
Відгук

офіційного опонента на дисертаційну роботу Кінаша Ігоря Омеляновича 

«Клініко-екепериментальне обґрунтування ортопедичних методів лікування у разі 

відсутності коронкової частини опорних зубів», представлену до спеціалізованої 

вченої ради Д 20.601.01. при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22-стоматологія.

Актуальність теми

Відомо, що при ортопедичному лікуванні із зруйнованою нижче рівня ясен 

коронковою частиною зуба одним із найнадійніших способів відновлення кукси 

зуба є виготовлення коренево-куксової вкладки.

Актуальним залишається питання комплексної підготовки та можливостей 

удосконалення ортопедичного етапу лікування даних пацієнтів.

Тому, робота Кінаша Ігоря Омеляновича «Клініко-екепериментальне 

обґрунтування ортопедичних методів лікування у разі відсутності коронкової 

частини опорних зубів» є актуальною, своєчасною, має наукове і практичне 

значення.

Слід зазначити, що дана дисертаційна робота є фрагментом планових 

державних науково-дослідних робіт кафедри стоматології післядипломної освіти 

ДВНЗ, «Івано-Франківський Національний Медичний Університет» МОЗ України 

«Розробка методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних 

захворювань у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах» 

№ ДР 0111 U003681 та «Комплексна оцінка та олтимізація методів 

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп № ДР 0114 U001788, де здобувач був 

безпосереднім виконавцем даних досліджень.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.

Достовірність сформульованих у дисертації наукових положень і висновків 

ґрунтується на використанні сучасних методів дослідження з достатнім об’ємом



статистично опрацьованих спостережень. Отримані в науковій роботі результати, 

висновки й рекомендації знайшли своє відображення у необхідній кількості 

публікацій та широко представлені у виступах на науково-практичних 

конференціях. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей у фахових 

виданнях України, із них 2 включені в наукометричну базу Copernicus, 3 тез 

доповідей в матеріалах з’їздів та конференцій, отримано 2 патенти України на 

корисну модель та видано один інформаційний лист.

Мета: підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів у разі 

повного руйнування коронкової частини зуба шляхом удосконалення методів 

підготовки тканин маргінального краю ясен та вдосконалення методики 

виготовлення коренево-куксових вкладок. Мета сформульована конкретно, дає 

чітке уявлення про майбутні дослідження автора.

Для реалізації цієї мети було визначено та послідовно розв’язано п'ять важливих 

завдань шляхом застосування відповідних методів дослідження, а згодом -  зроблено 

відповідні висновки.

Мета та завдання роботи вказують на предмет та об’єкт дослідження, а 

обрані методи дослідження є адекватними поставленим завданням.

Наукова новизна. Автор роботи доповнив наукові дані про 

експериментальні, клінічні та мікробіологічні дослідження, в яких порівнювалася 

ефективність різних методик підготовки до ортопедичного лікування м'яких 

тканин навколо зубів, зруйнованих нижче рівня ясен.

Уперше проведене комплексне порівняння методик підготовки тканин 

навколо зуба, зруйнованого нижче рівня ясен, до ортопедичного лікування. 

Клінічно доведена висока ефективність використання діодного лазера з метою 

формування ясенного рельєфу навколо ураженого зуба. Удосконалена 

конструкція коренево-куксової вкладки, що сприяє формуванню ясенного краю. 

Уточнені оптимальні терміни початку ортопедичного лікування зубів, 

зруйнованих нижче рівня ясен, у залежності від методу проведення гінгівоектомії 

Уперше розроблено лікувально-діагностичний комплекс ортопедичної 

реабілітації зубів із дефектами твердих тканин, розташованих нижче рівня ясен.

Практична цінність роботи. Запропоновані автором способи підготовки



тканин ясенного краю навколо опорних зубів з відсутньою коронковою частиною 

та виготовлення суцільнолитої коренево-куксової вкладки дозволяють покращити 

надання стоматологічної допомоги на амбулаторному прийомі.

Структура дисертації та оцінка її змісту. Робота викладена державною 

мовою на 120 сторінках основного тексту, побудована за традиційною схемою і 

складається зі вступу, огляду літератури, об’єктів і методів дослідження, трьох 

розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків 

Дисертація ілюстрована 8 таблицями та 38 рисунками.

Вступ викладений на 5 сторінках друкованого тексту із дотриманням 

структури, є ідентичним вступу автореферату, має всі необхідні підрозділи, 

розкриває актуальність роботи, її наукову новизну, практичне значення та 

декларує особистий внесок автора у виконанні дослідження.

