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Офіційного опонента на дисертаційну роботу Кінаша Ігоря Омеляновича 
«Клініко-експериментальне 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

Визначаючи актуальність теми даної дисертаційної роботи, її наукову 
новизну і, особливо, практичну цінність, слід зазначити, що згідно даним 
останніх епідеміологічних досліджень, нажаль, все ще спостерігається досить 
значна частота наявності зубів з повною відсутністю коронкової її частини, 
особливо у молодому віці з тенденцією до їх зростання.

Зважаючи на це, вирішенню даної проблеми присвячено достатньо уваги 
цілої низки дослідників, як безпосередньо конструкціям різноманітних 
штифтових зубів, так і їх взаємодії з навколишніми тканинами.

Однак, не зважаючи на це, питання репаративної регенерації та 
максимально можливого відновлення рельєфу ясенного краю, що вкрай 
важливо для фронтальних зубів, все ще залишаються недостатньо 
вирішеними і потребують відповідного поглибленого дослідження.

Виходячи з останнього достатньо зрозумілою стає актуальність даної 
наукової і прикладної роботи та обрана автором тематика.

Окрім цього слід зазначити, що дана робота є логічним завершенням 2х 
науково-дослідних робіт кафедри стоматології післядипломної освіти ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет»: «Розробка
методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних 
захворювань у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах» 
(ДР №011V003681) та «Комплексна оцінка та оптимізація методів 
прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань (ДР 
№011V001788), де здобувач був виконавцем окремих фрагментів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій 
сформульованих у дисертації та їх вірогідність

Поглиблений аналіз використаних здобувачем об’єктивних методів 
дослідження, їх сучасність, доступність, висока інформативність,



різноманітність та повна відповідність головній меті даного науково- 
прикладного дослідження, а також достатній обсяг досліджуваного 
матеріалу, стало основною базою для отримання найбільш обґрунтованих і 
ймовірних результатів.

У процесі виконання даної дисертаційної роботи була використана ціла 
низка цілеспрямованих методів, а саме: клінічних (ортопедичних,
терапевтичних, хірургічних, гігієнічних тощо), морфологічних, 
мікробіологічних та медико-статистичних, порівняльний аналіз яких 
засвідчив про їх повну обґрунтованість до використання у даній роботі.

Так, експериментальні дослідження були виконані на 28 білих щурах у 
яких викликали штучне пошкодження та гіпертрофію тканин пародонта 
шляхом одноразового травмування верхніх медіальних різців, які у свою 
чергу були розділені на 4 групи згідно використаного методу корекції 
ясенного краю у травмованих зубів, а саме. У першій дослідній групі 
здобувач проводив гінгівектомію хірургічним скальпелем, у другій - 
застосовував електрокоагулятор і у третій групі для відновлення ясенного 
рельєфу було використано діодний лазер. 4-а група склала групу контролю, 
як зазвичай, при виконанні подібних класичних робіт.

У процесі клінічних досліджень було залучено 142 особи віком 35-44 
роки, які були поділені також на 3 групи згідно методу корекції ясенного 
краю коренів травмованих зубів та 1-ну контрольну.

Усім пацієнтам були виготовлені куксові штифтові вкладки за 
удосконаленим методом автора, на що є відповідний патент, з послідуючим 
їх покриттям металокерамічними коронками.

У процесі клінічних досліджень було використано і визначено індекс 
гігієни ротової порожнини Грін-Вермільона, пробу ІПиллєра-Писарєва, 
йодне число Свракова, пародонтальний індекс Рассела, індекс Рамфйорда.

Мікробіологічні дослідження передбачали виявлення аеробної і 
факультативно-анаеробної мікрофлори, а також дріжджеподібні гриби. 
Ідентифікацією виділених чистих культур здобувач проводив за комплексом 
морфологічних, культуральних та біохімічних властивостей. При чому, 
особлива увага була приділена характеру гемолізу, плазмокоагулазної і 
лецитиназної активності ентеробактерій, пігментоутворенню, тощо.

Статистична обробка отриманих результатів дослідження здійснювалась 
за допомогою персонального комп’ютеру та ліцензійних прикладних програм



для роботи з електронними таблицями «Microsoft Excel» і пакету «Statistica 
7.0»

Отже, наведене вище безумовно свідчить про досить високий рівень 
використаних у даній дисертаційній роботі об’єктивних методів дослідження, 
їх високу інформативність та повну відповідність основній її меті і 
запланованим завданням.

