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1. Актуальність обраної теми дисертації.

Остеопороз, системне захворювання кісткової тканини, яке 

характеризується зменшенням кісткової маси та порушенням структури 

кісток, що веде до зниження їх якості та підвищення ламкості, займає 

провідне місце в структурі захворюваності в системі охорони здоров’я майже 

всіх країн світу. Ліквідація наслідків остеопорозу потребує зусиль 

спеціалістів різник напрямів, зокрема ендокринологів, геронтологів, 

ортопедів-травматологів тощо, а витрати на ліквідацію  наслідків остеопорозу 

у розвинених країнах сягають мільярдів доларів. Остеопороз в практиці 

лікаря стоматолога має особливе значення, оскільки зменшення об ’єму 

кісткової тканини в щелепно-лицевій ділянці та зниження її якості веде як до 

передчасної втрати інтактних зубів, так і до обмеження можливостей 

дентального протезування, а отже, опосередковано, є причиною зниження 

якості життя пацієнтів стоматологічних клінік з медичної і соціальної точок 

зору. Планування реабілітації зубощ елепної системи в функціональному, 

естетичному та фонетичному сенсі при частковій або повній втраті зубів в 

умовах, як правило, недостатнього об 'єм у кісткової тканини є одним з 

найбільш відповідальних та складних завдань сучасної стоматології. 

Досягнення імплантології значно розш ирюють можливості відновлення



дефектів зубних рядів різного об ’єму. Проте результати протезування, як 

ранні, так і віддалені, залежать від багатьох різноманітних чинників -  віку та 

статі, расової належності пацієнта, спадковості, наявності супутніх чи 

фонових патологій, професійної шкідливості, способу та режиму харчування, 

що значною мірою впливають на стан кісткової тканини щелеп, зокрема -  їх 

коміркових ділянок. Тому детальне вивчення та глибоке розуміння 

особливостей структури кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи та її вікової перебудови представляє значний інтерес для морфологів 

і має практичне значення для стоматології.

Тому виконана Дахно J1.0. робота, присвячена глибокому вивченню 

особливостей структури кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи в осіб зрілого віку різної статі та закономірностей її вікової 

перебудови за умови збереження цілісності зубного ряду є актуальною як з 

теоретичної, так і з практичної точок зору.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота Дахно Л.О. виконана в рамках планової 

комплексної наукової роботи кафедр нормальної анатомії та оперативної 

хірургії з топографічною анатомією «Структура органів та їх кровоносного 

русла в онтогенезі, під дією лазерного опромінення та фармацевтичних 

засобів, при порушеннях кровопостачання, реконструктивних операціях та 

цукровому діабеті», номер державної реєстрації 0 1 10U001854, яка 

виконувалась у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького згідно з державним планом та програмою в продовж 

2009-2014 років. Автор є співвиконавцем даної роботи. Тема дисертаційного 

дослідження затверджена рішенням Проблемної комісії, протокол № 7 від 

21.04.2011 року.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

На підставі проведеного системного дослідж ення з використанням  

комплексу сучасних, адекватних до поставлен о ї мети м етод ів ,



ди сер тан то м  вп ерш е к ом п л ексн о  ви вчен о  особливості будови 

коміркового відростка верхньої щелепи у осіб різної статі і встановлено 

закономірності його перебудови у віковому аспекті за умов збереження 

цілісності зубного ряду.

У представленій дисертаційній роботі вперш е досліджено особливості 

кількісних та якісних структурних змін у кістковій тканині коміркового 

відростка верхньої щелепи в різні періоди зрілого віку та проведено 

порівняльний аналіз структури кісткової тканини досліджуваної ділянки у 

чоловіків та жінок.

На підставі даних трьохвимірних комп’ютерних томографічних 

досліджень автором класифіковано різні форми коміркової та основної дуг 

коміркового відростка верхньої щелепи у осіб різної статі та проаналізовано 

варіанти їх поєднання.

