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Актуальність обраної теми. Обумовлена тим, що У залежності від 
екологічного стану регіону, атрофія і деформація коміркового відростка та 
коміркової частини, яка виникає після видалення зубів і патологічних 
процесів, не тільки затримує, але і значно ускладнює проведення 
ортопедичного лікування. Натепер актуальною залишається проблема 
відновлення дефектів зубних рядів із використанням тих зубів, які мали 
патологічні зміни зі значною атрофією кісткової тканини

Слід зауважити, що при різноманітності існування методик лікування 
даної патології до цих пір немає чітких відомостей про порівняння 
ефективності між собою різних методів, а також не всі з них забезпечують 
перебіг без ускладнень післяопераційного періоду. Тому пошук методик, що 
підвищують результати ортопедичного лікування хворих із частковими 
дефектами зубних рядів на основі вдосконалених методів хірургічної 
підготовки та медикаментозної корекції тканин протезного ложа є 
пріоритетним напрямком проведеного дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Наукові положення, 
висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації є обґрунтованими, 
оскільки базуються на аналізі одержаних результатів з використанням 
достатнього за обсягом об’єктів та матеріалів дослідження, а саме: проведено 
комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження 125 
пацієнтів у віці 20-55 років з дефектами зубних рядів III та IV клас за 
Кеннеді, які були поділені на три групи.

Для діагностики, верифікації діагнозу, розподілу хворих на групи 
спостереження та моніторингу ефективності запропонованих методів 
використано наступні методи дослідження: клінічні; клініко-лабораторні: 
дослідження оклюзії, мікроциркуляції в тканинах пародонта; лабораторні: 
рентгенологічна діагностика, біохімічні дослідження ротової рідини.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, в опублікованих працях.

Дисертантом науково обґрунтовано та доведено високу клінічну 
ефективність застосування медикаментозної корекції в комплексній 
підготовці ротової порожнини до ортопедичного лікування та доведено



клінічну доцільність використання на етапах підготовки ротової 
порожнини до ортопедичного лікування автоматизованої системи «T-scan 
III» для нормалізації оклюзійних співвідношень.

Автором удосконалено методики хірургічної підготовки тканин ротової 
порожнини до ортопедичного лікування, що дозволяють зберегти кісткову 
тканину, тканини пародонта, опорні зуби, конфігурацію коміркового 
відростка та коміркової частини.

Запропоновано та впроваджено в клінічну практику диференційоване 
застосування остеотропних препаратів у комплексній підготовці тканин 
протезного ложа до ортопедичного лікування.

Практичне значення результатів дослідження. Автором розроблено 
та доведено ефективність удосконалених хірургічних методик підготовки 
тканин протезного ложа до ортопедичного лікування.

Обґрунтовано та впроваджено в практику стоматологічних відділень 
диференційне використання остеотропних матеріалів та медикаментозної 
корекції виявлених порушень.

Результати досліджень упроваджені в лікувальну роботу відділень 
хірургічної стоматології центру стоматології університетської клініки ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет», ортопедичної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії інституту стоматології та щелепно- 
лицевої хірургії НАМИ України, хірургічного відділення КУ «Полтавський 
обласний центр стоматології»-стоматологічна клінічна поліклініка, 
хірургічної стоматології обласної стоматологічної поліклініки м. Івано- 
Франківська, клініки кафедр хірургічної та стоматології інституту 
післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», хірургічне відділення міської стоматологічної поліклініки м. 
Івано-Франківська.

Основні положення дисертації впроваджені в навчальний процес 
кафедри хірургічної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет», кафедри стоматології Інституту післядипломної 
освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 
(07.04.17 р.) і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з 
пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї «Української 
медичної стоматологічної академії», кафедри хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії ВДНЗ «Буковинський державний медичний 
університет», кафедри хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії 
НМУ ім. О.О. Богомольця, кафедри стоматології факультету 
післядипломної освіти ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
(02.06.17 p.), кафедри хірургічної стоматології Тернопільського державного 
медичного університету імені О.Я. Горбачевського.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 
змісту автореферату. Загальний обсяг роботи викладений 
на 173 сторінках, основний текст становить 113 сторінок. Дисертація 
складається зі вступу, огляду літератури, розділу “Об’єкт і методи



дослідження”, 3 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 
результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку 
використаних джерел - 204 найменування (із них латиною - 21) та 
додатків. Дисертація ілюстрована 18 таблицями та 29 рисунками.

За матеріалами дисертації опубліковано 12 друкованих 
наукових праць, із них 6-у фахових наукових виданнях України (4 з яких 
належать до наукометричних баз), 3 публікації - у наукових збірниках, 
тезах з’їздів, конгресів і конференцій, 3 патенти України на корисну 
модель.

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений згідно вимог 
МОН України.