Наукова і практична значимість проведених досліджень

На наш погляд, головне науково-практичне набуття даної дисертаційної 
роботи полягає в тому, що автор дійсно вперше, на більш високому 
методичному рівні, провів одночасно порівняння основних методик що 
використовуються при підготовці тканин пародонта навколо кореня 
зруйнованого нижче ясен зуба, до його ортопедичного відновлення 
штифтовими конструкціями та переконливо довів про більш високу медичну 
ефективність використання при цьому діодного лазера у порівнянні зі 
скальпелем та електрокоагулятором. Окрім цього, здобувачем ще і 
удосконалено саму конструкцію куксової штифтової вкладки та уточнені 
оптимальні клінічні терміни початку відповідного ортопедичного лікування.

Саме останнє і визначило високу ступінь практичного значення 
отриманих клінічних результатів, завдяки яким було досягнуто найбільш 
оптимальне положення ясенного краю на рівні висоти кореня зуба вже на 2- 
гу добу, при використанні діодного лазера. При цьому спостерігалась 
найкраща динаміка клінічних показників, а саме: індекс гігієни Грін- 
Вермільона зменшився в 7,2 рази, проба Шиллєра-Писарєва в 6,5, йодне 
число Свракова в 8,4, індекс РІ в 3,3 рази і IP -  на 30% у порівнянні з 
показниками до лікування. Слід зазначити, що наведені показники 
безпосередньо і красномовно свідчать про вельми високу ступінь 
практичного значення даної дисертаційної роботи, які вказують на життєву 
доцільність їх клінічного впровадження у масштабах країни, що дозволить 
отримувати найбільш повноцінну реабілітацію даної категорії хворих, вже не 
кажучи про достатній соціальний ефект.

Оцінка змісту роботи, зауваження

Дисертаційна робота Кінаша Ігоря Омеляновича «Клініко- 
експериментальне обґрунтування ортопедичних методів лікування у разі 
відсутності коронкової частини опорних зубів», оформлена і побудована за 
класичною схемою і складається з титульного аркушу, змісту роботи, 
переліку умовних скорочень, вступу, розділу «Огляд літератури», «Об’єкти і



методи дослідження», 4-х розділів власних досліджень, розділу «Аналіз і 
узагальнення результатів досліджень», висновків, практичних рекомендацій, 
списку використаних джерел та спеціальних додатків.

У вступі здобувач вельми професійно обґрунтовує актуальність даної 
теми, визначає головну мету і ставить основні завдання до її виконання. 
Окрім цього вказує на її зв’язок з державними науковими програмами, 
окреслює головні науково-прикладні здобутки з визначенням ступеня їх 
наукової новизни і практичного значення. Надається також інформація про 
обсяг їх впроваджень як у клінічну стоматологію, так і у навчальний процес 
різноманітних закладів і установ. Наводяться дані особистого внеску 
здобувана, апробації результатів дисертації та відповідні публікації з 
дотриманням відповідних вимог.

Що стосується зауважень, то їх практично немає, за винятком деяких 
побажань, хоч і дискусійного характеру.

Так, у пункті «Актуальність теми» (дивись автореферат) при її визначенні 
бажано наводити більш значну кількість дослідників, що займались даною 
проблемою, питанням. Як на нас, при формуванні мети даного дослідження 
більш доцільним було б вказати, що автором встановлювалась ступінь 
медичної ефективності основних методів підготовки м’яких тканин 
крайового пародонту до ортопедичного лікування зруйнованої коронкової 
частини зубів, чим власне і займався здобувач, а не їх удосконаленням як 
таких. І на останок, бажано при окресленні практичного значення отриманих 
результатів дослідження, вказувати ступінь їх медичної ефективності у кінці, 
тим паче їх вдосталь що переконливо зазначено у 3-му висновку. Інших 
зауважень-побажань стосовно вступу немає.