Зауваження: на нашу думку, слід вказати причини, внаслідок яких 

відбувається повне руйнування коронкової частини зубів, та можливі шляхи 

запобігання прогресуванню та поглибленню під’ясенної каріозної деструкції. 

При висвітленні актуальності теми необхідно конкретизувати досягнення авторів, 

на праці яких є посилання у вивченні даної проблематики.

Розділ 1. «Ортопедичні методи лікування зубів у разі руйнування 

коронкової частини» викладений на 25 сторінках друкованого тексту і вміщує 4 

підрозділи, назви підрозділів повністю відповідають його змісту. Кожний 

підрозділ закінчується стислим резюме, висвітлюючи проблему, що розглядається 

у наукових працях. Загалом розділ сприймається позитивно, матеріал у ньому 

викладений послідовно. Проте з метою підкреслення актуальності власних 

наукових пошуків доцільно було б кожний підрозділ завершувати виокремленням 

невирішених на сьогодні питань.

Зауваження: у тексті зустрічаються тлумачення одних і тих же явищ та понять, 

що неодноразово повторюються, дещо некоректно побудовані речення. Звертає 

увагу значний за обсягом підрозділ 1.4, який на нашу думку, можна було б 

скомпонувати раціональніше.

Розділ 2. «Матеріали та методи досліджень». У розділі докладно



представлені методи та матеріали досліджень автора, описані на 23 сторінках.

Вдалим на наш погляд, є використання графічної схеми підготовки до 

ортопедичного лікування (рис.2.1), що значно спрощує розуміння загального 

дизайну дослідження. Розділ складається з 6 підрозділів. Особливої уваги 

заслуговує методика підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування з 

використанням ді одного лазера «Ліка-хірург». Розділ також містить опис та 

обґрунтування методів статистичної обробки отриманих даних, що відповідають 

характеристикам виборок, і закінчується переліком 7 публікацій, у яких 

представлено результати досліджень.

Зауваження:

1. Скоріше за все, через технічну помилку назва апарату «Ліка -  хірург» у 

декількох розділах тексту дисертації зустрічається у варіанті «Лікар - 

хірург».

2. Кількість загальновідомих методів індексної оцінки стану тканин пародонту 

можна було б зменшити на користь більш сучасних та максимально 

інформативних, а опис техніки їхнього проведення доцільно було б 

скоротити.

3. На нашу думку, рисунки 2.7 та 2.8 є ідентичними за змістом, а тому рисунок 

2.7 може повністю розкрити суть запропонованої конструкції по 

відношенню до кореня зуба.

Розділ 3. «Зміни функціонального стану пародонта експериментальних 

тварин, у залежності від різних способів підготовки ясен до ортопедичного 

лікування». Автор послідовно та інформативно описує морфо-функціональний 

стан слизової оболонки ротової порожнини до та після проведення гінгівоектомії 

різними способами. Варто зазначити, що автором грамотно підібрані терміни 

спостереження за експериментальними тваринами - 1, 3 та 5 діб після проведення 

маніпуляції, що дозволяє ґрунтовно оцінити ефективність даних методик в 

експерименті та спрогнозувати можливості їхнього застосування у практичній 

медицині. Значний за обсягом матеріал розділу, на наш погляд, було б доцільно



представити у структурно-графічному ВИГЛЯДІ ДЛЯ полегшення сприйняття Тс. 

розуміння інтенсивності динамічних репаративних змін у трьох серіях 

експерименту.

Розділ ілюстрований 16 рисунками гістологічних зразків, викладений на 17 

сторінках. Розділ 3 закінчується висновками та бібліографічним посиланням не 

публікацію, в якій наведені результати досліджень.

Розділ 4. «Стан пародонта і мікробіологічні показники ясенної рідини в 

пацієнтів із дефектами фронтальної групи зубів, зруйнованих нижче рівня 

ясен». У даному розділі автор описує стан гігієни в обстежуваних осіб 

інтенсивність ураження карієсом зубів, інтенсивність та глибину ураження тканин 

пародонта запальним процесом, а також рентгенологічні зміни в кістковій 

тканині. При аналізі результатів бактеріологічного дослідження помітна особлива 

екологічна ніша, яку слід враховувати при проведенні ортопедичного лікування 

пацієнтів з дефектом твердих тканин зуба, розташованого нижче рівня ясен 

Розділ ілюстрований 1 таблицею та 8 рисунками, що доповнюють текст розділу, 

який розміщений на 12 сторінках та включає 2 підрозділи.

Зауваження:

На сторінці 93 вперше зустрічаються скорочення, не зазначені в переліку умовних 

скорочень до дисертації.

На нашу думку слід обґрунтувати вибір клінічних індексів та більш докладно 

розшифрувати ступінь змін показників мікрофлори до початку ортопедичного 

лікування.

