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1. Актуальність обраної теми

Однією з особливо актуальних проблем у галузі охорони здоров’я 

України сьогодні є низький рівень стоматологічного здоров’я населення, що 

веде до передчасної втрати зубів особами працездатного віку. Втрата зубів 

належить до тих патологічних станів, які вражають практично 100% 

населення земної кулі, незалежно від території проживання, національності, 

статевої чи конституційної належності. Для відновлення цілісності зубних 

рядів і забезпечення повноцінного функціонування зубощелепного апарату 

застосовують різні види дентального протезування. Водночас необхідно 

пам’ятати, що проблема відновлення цілісності зубних рядів є не лише 

стоматологічною чи естетичною -  вона має загальномедичне значення. Адже 

функціональна спроможність зубощелепного апарату забезпечує нормальну 

роботу травної системи та загальний стан організму в цілому, а вибір способу 

дентального протезування та його якість залежить від багатьох чинників -  

віку і статі пацієнта, його загального стану здоров’я і стоматологічного 

статусу, способу життя і особливостей харчування пацієнта. Одним із 

вирішальних чинників за вибором способу дентального протезування є стан 

кісткової тканини щелеп. Особливо важливою є оцінка якості кісткової 

тканини щелеп і, зокрема, їх коміркових відростків, при плануванні
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дентальної імплантації. Водночас необхідно пам’ятати, що розвиток та 

перебудова кісткових структур щелепно-лицевої ділянки має такий же 

перебіг, як і в інших ділянках організму, проте з поправкою, пов’язаною із 

специфікою навантаження на щелепи в процесі кусання, жування, та його 

адекватним розподілом.

Сучасні методи променевої діагностики, зокрема -  комп’ютерна 

томографія, дозволяють не лише отримати інформацію про загальну 

анатомічну будову складних кісткових утворень, їх взаємне положення та 

внутрішню структуру, але й визначити якість обстежуваних тканин.

Проте сучасна наукова медична література містить лише поодинокі 

роботи, присвячені комплексному вивченню структурних та якісних 

особливостей кісткової тканини у здорових осіб. Практично відсутні такі 

комплексні дослідження, які б стосувалися щелепних кісток. Тому вивчення 

особливостей структури та якісних параметрів кісткової тканини коміркової 

відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку за умови збереження цілісності 

зубного ряду та встановлення закономірностей їх вікової перебудови 

залишається сьогодні предметом досліджень фахівців різних галузей науки, а 

виконана Дахно JI.O. робота є актуальною і цікавою, як з теоретичної, так і з 

практичної точок зору.

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

програмами

Дисертація є частиною планової наукової роботи кафедри 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 Oil0U001854, яка виконувалась у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького відповідно до державних
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планів та програм упродовж 2009-2014 років. Автор є співвиконавцем даної 

теми.

3. Новизна проведеного дослідження та одержаних результатів

Робота містить елементи новизни, оскільки автором вперше за 

допомогою комплексу сучасних морфологічних та клінічних методів 

дослідження детально вивчено та проаналізовано особливості будови 

коміркового відростка верхньої щелепи у осіб різної статі і встановлено 

закономірності його перебудови у віковому аспекті за умов збереження 

цілісності зубного ряду.

Автором уперше 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 тривимірних комп’ютерних томографічних 

досліджень автором класифіковано різні форми коміркової та основної дуг 

коміркового відростка верхньої щелепи у осіб різної статі та проведено 

аналіз частоти їх вияву.

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.

Результати досліджень, проведених з використанням комп’ютерої 

дентальної томографії дозволили автору вперше здійснити 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 встановити, що досліджуваний 

показник є різним у представників чоловічої та жіночої статі, має виражену 

вікову динаміку і є достовірним діагностичним критерієм для визначення 

стану кісткової тканини.



4. Теоретичне значення результатів дослідження

Результати, отримані автором у ході виконання дисертаційного 

дослідження, 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”. За результатами 

дослідження отримано патент України у співавторстві на корисну модель 

“Спосіб прогнозування ефективності дентальної імплантації верхньої щелепи”.