У першому розділі дисертації «Ортопедичні методи лікування зубів у разі 
руйнування коронкової частини», що складається з 4-х підрозділів і 
викладено на 25 сторінках, здобувачем вельми фахово надаються механізми 
руйнування коронкової частини зубів та відповідні ортопедичні методи їх 
відновлення. Наводиться також стан м’яких тканин крайового пародонту у 
області кореня зубів у яких повністю зруйнована коронкова частина за 
даними мікробіологічних і морфологічних досліджень та їх підготовки до 
ортопедичного відновлення з застосуванням лазера. Наприкінці розділу 
визначаються різноманітні методи виготовлення суцільнолитих куксових 
штифтових вкладок, їх біологічна відповідність та технічна раціональність.



Слід зазначити, що даний розділ не перевищує 20 % від загального обсягу 
основної частини дисертації. Зауважень немає, окрім бажаності наведення 
окремо окресленого резюме, яке власне є, але не окреслено окремо.

У другому розділі «Матеріали та методи дослідження», що викладено на 
23 сторінках і складається із 6-ти підрозділів, наведено усі об’єктивні методи 
дослідження, що були використані здобувачем у процесі виконання даної 
роботи. Надана загальна характеристика об’єму проведених досліджень та їх 
клінічні результати, поглиблений аналіз яких засвідчив про їх високу 
інформативність та всебічну обгрунтованість отриманих результатів.

Зауважень щодо даного розділу немає.

3-й розділ «Зміни морфо-функціонального стану пародонту 
експеримертальних тварин у залежності від різних способів підготовки ясен 
до ортопедичного лікування», все як за класико, присвячено 
експериментальним дослідженням. У даному розділі, як ми вже засвідчили 
вище, проводиться порівняльна характеристика 3-м основним видам 
передпротезної підготовки ясенного краю навколо коренів з повною втратою 
коронкової частини зубів в експерименті на щурах, а саме -  гінгівоєктомія 
хірургічним скальпелем для мікрохірургічних втручань, корекції ясенного 
краю електрокоагулятором та аналогічне його відновлення за допомогою 
діодного лазера «Ліка-Хірург», на підставі морфо-функціонального стану та 
змін у динаміці в тканинах пародонту щурів.

Аналізуючи отримані результати, автор впевнено доводить, що найбільш 
ефективним способом є відповідна корекція діодним лазером, як за якістю 
репаративних змін в тканинах пародонту так і за досягненням максимально 
стислих термінів їх загоєння.

Зауважень до даного розділу немає за виключенням побажанння приводу 
на його прикінці відповідного стислого резюме чи висновків, як на то 
пропонується ВАК-ом.

4-й розділ «Стан пародонту і мікробіологічні показники ясенної рідини в 
пацієнтів із дефектами фронтальної групи зубів, зруйнованих нижче рівня 
ясен», що викладено на 12 сторінках і складається з 2-х підрозділів, 
присвячено вже безпосередньо клінічним дослідженням з наданням індексної 
оцінки стоматологічного статусу в пацієнтів із повністю зруйнованою 
коронковою частиною зубів нижче рівня ясен та поглибленої характеристики 
мікрофлори в ділянці кукси кореня подібних зубів. Ретельний аналіз 
отриманих результатів показав, що у області гіпертрофованого ясенного



краю формується особлива екологічна ніша з значним збільшенням загальної 
кількості мікроорганізмів-симбіонів, більш інтенсивною колонізацією 
біотопу факультативно і облігатно анаеробними бактеріями.

В ясенній ж рідині достовірно спостерігається значно більша кількість 
патогенна кокова мікрофлора та дріжджеподібні гриби роду Candida. 
Зважаючи на отримані результати автор пропонує це враховувати при 
проведенні ортопедичного лікування даної категорії хворих та визначенні 
комплексного додаткового відповідного патогенетичного лікування, як 
такого.

Зауважень немає окрім, знову чи таки -  відсутнє окреслене резюме.

Заключний, 5-й розділ власних досліджень «Оцінка ефективності різних 
методів підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування за клінічними 
та мікробіологічними показниками», який викладено на 19 сторінках і 
складається з 2-х підрозділів, присвячено вже головній меті даної науково- 
прикладній роботі, а саме встановленню ступеня медичної ефективності 
досліджуваних 3-х основних методик підготовки ясенного краю коренів з 
повною відсутність коронкової частини зубів та визначенню відповідних 
змін орального мікробіоценозу у ділянці подібних зубів.

