Отримані здобувачем матеріали дозволили йому констатувати, що 

допущені помилки на етапі вибору лікування дефектів твердих тканин 

зубів призводять до клінічних ситуацій з вкрай несприятливим прогнозом, 

а іноді і до їх втрати.

Що стосується питань розповсюдженості подібних дефектів та їх 

анатомо-топографічних характеристик, то отримані дані вказали достатньо 

значну їх частоту виникнення враховуючи молодий вік обстежених. Так, 

серед 304 обстежених осіб було виявлено 1212 дефектів, тобто 4 , 3% на 

кожного з них. При цьому найбільша їх кількість спостерігається у 

жувальній групі зубів. Так, на мулярах це склало 38,9%, премолярах 

29,7%, різцях —  25,8% і найменш вразливі до патології це ікла —  5,5%.

Слід зазначити також, що за матеріалами даного розділу 

опубліковано 3 наукові роботи.

Зауважень знову немає.

У 4-му розділі «Результати експериментальних досліджень 

дефектів твердих тканин різних груп зубів», який викладено на 29 

сторінках і складається з 3 підрозділів, автор на підставі вельми великої 

кількості ускладнень наведених у попередньому розділі, ставить перед 

собою за мету проведення досліджень з моделювання контактної взаємодії 

реставрації з тканинами зуба для уточнення оцінки міцності цієї 

композиції та проводить розрахунок показників напружено-



деформованого стану на попередньо розроблені механіко-математичні 

моделі системи «зуб-пломба», або «зуб-вкладка».

Окрім цього автор визначає і надає дані про о б ’єм дефектів твердих 

тканин різних груп зубів і о б ’єм коронкової частини пульпової камери 

даних зубів та проводить на їх підставі математичний розрахунок їх 

середньостатистичних параметрів.

Зважаючи на це, слід особливо акцептувати увагу, що завдяки 

отриманим вище матеріалів, автор у 5-му розділі «Удосконалення 

діагностичного процесу та розробка алгоритму лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів», ставить перед собою завдання науково 

обґрунтовано опрацювати удосконалення, як діагностичного стану так і 

саму послідовну схему лікування пацієнтів з даною стоматологічної 

патологією. І перш за все, розробляє власний спосіб діагностики і 

проводить систематизацію приясенневих дефектів твердих тканин зубів.

Порівняльний аналіз кінцевих результатів в усіх 3 групах засвідчив, 

про вельми високу ступінь медичної ефективності отриманої за рахунок 

опрацьованого автором удосконаленого алгоритму лікування дефектів 

твердих тканин зубів, яка склала 97,5% за критеріями USPHS і вкрай 

малий відсоток деяких ускладнень. Зважаючи на це здобувач констатує, 

що при правильному виборі метода лікування подібних дефектів зубів, 

кількість клінічних ситуацій з несприятливим прогнозом для таких зубів 

різко зменшується.

Окрім цього, за ствердженням автора, опрацьована й 

запропонована ним систематизація заповнює відсутність подібної 

інформації в наших уявленнях про дефекти твердих тканин зубів та надає 

можливість до більш поглибленого й обгрунтованого проведення 

диференційних діагностичних підходів при різних клінічних ситуаціях, а 

також слугувати об ’єктивним критерієм вибору найбільш ефективного 

лікування даної патології.



Слід також зазначити, що за матеріалами даного розділу 

опубліковано 9 наукових робіт, з яких 2 у закордонних виданнях.

Зауважень, окрім побажань впровадження у клінічну практику 

країни опрацьованого й даного автором інформаційного листа, немає.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» викладено 

на 1 1 сторінках й оформлено у повній відповідності з основними вимогами 

ДАК MOH України згідно його суті. Так, автор наводить свої отримані 

результати, порівнює їх з основними аналогами, логічно доводить про 

дійсно суттєві переваги удосконаленого способу стоматологічного 

лікування твердих тканин зубів над існуючими методами та обгрунтовано 

доводить про необхідність негайного його застосування у клінічній 

практиці. Зауважень немає.

Висновки й практичні рекомендації повністю відповідають 

отриманим результатом даної дисертаційної роботи та обґрунтовано 

висвітлюють основні отримані автором як наукові здобутки так 

пропоновані до безпосереднього клінічного впровадження практичні 

рекомендації.

Список використаних джерел оформлено у повній відповідності з 

пропонованими Д АК MOH України вимогами, тобто, згідно їх появі у 

тексті дисертації і містить у собі 236 відповідних найменувань, з яких 126 

кирилицею та 110 латиницею.

Робота ілюстрована 42 малюнками і 12 таблицями. Оформлена 

окремим тому. Викладена на державній мові на 199 сторінках, з яких 126 

сторінок основного тексту.

Особливо слід зазначити і акцентувати увагу на вельми значній 

кількості опублікованих наукових робіт, як для кандидатської дисертації 

—  24 та масштаби публічного обговорення отриманих результатів на 

різноманітних науково-практичних конференціях, конгресах, включаючи 

закордонні —  14. Наведене ще раз опосередковано свідчить про дуже



високий рівень виконання даної дисертаційної роботи та ступінь 

професіоналізму самого здобувана, його володінням матеріалом даної 

роботи.

Автореферат повністю співпадає з матеріалами дисертації і 

всебічно висвітлює її положення, суттєвих зауважень щодо об ’єктивності 

отриманих результатів, їх високого ступеня обгрунтованості й 

достовірності та оформлення даної дисертаційної роботи —  немає. Разом з 

тим у процесі її рецензування у нас виникли деякі питання, а саме:

1) Надайте порівняльну характеристику запропонованої вами 

систематизації з загальновідомою Si/STA, що використовується світовою 

стоматологічною спільнотою.

2) У Вашому алгоритмі відсутні штифтові конструкції. Питання. Як 

Ви рекомендуєте проводити ортопедичне лікування пацієнтів зі значним 

руйнуванням коронкової частини зубів?

3)Яким чином Ви перевіряли доступність та можливість 

використання Вашої систематизації у клініці ортопедічної стоматології?

Висновок

Дисертаційна робота Бульбук Олени Василівни «Клініко- 

експериментальне обґрунтування ортопедичного лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів», є завершеною, самостійно виконаною 

науково-практичною роботою, присвячену вирішенню важливого як 

наукового так і практичного питання —  підвищення ефективності 

ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів, за 

рахунок власного удосконалення клінічної диференційної діагностики 

даного захворювання та розробки науково обґрунтованого алгоритму 

стоматологічного лікування.



За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним 

значенням 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 24.07.15 (зі 

змінами внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів №456 від 

24.07.15), які ставляться до кандидатських дисертацій, а її автор безумовно 

заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук, за 

спеціальністю —  14.01.22 —  стоматологія.