5. П рактичне значення результатів дослідження

Отримані в результаті проведених досліджень дані мають практичне 

значення, оскільки вони дозволили встановити закономірності перебудови 

коміркового відростка верхньої щелепи осіб різної статі у віковому аспекті 

при збереженні зубів, вивчити та проаналізувати особливості вікової 

динаміки щільності кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи. Отримані результати можуть лягти в основу розпрацювання нових 

методів ортопедичного, ортодонтичного та хірургічного лікування дефектів 

верхньощелепного зубного ряду, оскільки дозволяють глибоко і повно 

проаналізувати процеси просторової перебудови структурних компонентів 

зубощелепного апарату у віковому аспекті.



6. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків

та рекомендацій, сформульованих в дисертації

Робота викладена на 211 сторінках друкованого тексту і, у 

відповідності до основних вимог ДАК України, складається вступу, 

аналітичного огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 4 

розділів результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, списку використаних джерел, що містить 226 

найменувань (з них 160 кирилицею та 67 латиницею) і додатків. Робота 

ілюстрована 18 таблицями і 87 рисунками.

Достовірність результатів дослідження визначається правильним 

вибором методології, використанням методів математичної статистики для 

обробки матеріалу. Практично виключена можливість технічних помилок 

завдяки використанню сучасних методик дослідження, застосуванню 

обчислювальної техніки для статистичної обробки, достатньої кількості 

матеріалу. Наукові положення, висновки і рекомендації повністю достовірні 

та витікають з отриманих результатів дослідження.

Дослідження проведене на достатній для отримання достовірних 

результатів, кількості матеріалу -  оглянуто 3000 осіб зрілого віку -  пацієнтів 

“Стоматологічної клініки доктора Дахно” (м. Київ), які звертались за 

стоматологічною допомогою, а також для проведення професійної гігієни 

ротової порожнини. В групу первинного огляду увійшло 1240 осіб чоловічої 

статі та 1760 осіб жіночої статі. Після первинного огляду відібрано групу 

пацієнтів із збереженими зубними рядами, до якої увійшло 55 осіб (27 

чоловіків і 28 жінок) у віці 22-60 років За результатами проведеного 

анкетування щодо наявності в анамнезі будь-яких захворювань для 

подальшого обстеження було відібрано 22 жінки у віці 22-55 років та 20 

чоловіків, віком 22-60 із збереженими, функціонально спроможними 

зубними рядами, без патологічних станів в анамнезі, які могли б вплинути на
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стан кісткової тканини (хронічні системні патології, метаболічні порушення), 

які становили робочу групу для проведення подальших обстежень.

Комп’ютерно-томографічне обстеження пацієнтам, які увійшли до 

робочої групи, було проведено виключно за медичними показаннями. 

Результати обстеження в ході подальшого виконання роботи були детально 

опрацьовані та проаналізовані.

В ході виконання роботи використано широкий комплекс сучасних 

методів дослідження: комп’ютерно-томографічний, антропометричний,

морфометричний, математичний та статистичний, що дозволило 

об’єктивізувати отримані результати вивчення особливостей структури 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку 

різної статі та закономірностей її вікової перебудови.

Великий за об’ємом ілюстративний матеріал наочно візуалізує 

отримані автором результати проведених досліджень Приведені в роботі 87 

рисунків і 18 таблиць підтверджують і обґрунтовують висловлені основні 

положення та висновки. Кількісна обробка одержаних даних проведена з 

використанням загальновизнаних методів, що забезпечило достовірність

результатів дослідження.
• • ••• « •••Огляд результатів та висновків дисертації, аналіз дисертації за

розділами:

У вступі на 7 сторінках висвітлено актуальність обраного напрямку 

досліджень, визначено суть існуючої проблеми, чітко сформульовано мету і 

завдання, визначено предмет та об’єкт дослідження, підкреслено нові 

положення, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.

Для досягнення мети визначено чотири конкретні завдання, наведено 

перелік методів дослідження. Показано зв’язок роботи з науково-дослідною 

темою 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 Oil 0U001854, яка виконувалась у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького впродовж 

2009-2014 років.