Автором вперше детально досліджено та вивчено індивідуальні 

особливості лінійних розмірів та щільності кісткових структур різних ділянок 

коміркового відростка верхньої щелепи у осіб зрілого віку різної статі та 

встановлено закономірності їх співвідношення, проведено детальний аналіз 

щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи у 

пацієнтів без соматичної та метаболічної патології, а також хвороб, що могли 

б вплинути на стан кісткової системи та встановлено, що досліджуваний 

показник є різним у представників чоловічої та ж іночої статі, має виражену 

вікову динаміку і є достовірним діагностичним критерієм для визначення 

стану кісткової тканини.

4. Теоретичне та  п р а к т и ч н е  значення результатів дослідження.

Сукупність теоретичних положень дисертаційної роботи дозволяє 

уточнити і суттєво доповнити дані наукової медичної літератури щодо 

закономірностей вікової перебудови коміркового відростка верхньої щелепи 

осіб різної статі при збереженні цілісності зубних рядів та особливостей 

вікової динаміки лінійних показників та щільності кісткової тканини 

досліджуваної ділянки.



О тримані дані дозволяю ть також  удосконалити існуючі та розробити 

нові методи ранньої діагностики, профілактики та лікування патологічних 

процесів, пов’язаних з станом кісткової тканини верхньої щелепи

Отримані результати мають значення для проведення та інтерпретації 

результатів подальш их морфологічних дослідж ень кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи та клінічних обстежень 

стоматологічних пацієнтів зрілого віку.

Результати, отримані автором в процесі виконання дисертаційної 

роботи, впроваджені в наукову роботу та навчальний процес на кафедрі 

анатомії людини імені М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет, кафедрі оперативної хірургії з 

топографічною анатомією Вінницького національного медичного 

університету імені М .І.Пирогова, кафедрі нормальної анатомії, кафедрі 

оперативної хірургії з топографічною анатомією, кафедрі ортопедичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, кафедрі анатомії людини Тернопільського державного 

медичного університету імені І.Я.Горбачевського, кафедрі оперативної 

хірургії та топографічної анатомії Харківського національного медичного 

університету, кафедрі анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної 

анатомії Запорізького державного медичного університету, кафедрі анатомії 

людини, кафедрі клінічної анатомії та оперативної хірургії ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет», що підтверджено актами 

впровадження.

За результатами дослідження отримано патент України у співавторстві 

на корисну модель «Спосіб прогнозування ефективності дентальної імплантації 

верхньої щелепи»

5. С тупінь  обгрунтованості  та  достовірності  положень,  висновк ів  і 

рекомендацій,  сформ ульованих  у дисертації.

Д исертація викладена на 211 сторінках ком п 'ю терного тексту і 

побудована за загальноприйнятим планом згідно до основних вимог ДАК



У країни. Робота складається зі вступу, аналітичного огляду літератури,
л V

опису матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів результатів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел і 

додатків.

Достовірність отриманих автором результатів роботи визначається 

достатн ім  об 'єм ом  проведених д осл ідж ен ь та правильним  вибором 

методології. Кількісна обробка отриманих даних проведена з використанням 

загальновизнаних методів, що забезпечило достовірність результатів 

дослідж ення. Н аукові полож ення, висновки і практичні реком ендац ії 

повністю  достовірні та витікають з отриманих результатів дослідження.

Огляд результатів та висновків дисертації, аналіз дисертації за 

розділами:

У вступі на 7 сторінках автор висвітлює актуальність теми, розкриває 

результати наукового пошуку за обраним напрямком дослідж ень, визначає 

суть існую чої проблеми, чітко формулює мету і завдання роботи, 

підкреслює новизну проведених досліджень, теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів. У вступі подано перелік методів 

дослідження, показано зв'язок роботи з науково-дослідною  темою кафедр 

нормальної анатомії та оперативної хірургії з топографічною анатомією 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

«Структура органів та їх кровоносного русла в онтогенезі, під дією  лазерного 

опромінення та фармацевтичних засобів, при порушеннях кровопостачання, 

реконструктивних операціях та цукровому діабеті», співвиконавцем якої є 

дисертант, висвітлено особистий внесок здобувача.