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ
Вступ. Цей розділ написано у достатньо вичерпному співвідношенні, 

необхідному для розкриття та обґрунтування теми і змісту дисертації. 
Побудований за традиційною схемою: актуальність теми, зв’язок з
науковими програмами, планами і темами, мета і задачі дослідження, об’єкт, 
предмет і методи дослідження, наукова новизна і практична значимість 
отриманих результатів, апробація та публікації результатів дослідження.

Розділ написаний чітко, послідовно, переконливо. Матеріали дисертації 
мають наукову новизну, пріоритетність, результати досліджень становлять 
значне клініко-практичне значення.

Зауваження до розділу:
- бажано уникати слова «хворі», змінити його на слово «пацієнти»;
- зустрічаються поодинокі стилістичні помилки та невдалі вислови;
- бажано більш освітлювати досягнення вітчизняних вчених на 

останні 5 років.

РОЗДІЛ 1
АНАТОМО ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ У 

ХВОРИХ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Складається з 3-х підрозділів.
1.1 Функціональні та органічні зміни зубощелепної системи у 

хворих із втратою зубів та захворюваннями тканин пародонта
Автор переконливо акцентує, що основними стоматологічними 

причинами втрати зубів найчастіше є захворювання пародонта, карієс та його 
ускладнення, неякісне ендодонтичне лікування зубів, функціональне 
перевантаження пародонта опорних зубів та нераціональні ортопедичні 
конструкції.

Наведено дані, що порушення структури і функції кістки при 
остеопорозі негативно відбивається на стані тканин пародонта, в наслідок 
чого в поєднанні з іншими чинниками сприяє прискореній втраті зубів.



1.2 Роль обмінних процесів у прогресуванні патологічних станів 
зубощелепної системи

Автор доводить, що вивчення мінерального обміну при захворюваннях 
тканин пародонта має велике значення, оскільки зміни кількості мінералів у 
різних субстанціях організму людини можуть вказати на порушення обміну 
задовго до того, як виявляються функціональні наслідки.

Автор підсумовує, що роль окислювального стресу в формування 
критичних станів, які формуються в пацієнтів при наявності патологічних 
станів у ротовій порожнині, у тому числі й при втраті зубів, вивчена 
недостатньо.

1.3 Методи хірургічної підготовки та медикаментозної корекції у 
хворих, що потребують ортопедичного лікування

Доведено, що хірургічний та медикаментозний методи не мають бути 
такими, що конкурують, або виключають один одного: їх потрібно 
розглядати як взаємодоповнюючі компоненти комплексної терапії з 
детальним обговоренням існуючих натепер методик.

Чітко висвітлений той факт, що планування відновлення зубного ряду в 
пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта потребує застосування 
методів визначення витривалості тканин пародонта опорних зубів, їхньої 
здатності витримувати дозоване функціональне навантаження, обумовлене 
дією зубних протезів.

Зауваження до розділу:
- в окремих місцях у дужках зазначено занадто велику кількість авторів, 

крім того в розділі зустрічаються джерела, які наведені без історичної 
хронології.

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У розділі чітко наведена програма дослідження, наведені основні його 
етапи, об’єкти і предмет. Детально описані застосовані методи, підкреслена 
їх адекватність поставленим завданням, вказана інформаційна база та обсяг 
досліджень.

Усі дані клінічних обстежень та інформаційна згода хворих 
добровільній участі в проведенні досліджень заносився в спеціально 
розроблений протокол, затверджений Комісією з питань біоетики.

Розділ добре ілюстрований, використані сучасні методи дослідження.
Імпонує застосування комп’ютерної програми T-Scan-III, для аналізу 

оклюзії, яка має значну перевагу над існуючими класичними методиками.
Зауваження до розділу:
на нашу думку, деякі загальновідомі методики, зокрема визначення 

індексів гігієни ротової порожнини, недоцільно розкривати так детально, 
достатньо подати лише посилання на автора;



- у підрозділі 2.4. автор досить детально описує остеотропні препарати, що 
містить загальновідому інформацію, його можна дещо скоротити.

РОЗДІЛ з
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТКАНИН РОТОВОЇ 

ПОРОЖНИНИ У ХВОРИХ ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ
Автором добре проілюстровано тенденцію до зростання показників 

стану гігієни порожнини рота при різних патологічних станах, особливо на 
тлі хронічного гранулюючого періодонтиту та загострення хронічного 
періодонтиту з абсцедуванням.

Встановлено необхідність визначення наявності дистрофічних змін в 
тканинах пародонта при складі плану ортопедичного лікування, доведено 
роль наявності зубоясеневих кишень та їх глибини в ефективності заміщення 
дефектів зубних рядів.