Ретельний аналіз отриманих даних дозволив здобувану засвідчити, що за 
даними клінічного огляду, характеристики зовнішніх ознак запалення та 
суб’єктивних відчуттів пацієнтів, найбільш ефективним і оптимальним 
методом передпротезної підготовки м’яких тканин краєвого пародонту при 
подібних втручаннях, є клінічне застосування діодного лазера, що 
підтверджено також було експериментальними дослідженнями.

Окрім цього, як показали отримані дані, малоінвазивна лазерна 
коагуляція відзначається ще й високою здатністю очищувати куксову ділянку 
від патогенної мікрофлори і нормалізує видове співвідношення учасників 
мікробіоценозу.

Зауваження як і у 3-4-му розділі -  відсутність окресленого резюме. Інших 
побажань немає.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» викладено на 11 
сторінках і практично повністю оформлений згідно з основними вимогами 
ВАК-а. Стисло і ретельно наводяться основні отримані результати 
проведених як експериментальних так і клінічних досліджень. Проводиться 
порівняльний їх аналіз та надається всебічно обґрунтована оцінка



ефективності застосування тих чи інших методик підготовки м’яких тканин 
пародонту навколо коренів зруйнованих зубів до ортопедичного їх 
відновлення. Зауважень немає.

Висновки і практичні рекомендації цілком співпадають з отриманими 
результатами і повністю віддзеркалюють усі матеріали даної дисертаційної 
роботи.

Список використаних джерел включає в себе 217 першоджерел, з яких 
139 -  кирилицею і 78 -  латиницею.

Дисертацію оформлено окремим текстом, викладено на державній мові з 
загальним обсягом у 120 сторінок основного тексту.

Проілюстровано 8 таблицями та 38 рисунками.

Основні результати даної роботи, її наукові і практичні здобутки, 
висновки і цілеспрямовані практичні рекомендації висвітлені у 11 наукових 
працях, з яких 5 статей у фахових журналах, з яких 2 роботи включено до 
наукометричної бази Copernicus, 3 -  тез, 2 патенти та 1 інформаційний лист.

Автореферат дисертації повністю віддзеркалює основні отримані 
результати та окреслені наукові положення і практичні рекомендації.

Заключаючи наведене вище слід засвідчити, що надана до офіційного 
захисту дана дисертаційна робота виконана на високому науково- 
методичному рівні з дотриманням усіх вимог ВАК-України, щодо їх 
виконання і оформлення та безумовно заслуговує на позитивну оцінку.

Суттєвих зауважень, як до викладу матеріалу, його отримання, аналізу і 
пропозицій немає.

Разом з тим у процесу рецензування в нас виникла низка дискусійних 
питань, які потребують додаткового пояснення.

1. У випадку відсутності у певній стоматологічній установі діодного 
лазера -  ваші рекомендації щодо ефективності інших досліджуваних 
Вами методів підготовки ясенного краю навколо коренів зруйнованих 
зубів нижче їх рівня та Ваші пропозиції з цього питання?

2. Якщо були, то наведіть, будь ласка, які конкретно віддалені результати 
використаних Вами методик негативного плану, а саме: хронічне 
запалення м’яких тканин, ортопедичних конструкцій, їх гіпертрофія чи 
ретракція, тощо?



3. Ваші рекомендації щодо вибору матеріалу штучних коронок і які є 
протипоказання до їх використання у даному випадку.

Дисертаційна робота Кінаша Ігоря Омеляновича «Клініко- 
експериментальне обгрунтування ортопедичних методів лікування у разі 
відсутності коронкової частини опорних зубів», є завершеною, самостійно 
виконаною науково-прикладною роботою, яка присвячена вирішенню 
важливого наукового і клінічного питання -  підвищенню ефективності 
надання стоматологічної ортопедичної допомоги хворим з повним 
руйнуванням твердих тканин коронкової частини зубів, шляхом найбільш 
оптимального вибору метода підготовки ясенного краю навколо кренів для їх 
відновлення.

За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним значенням і 
прикладною цінністю, дана дисертаційна робота повністю відповідає п.11 
«Порядку присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів №567 від 24.07.2015 р. (із змінами внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів №656 від 19.08.2015 p.), які ставляться до кандидатських 
дисертацій, а її автор безумовно заслуговує на присвоєння наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент:

Завідувач відділенням ортопедичної стоматології

Висновок


