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Актуальність теми дослідження 

Дисертаційна робота Кирманова Олександра Сергійовича, яка 

представлена до офіційного захисту, присвячена вирішенню актуального 

завдання - підвищення ефективності тимчасового протезування дефектів зубів 

і зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів шляхом 

порівняльної оцінки фізико-механічних властивостей матеріалів з яких вони 

виготовляються і клінічної стабільності в процесі їх експлуатації в порожнині 

рота. 

Доцільність і актуальність дослідження ґрунтується на перегляді самої 

концепції незнімного тимчасового протезування, яка в минулому була 

спрощеною - виготовити такий протез, який покривав би опорні зуби і служив 

2-3 тижні. Термін “тимчасовий” (temporary) цілком відповідає такому 

уявленню. Але на сьогодення більш актуальним є вживання таких понять як 

“перехідний” (transitional) або “проміжний” (provisional), які точніше 

підходять до тимчасової реставрації, необхідної для подальшого успішного 

протезування [40].  

Тимчасова конструкція повинна повністю задовольняти пацієнта і 

давати йому уявлення про вигляд кінцевої реставрації. Насамперед, це 

відновлення і підтримка функцій (естетика, фонетика, жувальна функція 

тощо), а також захист зубів і стабілізація пародонту коригуванням 

апроксимальних і оклюзійних контактів. Рішення про те, буде чи ні матеріал 



задовольняти ці клінічні вимоги, залежить від результатів наукових 

досліджень властивостей матеріалу. 

Саме тому порівняльна оцінка фізико-механічних і клінічних 

властивостей матеріалів та їх стабільності в процесі експлуатації тимчасових 

незнімних ортопедичних конструкцій є важливим і актуальним. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Наукова робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

ортопедичної стоматології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького “Розробка та удосконалення клінічних 

та технологічних заходів комплексного лікування хворих з дефектами та 

деформаціями зубо-щелепної системи” (номер державної реєстрації 

0109U000017) та “Розпрацювання та удосконалення методів діагностики, 

клінічних методів та технологічних засобів комплексного лікування дефектів 

зубних рядів, деформацій і ушкоджень зубо-щелепної системи” (номер 

державної реєстрації 0114U000112). Автор є безпосереднім виконавцем 

фрагмента, присвяченого покращенню результатів тимчасового протезування 

дефектів зубного ряду. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність 

 Дисертаційна робота Кирманова О.С. є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, виконаним на сучасному методологічному рівні та 

достатньому клінічному матеріалі. Обґрунтованість наукових положень, 

висновків і практичних рекомендацій обумовлено значною кількістю 

вивчених наукових джерел, критичною оцінкою їх змісту та інтерпретацією, 

правильною методологічною побудовою роботи.  

 Наукові  положення, висунуті автором ґрунтуються на фундаментальних 

дослідженнях фізико-механічних властивостей матеріалів для тимчасового 

незнімного протезування, із залученням сучасного метода визначення 



процесів руйнування твердих тіл – акустичної емісії. Автором у порівнянні 

вивчені міцність та руйнівні процеси під навантаженням, водопоглинання, 

усадка та мікротвердість полімерів для тимчасового протезування (Protemp 4 

Garant, Acrodent, Structur 2 SC, Tempron, Ceramill), а також їх клінічна 

апробація із залученням 58 пацієнтів, яким були виготовлені тимчасові 

конструкції їз цих матеріалів (32 тимчасові коронки та 68 тимчасові незнімні 

конструкції) з клінічною оцінкою, як самих конструкцій, так і стану крайового 

пародонту. 

 Використані методи дослідження сучасні, інформативні, адекватні 

поставленим завданням дисертаційної роботи. Вірогідність отриманих у 

дослідженні результатів переконливо доведена статистичною обробкою. 

 

Наукова новизна і практичне значення отриманих результатів 

проведених досліджень 

 Автором уперше науково обґрунтовано використання явища 

акустичної емісії для оцінювання початкових стадій зародження і динаміки 

розвитку руйнування різних типів стоматологічних полімерів для тимчасового 

протезування під дією навантаження, що дозволяє оцінити і порівняти їх 

схильність до мікроруйнування та обґрунтувати належне застосування у 

стоматологічній практиці тимчасового протезування. 

 Вперше для визначення опору поширенню тріщин у стоматологічних 

полімерах для тимчасового протезування під дією оклюзійних навантажень 

використано методи лінійної механіки руйнування і за визначеними 

показниками критичного значення коефіцієнта інтенсивності напружень та 

іншими показниками, що вивчалися, зроблено їх ранжування та запропоновані 

практичні рекомендації щодо відповідного застосування полімерів у клінічній 

практиці з урахуванням виявлених особливостей. 