Таким чином, створений клінічний доказовий базис довів, що до етапу 
ортопедичного лікування необхідно проводити хірургічну підготовку та 
медикаментозну корекцію запальних процесів як тканин пародонта, так і 
стабілізацію деструктивних змін кісткової тканини.

Зауваження до розділу:
зустрічаються поодинокі орфографічні помилки;

- на нашу думку пацієнтів з радикулярними та резидуальними кістами слід 
винести в окрему клінічну групу;
- краще використовувати словосполучення «заміщення дефекту», а не 
«відновлення дефекту»;
- в кінці розділу бажано розширити узагальнюючий висновок.

РОЗДІЛ 4
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ХІРУРГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ 
СИСТЕМИ ДО ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Складається з 5 підрозділів.

4.1. Удосконалення методик проведення хірургічної підготовки до 
ортопедичного лікування у хворих із патологічними змінами кісткової 
тканини коміркового відростка та частини

Автор переконливо підкреслює той факт, що атрофія альвеолярного 
відростка не тільки затримує, а й значно ускладнює проведення 
ортопедичного лікування.

Для проведення кісткової пластики автором запропонований 
інструмент для вирівнювання кісткових виступів на що отримано патент на 
корисну модель № 75915 та інструмент для видалення коренів зубів 
«Кореневий екстрактор» (патент на корисну модель № 84362).

Детально описана запропонована авторська методика проведення 
хірургічної підготовки до ортопедичного лікування.



4.2. Використання остеотропних матеріалів та медикаментозної 
корекції під час проведення хірургічної підготовки ротової порожнини

Встановлено, що використання запропонованих автором матеріалів 
дозволяє суттєво покращити післяопераційних перебіг, зберегти значну 
кількість зубів, уникнути виготовлення знімних конструкцій зубних протезів, 
покращити ефективність їх використання.

Автором вивчено результати застосування остеотропних препаратів як 
у найближчому, так і у відділеному післяопераційних періодах, що створює 
клінічну доказову базу ефективності запропонованого лікування, а саме: 
покращується репаративна регенерація тканин, знижується ризик розвитку 
післяопераційних ускладнень з можливість створення оптимальних умов до 
подальшої ортопедичної реабілітації пацієнтів.

4.3. Оцінка мікроциркуляції тканин пародонта у хворих із різними 
ступенями ушкодження зубних рядів

Ретельне вивчення змін якісних та кількісних показників лазерно- 
доплеровської флуометрії (ЛДФ) надало можливість автору стверджувати 
про суттєві порушення гемодинаміки тканин пародонта у пацієнтів із 
патологічними змінами в порівнянні зі здоровими. Встановлено зниження 
інтенсивності капілярного кровотоку в середньому на 25%, що свідчить про 
запально-деструктивні зміни.

4.4. Біохімічні зміни ротової рідини у хворих із різними ступенями 
важкості патологічних процесів у зубних рядах

Доведено, що у пацієнтів із різним ступенем важкості патологічного 
процесу має місце погіршення білкового, мікроелементного та кісткового 
обміну, посилюються прооксидантні процеси, що проявляються достовірним 
підвищенням у ротовій рідині альдегідних та кетонових похідних 
нейтрального та основного характеру, послаблюється антиоксидантний 
захист із достовірним зменшенням супероксиддисмутази та каталази.

Автор засвідчує той факт, що всі показники спостерігалися достовірно 
гіршими в групі пацієнтів, яким було проведене ортопедичне лікування, але 
конструкції потребували заміни, що свідчить про відсутність комплексної 
хірургічно-медикаментозної підготовки.

4.5. Визначення та аналіз оклюзійних контактів на етапах 
підготовки до ортопедичного лікування

За допомогою автоматизованої системи аналізу прикусу T-Scan-III 
автором визначено характер і порядок виникнення контактів при 
центральному співвідношенні щелеп, а також відсотковий розподіл сили, як 
на окремі зуби, так і на зубні сегменти.

Чітко доведено, що при плануванні заміщення дефекту зубних рядів 
мостоподібними протезами, необхідно враховувати стан опорних зубів та 
тканин пародонта, а хірургічна підготовка та медикаментозна корекція на



першому етапі лікування мають пряме значення для подальшого терміну 
використання ортопедичних конструкцій.

Зауваження до розділу:
на початку розділу автор наводить опис запропонованих інструментів, 

який краще прибрати з розділу «власних досліджень» та перенести у розділ

підрозділ 4.3. можна дещо збільшити за рахунок наведення як якісних 
так і кількісних показників мікроциркуляції.

РОЗДІЛ 5
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНОЇ 
ХІРУРГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ 
ЗУБНИХ РЯДІВ ТА ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

5.1. Клінічні показники стану ротової порожнини після 
ортопедичного лікування хворих

Проводячи якісний та кількісний аналіз всіх показників, що вивчалися, 
після комплексної підготовки пацієнтів, використання тимчасової 
ортопедичної конструкції та подальшого ортопедичного лікування 
незмінними металокерамічними конструкціями, автор довів, що найкраща 
картина по всім показникам спостерігається в 3 групі.