Розділ 5. «Оцінка ефективності різних методів підготовки ясенного 

краю до ортопедичного лікування за клінічними та мікробіологічними 

показниками». Розділ включає два підрозділи.

У даному розділі автор порівнює стан формування ясенного краю на 2 та 14 

добу після проведення підготовки різними методами. Крім цього, визначено 

закономірності тенденції об'єктивних та суб'єктивних клінічних ознак, які 

характеризували процес формування ясенного краю під впливом виготовленої за 

удосконаленою методикою коренево-куксової вкладки.

Особливо слід відзначити порівняльний аналіз результатів трьох різних



методів підготовки м'яких тканин навколо дефекта за допомогою скальпеля, 

електрокоагулятора та діодного лазера. Автор констатував вищу ефективність 

застосування останнього методу у порівнянні з іншими. Варто підкреслити, що у 

роботі наочно продемонстрована ефективність комплексного підходу до 

вирішення проблеми лікування пацієнтів із даною патологією, а також 

обґрунтована доцільність використання нового методу саме ортопедичного 

лікування, який дозволяє скоротити не тільки терміни підготовки, а й фінансові 

витрати, пов'язані із виготовленням провізорних конструкцій.

Отримані результати досліджень вказують на те, що саме лазерна 

коагуляція відзначається високою здатністю очищати куксову ділянку від 

надмірного заселення мікроорганізмами, нормалізує видове співвідношення 

учасників мікробіоценозу.

Розділ викладений на 20 сторінках, ілюстрований 9 малюнками, 7 

таблицями. За тематикою розділу опубліковано 3 праці.

Зауваження: на нашу думку, слід докладніше описати, чому клінічне та 

мікробіологічне дослідження та спостереження проводилося у терміни 2 та 14 діб 

після проведення маніпуляцій. Також, варто навести порівняльну характеристик} 

використання вдосконаленої вкладки та традиційної провізорної коронки у 

процесі підготовки до постійного ортопедичного лікування.

«Аналіз та узагальнення результатів дослідження» містить підсумки 

проведеної роботи згідно з поставленими завданнями та дає оцінку отриманим 

результатам, викладений на 13 сторінках. Розділ написаний послідовно та легко 

сприймається.

Зауважень немає.

Висновки та практичні рекомендації відповідають поставленим меті та 

завданням дослі дження.

Зауважень щодо оформлення дисертації немає.

Список джерел літератури містить 217 найменувань, з яких 139 -

кирилицею, 78 -  латиною.

Зауваження, що виникли при рецензуванні дисертації, не мають 

принципового значення і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.



У ході публічної дискусії прошу автора відповісти на такі запитання:

1. Якими Вам бачаться місце та роль фізико-хімічної ретракції ясен (наприклад -  

за допомогою нитки з просоченням) у комплексній передпротезній підготовці, 

враховуючи отримані Вами результати?

2. Чому Ви у своєму дослідженні приділяєте значну увагу суб’єктивним відчуттям 

пацієнтів? Адже це ж можна трактувати, як недостатньо науковий підхід до 

вирішення проблематики.

3. Чи можна вважати діагностичний апарат Diagnodent універсальним, стосовно 

визначення умов до протезування різними ортопедичними конструкціями?

4. Яким чином можна корегувати, і чи можна взагалі, вкладку, якщо рівень ясен 

перед постійним ортопедичним лікуванням виявиться значно чи дещо нижчим 

рівня формування уступу вкладкою?

5. Чи доцільно на практиці застосовувати методики електрокоагуляції та 

гінгівоектомії за допомогою скальпеля?

Висновок

Дисертаційна робота Кінаша Ігоря Омеляновича «Клініко- 

екепериментальне обґрунтування ортопедичних методів лікування у разі 

відсутності коронкової частини опорних зубів», представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук, є самостійною завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують актуальну наукову задачу медицини, зокрема 

стоматологічну, а саме: підвищення ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів у разі повного руйнування коронкової частини зуба шляхом 

удосконалення методів підготовки тканин маргінального краю ясен та 

вдосконалення методики виготовлення коренево-куксових вкладок.

Кандидатська дисертація І. О. Кінаша за своєю актуальністю, об’ємом 

досліджень, методологічним рівнем, ступенем новизни, теоретичним 1 

практичним значенням отриманих результатів відповідає вимогам п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013р. №567 (із змінами, внесеними згідно Постанови КМ 

№ 656 від 19.08.2015р. і № 1159 від 30.12.2015р.) стосовно дисертацій на здобуття



наукового ступеня кандидата наук, а п автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - Стоматологія.
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