 Доповнено наукові дані щодо впливу різних за типом стоматологічних 

полімерів для тимчасового протезування на маргінальний пародонт та 



динаміку зміни їх кольоростійкості, крайового прилягання та міцності в 

процесі клінічної експлуатації. 

 Для дослідників, які займаються вивченням матеріалознавчих 

характеристик сучасних стоматологічних матеріалів, запропоновані нові 

ефективні методи оцінки їх довготривалої стабільності. 

 Розпрацьований та запропонований та впроваджений на галузевому 

рівні у клінічну практику “Спосіб незнімного тимчасового протезування при 

множинному препаруванні вітальних зубів з генералізованою патологічною 

стертістю” (Патент на корисну модель №84260 від 10.10.2013, Бюл.№19), та  

“Спосіб отримання точного відбитку відпрепарованих зубів у пришийковій 

ділянці при гіпертрофічному гінгівіті початкового ступеня” (Патент на 

корисну модель №84259 від 10.10.2013, Бюл.№19) за яким видані 

інформаційні листи МОЗ України.   

  

Оцінка змісту роботи та зауваження щодо оформлення 

 Дисертаційна робота Кирманова О.С. на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук написана українською мовою і  викладена на 183 

сторінках комп’ютерного тексту, побудована за традиційною схемою і 

складається із анотації українською і англійською мовами, вступу, огляду 

літератури, розділу матеріалів і методів дослідження, двох розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, списку 

використаних джерел, який містить 199 найменувань, з них 40 кирилицею, 159 

латиною, та додатків. Дисертація містить 40 таблиць та ілюстрована 56 

рисунками. 

 Вступ викладений на 8 сторінках, у якому автором обґрунтована 

доцільність та актуальність теми дисертаційної роботи на підставі 

аналітичного огляду сучасної літератури, визначені мета та завдання 

дослідження, які адекватні поставленій меті, новизна отриманих результатів, 

їх теоретичне та практичне значення, особистий внесок здобувача, а також 

інформація про апробацію й публікації по роботі. 



 Розділ 1 (Огляд літератури) присвячений аналітичному опрацюванню 

наукової літератури, що стосується застосуванню стоматологічних полімерів 

у незнімному тимчасовому протезуванні , складається із п’яти підрозділів. У 

розділі представлений аналітичний огляд джерел науково-медичної 

інформації з питань механічних властивостей провізорних матеріалів, колірної 

адаптації полімерів, клінічних досліджень провізорних матеріалів, результатів 

експериментальних випробувань міцності полімерних матеріалів методом 

акустичної емісії та ролі та значенні CAD/CAM систем в тимчасовому 

лікувально-діагностичному протезуванні. 

 Розділ займає 21 сторінку тексту, в цілому, не перебільшує 20% від 

обсягу усієї роботи, що відповідає вимогам до оглядової частини дисертації. 

Розділ написано послідовно з детальним аналізом достатнього обсягу 

літературних джерел і наукових публікацій останніх років. Зауважень до 

розділу немає. 

 Розділ 2 (Матеріали і методи дослідження) викладений на 27 сторінках і 

містить 11 підрозділів, що вказує на глибокий аналіз спрямований на 

вирішення поставлених завдань.  

 Для дослідження автором обрано п’ять матеріалів для тимчасового 

незнімного протезування різних класів, а саме біс-акриловий полімер два 

варіанти полієтілметакрилату, поліметілметакрилату і твердий 

поліметілметакрилат для застосування у CAD/CAM системах. 

 Застосувавши новий метод акустичної емісії у вивчені деформаційних і 

руйнівних процесів стоматологічних матеріалів автор у підрозділі 2.1 

наводить загальні поняття про явище акустичної емісії і можливості її 

застосування у дослідженнях.  

 У підрозділі 2.2 автором описана спеціальна акустико-емісійна 

вимірювальна система SKOP-8M, схема її роботи та додаткове обладнання 

(різні типи датчиків), які забезпечують її роботу. 



 У підрозділі 2.3 представлена спеціальна установка для випробування 

полімерних зразків на міцність і статичну тріщиностійкість, яка розроблена у 

ФМІ ім. Г.В. Карпенко НАН України. 

 Особливості розроблення форми для виготовлення лабораторних 

полімерних зразків наведені у підрозділі 2.4.  

Залежно від вирішення поставлених завдань з кожного матеріалу, що 

досліджувався, виготовлено по три варіанта зразків – плоскої, призматичної та 

циліндричні, які потім піддавалися фізико-механічному дослідженню. 