5.2. Динаміка змін показників кровопостачання тканин пародонта 
у хворих після проведення вдосконаленої хірургічної підготовки та 
ортопедичного лікування

Автор переконливо стверджує, що комплексна підготовка та 
ортопедичне лікування сприяє регуляції мікроциркуляторних процесів 
тканин пародонта у всіх групах пацієнтів, але в 3 групі показник ПМ помірно 
збільшується після проведеного ортопедичного лікування і дещо перевищує 
показник контрольної групи.

5.3. Оцінка біохімічних змін ротової рідини у хворих після 
вдосконаленої підготовки та проведеного ортопедичного лікування

Встановлено, що проведене лікування за авторською методикою дає 
суттєве покращення клінічної картини, що спостерігається по аналізу 
біохімічних показників ротової рідини. Чітко доведено, що найбільш 
показовою біохімічна картина спостерігається у пацієнтів 3 групи відразу 
після лікування із її зберіганням протягом всього періоду спостереження.

Підтверджено наявність порушень білкового обміну та оксипроліну у 
пацієнтів з патологічними процесами в тканинах пародонту, що потребували 
комплексного лікування, але в групі пацієнтів, яким проведено лікування за 
авторською методикою показники наближаються до показників здорових 
осіб із збереженнях даних протягом всього часу дослідження.



5.4. Результати хірургічної підготовки та проведення 
ортопедичного лікування в різних групах хворих за прооксидантно- 
антиоксидантними показниками ротової рідини

За результатами досліджень показників окісної модифікації білків, 
супероксиддисмутази та каталази автором доведено, що у пацієнтів з 
дефектами зубних рядів посилюються прооксидантні процеси, 
послаблюється антиоксидантний захист із значним зниженням активності 
СОД та каталази, а проведення медикаментозної терапії в складі 
застосування остеотропних, сорбентних, адаптогенів та антиоксидантних 
препаратів в комплексі з хірургічною корекцією дає позитивний ефект.

5.5. Динаміка змін оклюзійних контактів після підготовки та 
проведення ортопедичного лікування

Проведене автором визначення супраконтактів після ортопедичного 
лікування як при первинній діагностиці, так і на етапах виготовлення 
незмінної ортопедичної конструкції, сприяє її покращенню, удосконаленню 
та уникненню помилок на кожному з етапів.

Зауваження до розділу:
-підрозділи 5.3. та 5.4. можна об’єднати, так як вони надають єдиний 

біохімічний доказовий базис ефективності запропонованого 
лікування;

-в  кінці розділу бажано надати єдиний узагальнюючий висновок, який 
би висвітлював дані, що одержані у підрозділах 5.1 -  5.5.

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
У розділі стисло викладено отримані автором результати: аналітично 

розглядані отримані дані, висловлені особисті погляди на питання, що 
вивчалися.

Загалом розділ написаний логічно, матеріал викладений послідовно, з 
наведенням вагомих аргументів. Наукові дослідження викладені у повному 
обсязі.

Зауважень немає.

Варто відмітити, що всі зауваження до роботи носять більш 
дискусійний, ніж принциповий характер і не знижують загального 
позитивного враження від проведеної роботи.

У порядку дискусії пропоную дисертанту надати пояснення з 
наступних питань:

1. Які ускладнення не спостерігались при виконанні хірургічної 
підготовки тканин протезного ложа?

2. З якого віку пацієнтів використовувались штучні замінники кістки?
3. На основі яких критеріїв Ви проводили диференційоване місцеве 

використання остеотропних матеріалів?



висновок
Дисертаційна робота Солдатюка Василя Михайловича на тему 

«Удосконалення хірургічної підготовки хворих з частковими дефектами 
зубних рядів до ортопедичного лікування» на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, виконана 
при науковому керуванні д.мед.н., професора Рожка М.М., є завершеною, 
кваліфікованою і самостійною, виконаною на сучасному науково- 
методичному рівні науково-дослідницькою працею. Отримані нові 
обґрунтовані результати, сукупність яких вирішує актуальне завдання 
сучасної стоматологічної науки і практики, її результати розв’язують 
важливе наукове завдання.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним в роботі 
матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковою 
новизною і практичним значенням рекомендацій дисертація повністю 
відповідає вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 
(із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 
656 від 19.08.2015) стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, а її автор Солдатюк Василь Михайлович 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія за вирішення актуального наукового 
завдання -  підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із 
частковими дефектами зубних рядів на основі вдосконалених методів 
хірургічної підготовки та медикаментозної корекції тканин протезного ложа.

Офіційний опонент,
завідувач кафедри хірургічної стоматології
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