В «Огляді літератури» на 25-ти сторінках автором проведено 

ґрунтовний аналіз наукової літератури, присвяченої проблемам передчасної 

втрати зубів та можливостей дентальної імплантації, дослідженню 

закономірностей вікової перебудови кісткової тканини, можливостям, що 

надає використання променевих методів обстеження для оцінки якості



кісткової тканини, а також закономірностям вікових змін кількісних та 

якісних характеристик кісткової тканини в нормі та при патології.

Розділ складається з двох підрозділів і заверш ується коротким 

підсумком з обгрунтуванням доцільності проведеного автором дослідження.

У другому розділі "М атеріали і методи дослідження" на 7 сторінках 

подано характеристику вивчених об'єктів та застосованих методів 

дослідження. Цей розділ ілюстровано таблицею та трьома рисунками.

Результати власних досліджень викладені у чотирьох розділах.

В третьому розділі (8 сторінок) подано результати вивчення та аналізу 

особливостей форми коміркової та базальної дуг коміркового відростка 

верхньої щелепи у осіб різної статі та варіантів їх поєднання у чоловіків і 

жінок різних вікових груп. Розділ ілюстровано однією таблицею і десятьма 

рисунками.

Четвертий розділ (37 сторінок) містить результати аналізу лінійних 

розмірів коміркового відростка верхньої щелепи в осіб чоловічої та жіночої 

статі і закономірностей їх вікової динаміки. Цікавими є отримані автором 

дані про характерні особливості співвідношення абсолютних і відносних 

показників лінійних розмірів шарів кісткової тканини коміркового відростка 

верхньої щелепи у осіб різної статі Розділ ілюстрований 8 таблицями і 35 

рисунками.

П ’ятий розділ (ЗО сторінок) присвячений вивченню вікової динаміки та 

тендерних особливостей щільності шарів кісткової тканини коміркового 

відростка верхньої щелепи в ділянках сегментів різців, малих та великих 

кутніх зубів на рівні коміркової та основної дуг. Розділ ілюстровано 8 

таблицями і 27 рисунками

У шостому розділі (16 сторінок) подано порівняльний аналіз вікової 

динаміки лінійних розмірів та показників щільності (пошарово, 

посегментарно, но рівні коміркової та основної дуг) кісткової тканини 

коміркового відросткаверхньої щелепи у осіб чоловічої і жіночої статі. 

Підрозділ ілюстрований 12 рисунками.



В завершальній частині кожного розділу автор подає коротий висновок, 

а також перелік своїх публікацій, в яких викладено результати власних 

досліджень, представлених у даній частині роботи..

У сьомому розділі "Аналіз та обговорення результатів дослідження" 

(15 сторінок), дисертантом  підсумовано та проаналізовано результати 

проведених дослідж ень, підкреслено основні положення роботи, 

співставлено отримані дані з даними наукової літератури, та подано їх 

теоретичне обгрунтування. У цьому розділі дисертант не тільки аналізує 

одержані дані, але й порівнює їх з результатами досліджень інших авторів.

Вісім висновків повністю відповідають поставленим у роботі меті та 

завданням, а три практичні рекомендації засвідчую ть практичне значення 

виконаної роботи.

Список літератури включає 226 джерел, з яких 160 кирилицею та 66 - 

латиницею.

Все вищ езазначене дає підстави вважати, що викладені в дисертаційній 

роботі положення і висновки науково обгрунтовані, логічно випливають із 

отриманих результатів дослідження.

6. П о в н о т а  в и к л а д у  м а т е р і а л і в  в о п у б л і к о в а н и х  п р а ц я х  і 

авторефераті .

Основні наукові положення та висновки сформульовані у дисертації 

викладені у 22 наукових роботах, у тому числі 10 статей, 4 з яких -  

одноосібні, 5 статей -  у фахових виданнях, рекомендованих для 

оприлюднення результатів дисертаційних робіт, 4 - у  закордонних 

виданнях, 11 тез у матеріалах конференцій, з ’їздів та конгресів. Отримано 1 

патент на корисну модель.

Аналіз опублікованих праць свідчить, що основні положення 

дисертації викладені в них повністю і не повторюються. Кількість і рівень 

опублікованих робіт відповідають сучасним вимогам.