В “Огляді літератури” (стор. 25-50) здобувач засвідчила наявність у 

науковій літературі даних про особливості розвитку кісток черепа та 

формування і вікової перебудови лицевого скелету в онтогенезі, перебіг 

вікових змін в кістковій тканині щелеп, способи їх діагностики і значення для 

практичної стоматології, а також про морфологічні аспекти застосування 

променевих методів обстеження в стоматології. В цьому розділі, подано 

аналітичний огляд наукової літератури за темою дослідження, ретельно 

описано новітні погляди на проблему адентії в сучасній стоматології, 

можливості дентальної імплантації як способу відновлення цілісності зубних 

рядів, закономірності вікової перебудови кісткової тканини і проблему 

остеопорозу, використання променевих методів обстеження для оцінки 

якості кісткової тканини в нормі та при патології.

У другому розділі “Матеріали і методи дослідження” (стор. 51-58) дана 

характеристика досліджених об’єктів та детально описано алгоритм 

застосованих методів дослідження та використаних можливостей конусно- 

променевої комп’ютерної томографії за умов обстеження верхньої щелепи.

Результати власних досліджень описано в чотирьох розділах.

В третьому розділі роботи викладено результати дослідження 

особливостей форми коміркової та базальної дуг коміркового відростка 

верхньої щелепи у осіб різної статі та їх вікової динаміки. Автором описано 5 

варіантів форми коміркової та базальної дуг верхньої щелепи (овала, півкола, 

еліпса, трапеції або квадрата) та варіанти їх поєднання у різних комбінаціях, 

Розділ викладений на 8 сторінках, містить 1 таблицю та 10 рисунків.

Четвертий розділ, викладений на 37 сторінках, присвячений аналізу 

особливостей лінійних розмірів коміркового відростка верхньої щелепи в



осіб чоловічої та жіночої статі і закономірностей їх вікової динаміки. 

Автором проведено аналіз індивідуальних абсолютних показників та 

питомих часток лінійних розмірів шарів кісткової тканини коміркового 

відростка верхньої щелепи осіб зрілого віку на рівні основної та коміркової 

дуг в ділянках сегментів різців, малих та великих кутніх зубів симетрично з 

обох сторін та встановлено, що вікова динаміка досліджуваних показників є 

різною для різних ділянок коміркового відростка і характерною для осіб 

кожної статі. Розділ ілюстрований 8 таблицями і 35 рисунками.

У п’ятому розділі на ЗО сторінках проведено дослідження щільності 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи у осіб різної статі 

та аналіз її вікової динаміки Проведений аналіз індивідуальних показників 

щільності різних шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої 

щелепи засвідчив, що в осіб зрілого віку незалежно від статі досліджуваний 

показник характеризується значною варіабельністю, а вікова динаміка 

щільності кісткової тканини є різною для різних ділянок коміркового 

відростка верхньої щелепи і характерною для осіб жіночої та чоловічої статі. 

Розділ ілюстровано 8 таблицями і 27 рисунками

Шостий розділ присвячений порівняльному аналізу вікової динаміки 

показників щільності та лінійних розмірів різних ділянок коміркового 

відростка верхньої щелепи в осіб чоловічої і жіночої статі. Автор засвідчує, 

що індивідуальні показники щільності та товщини шарів кісткової тканини 

коміркового відростка верхньої щелепи на рівні ротової та основної частин у 

ділянках різних зубощелепних сегментів у чоловіків та жінок зрілого віку 

характеризуються значною варіабельністю і частотою вияву Водночас 

варіабельність та асиметрія показників щільності досліджуваних структур є 

значно вищими, ніж лінійних розмірів. Розділ викладений на 16 сторінках, 

ілюстрований 12 рисунками.

Кожен розділ автор завершує коротким підсумком і переліком своїх 

наукових публікацій, в яких викладено результати власних досліджень.



Розділ “Аналіз та обговорення результатів дослідження” викладений на 

15 сторінках. В цьому розділі автором узагальнено проаналізовано та 

підсумовано власні результати, що були отримані в процесі виконання 

роботи, а також проведено їх порівняння з даними фахової літератури.

Вісім висновків повністю відповідають поставленим меті та завданням 

і узагальнюють інформацію, одержану автором в результаті проведених 

досліджень та опрацювання і аналізу отриманих даних.