А втореферат оформлений відповідно до основних вимог ДАК України 

і цілком відображає структуру і зміст дисертаційної роботи.



7. Н едол ік и  д и с е р т а ц і ї  та а в т о р е ф ер а т у  щ одо їх зм істу і 

оформлення.

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи Д ахно 

Л.О.., слід зазначити певні недоліки, на окремі з яких хотілося б звернути 

увагу.

1.В роботі трапляються орфографічні помилки та опечатки, а також 

латинізми, що застосовуються в клініці, але не відповідають українській 

анатомічній термінології -  «моляри» замість «великі кутні зуби», 

«премоляри» замість «малі кутні зуби».

2. В розділі «М атеріали та методи дослідження» не описані критерії 

включення та виключення пацієнтів до основної групи;

3. В роботі досить детально описані переваги конусно-променевого 

томографа Gendex by ІСАТ СВ-500, проте не вказано, в яких одиницях 

вимірювали антропометричні та морфометричні показники;

4. При виборі методів статистичної обробки цифрових даних не 

враховували нормальність розподілу даних;

5. В таблицях основного розділу дисертації часто відсутні означення 

кількості одиниць спостереження, в графіках -  не позначені одиниці виміру 

осі Y та відсутні довірчі інтервали, кількість графіків можна було б 

скоротити за рахунок доповнень основних табличних даних;

6. Графіки вікової динаміки щільності кісткової тканини ротової 

частини коміркового відростка верхньої щелепи несуть низьку інформаційну 

цінність через відсутність достовірної різниці між групами та частково 

дублюють табличні дані;

7 Висновки перенасичені фактичним матеріалом, що утруднює їх 

сприйняття.

Крім того в процесі рецензування роботи виникло ряд питань, які 

необхідно винести на обговорення:

1. Чому для дослідження були вибрані вікові періоди 22-35 та 36-50 

(60) років?



2. Чи вікові зміни лінійних розмірів та щільності кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи, які були Вами виявлені в процесі 

виконання роботи є подібними до змін, що відбуваються в інших ділянках 

скелету, чи мають якість особливості? Якщо особливості є, то з чим вони 

пов’язані?

3. Чи можна використовувати отримані Вами дані для планування 

протезування зубів, зокрема при проведені процедури синус-ліфтінгу? З 

Вашої особистої практики, які матеріали є найбільш оптимальними з 

урахуванням особливостей будови губчастої частини коміркового відростка 

верхньої щелепи?

Вказані зауваження не носять принципового характеру і не знижують 

загальної позитивної оцінки виконаної праці в цілому, а також розроблених 

автором положень та висновків.

8. Р е к о м е н д а ц і ї  щ одо в и к о р и с т а н н я  р е зу л ь т а т ів  д и сер тац ій н ого  

дослідження в практиці .

О держ ані дані м ож уть знайти застосування в практичній  м едицині, 

зокрема - в практиці стоматологів, рентгенологів та травматологів, а також 

можуть бути використані для написання монографій, підручників і 

навчальних посібників і включені в лекційний матеріал з нормальної 

анатомії та дисциплін стоматологічного спрямування.

9. Висновок  про відповідність дисертаці ї  встан овлен им  в и м огам.

Д исертаційна робота Дахно Лариси Олександрівни «ВІКОВІ ТА

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

КОМ ІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ Щ ЕЛЕПИ В ОНТОГЕНЕЗІ» є 

закінченим науковим дослідженням, в якому подано теоретичне 

узагальнення і нове вирішення актуальної наукової задачі щодо 

встановлення особливостей структурної вікової перебудови кісткової 

тканини коміркового відростка верхньої щелепи у осіб зрілого віку різної 

статі за умови збереження цілісності зубного ряду.



За актуальністю, кількістю проведених досліджень, науковою 

новизною одержаних результатів, теоретичним і практичним значенням 

дисертаційна робота Дахно Л  О. повністю відповідає вимогам пункту 11 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, затвердженими 

Постановою Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015 p.), а її автор 

заслуговує присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.

Офіційний опонент

професор кафедри громадського здоров'я,

Сумського державного університету

Міністерства освіти і науки України, _------у
доктор медичних наук, доцент Погорслов М.В.