Три практичні рекомендації логічно випливають з результатів 

проведеного дослідження і є важливими для клінічної стоматології.

Список використаних джерел містить 226 найменувань (з них 160 

кирилицею та 66 латиницею).

7. П овнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті

Матеріали дисертації достатньо висвітлені в авторефераті та 22 

наукових працях, з них 10 статей, в тому числі 4 одноосібні, 5 статей у 

фахових виданнях, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних 

робіт, 4 статті у закордонних виданнях (Німеччина, Молдова, Вірменія, 

Казахстан), 11 тез у матеріалах конференцій, з ’їздів та конгресів, 1 патент на 

корисну модель. Аналіз опублікованих праць свідчить, що основні 

положення дисертації викладені в них повністю і не повторюються.

Автореферат оформлений відповідно до основних вимог ДАК України 

і цілком відображає структуру і зміст дисертаційної роботи.

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх  змісту та 

оформлення

Принципових недоліків в кандидатській дисертації Дахно J1.0. не 

виявлено, але є поодинокі зауваження:

1. В роботі трапляються орфографічні, стилістичні помилки та невлучні 

вирази (наприклад: написано “зростає” потрібно “збільшується”;

“зустрічається” -  “виявляється”; “покази” -  “показання”; “при цьому” -



“водночас”, “ротова частина коміркового відростка”, “основна частина 

коміркового відростка” тощо);

2. В розділі “Матеріал і методи дослідження” не було доцільності так 

детально описувати можливості конусно-променевої комп’ютерної 

томографії як методу обстеження стоматологічних пацієнтів. У даному 

розділі доцільно було б навести дані щодо місця проведення вимірювання 

лінійних розмірів коміркового відростка верхньої щелепи, з їх 

обґрунтуванням.

3. Потрібно було адаптувати до існуючих вимог назви таблиць.

4. Кількість висновків можна було б зменшити у відповідності до 

завдань, поставлених у роботі, враховуючи, що практичні рекомендації 

винесено в окремий розділ.

Необхідно підкреслити, що наведені вище зауваження не носять 

принципового характеру і не впливають на значимість отриманих 

дисертантом результатів.

Крім того хотілося б почути відповідь на наступні запитання:

1. Чи є КТ-обстеження стоматологічних пацієнтів загальнодоступним? 

Які ще способи визначення щільності кісткової тканини застосовують 

сьогодні в стоматологічній практиці?

2. Чим, на Вашу думку, можна пояснити асиметрію лінійних розмірів і 

щільності кісткових структур коміркового відростка верхньої щелепи у 

обстежуваних Вами пацієнтів?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці

Отримані результати доцільно використовувати при написанні 

монографій, підручників і навчальних посібників, а також включати в 

лекційний матеріал з нормальної анатомії, клінічної анатомії та 

стоматологічних дисциплін, радіології та травматології.

ю



10. Висновок 11 DO Н І Л П О Н М Н І С І І ,  , ' ІИСЄІУПШІЇ Ц С П И І О В . І С Н Н М  вимогам

Побудова дисертації в цілому, послідовність викладення матеріалу, 

стиль написання дозволяють оцінити роботу як закінчену наукову працю, яка 

вирішує актуальну наукову задачу щодо з'ясування особливостей структури 

кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку 

різної статі за умови збереження цілісності зубного ряду та встановлення 

закономірностей їх вікової перебудови.

За актуальністю, обсягом дослідженого матеріалу, діапазоном методик 

і методологією дослідження, ґрунтовністю аналізу та інтерпретації 

отриманих даних, повнотою викладу принципових наукових положень, 

достатньо високим рівнем наукової новизни отриманих результатів і вагомим 

практичним значенням дисертація Дахно Лариси Олександрівни “ВІКОВІ ТА 

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В ОНТОГЕНЕЗІ” 

повною мірою відповідає вимогам п. 1 і «Порядок присудження наукових 

ступенів» від 24 липня 2013 року' X» 567 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 656 від 10.08.2015 р. і Л» 1159 від 30.12.2015 р.) щодо 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 -  нормальна
СЬї Сілшс ас

-OX.
анатомія.
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