У підрозділі 2.5 наведена методика оцінювання водопоглинання 

полімерних зразків та його впливу на міцність полімерів, а в підрозділі 2.6 

представлена методика визначення ступеня усадки полімерних зразків. У 

підрозділі 2.7 висвітлена методика визначення мікротвердості полімерів і в 

підрозділі 2.8 методика визначення стану поверхні пластмасових зразків 

залежно від способу їх обробки методом растрової мікроскопії. 

Особливості клінічних методів дослідження наведені у підрозділі 2.9. 

Слід зазначити, що автором для клінічної оцінки тимчасових конструкцій 

застосовано модифікований USPHS-критерії запропоновані американською 

асоціацією. 

У підрозділі 2.10 автор наводить розпрацьовані (у співавторстві) 

способи удосконалення тимчасового незнімного протезування, а саме “Спосіб 

отримання точного відбитку відпрепарованих зубів у пришийковій ділянці при 

гіпертрофічному гінгівіті початкового ступеня” та “Спосіб незнімного 

тимчасового протезування при множинному препаруванні вітальних зубів з 

генералізованою патологічною стертістю”, які захищені патентами України на 

корисну модель і за які видані два методичні листи МОЗ України. 

Підрозділ 2.11 присвячений статистичним методам оцінки вірогідності 

результатів. 

Значний об’єм методів досліджень, на нашу думку, підкреслює 

фундаментальність проведеної автором роботи. 



Із зауважень, можливо доцільніше підрозділ 2.10 перенести у клінічну 

частину роботи. 

Розділ 3 “Результати лабораторних досліджень фізичних властивостей 

полімерних матеріалів для тимчасового незнімного протезування” містить 

п’ять підрозділів у яких висвітлюються результати досліджень полімерів на 

розтяг (п.3.1) на стиск (п.3.2), дослідження в’язкості руйнування та розвитку 

тріщин під дією механічного навантаження (п.3.3), водопоглинання полімерів 

та його вплив на їх міцність (п.3.4) та усадки та мікротвердості полімерів 

(п.3.5). 

Всебічний аналіз проведених фундаментальних досліджень дозволив 

автору провести ранжування матеріалів, що вивчалися за всіма ознаками їх 

фізико-механічних властивостей, що має пряме практичне значення при їх 

виборі для застосування в клінічній практиці. 

Результати досліджень викладені у розділі багато ілюстровані 

відповідними таблицями і графіками, статично опрацьовані і не викликають 

сумніву щодо їх достовірності. 

Окремий підрозділ 3.6 присвячений висвітленню результатів 

дослідження стану поверхні пластмасових зразків залежно від виду їх обробки 

зі застосуванням методу растрової електронної мікроскопії. Саме за цим 

дослідженням і визначено найбільш прийнятний спосіб обробки поверхні 

тимчасової конструкції. Зауважень до розділу немає. 

У розділі 4 “Клінічна оцінка тимчасового незнімного протезування зі 

застосуванням полімерів для тимчасового незнімного протезування” 

представлені результати клінічних спостережень за наведеними вище 

клінічними ознаками стану самих конструкцій і крайової слизової порожнини 

рота протягом 1,2 та 3-х тижнів. 

Автором встановлено, що по завершенню третього тижня за всіма 

трьома матеріалами кількість ушкоджень поступово збільшуються і в 

кінцевому результаті за Protemp 4 Garant дорівнювала 11.5%, за Structur 2 SC 

— 20%, за Акродент 35%, що вказує , за думкою автора, якщо клінічна 



ситуація дозволяє, прагнути завершити постійне протезування за перші два 

тижні або переходити до тимчасових конструкцій виготовлених лабораторно, 

в тому числі із застосуванням CAD/CAM систем. 

І це підтверджується у наступному підрозділі 4.2 “Діагностичні методи 

тимчасового протезування за наявності оклюзійних дисфункцій”, лікування 

яких потребує довготривалої реабілітації зі застосуванням різних оклюзійних 

пристосувань і в майбутньому, після встановлення оклюзійної рівноваги, 

постійного протезування, завершення якого неможливе без попередньої 

діагностично-естетичної оцінки через тимчасове протезування.  

У підрозділі автором представлені варіанти такого тимчасового 

протезування із застосуванням CAD/CAM систем і артикулятора 

налаштованого на індивідуальну функцію. 

На нашу думку цей підрозділ бажано було би розширити але в той же 

час розуміємо, що це є темою окремого дослідження. 

Аналіз і узагальнення результатів дослідження побудований за 

традиційною схемою, в якому лаконічно висвітлені результати дослідження і 

які співставленні з дослідженнями інших авторів.  

Основні наукові положення відображені у 6 висновках, які логічно 

випливають з результатів дослідження, повною мірою відповідають 

сформульованим завданням та мають теоретичне та практичне значення. 

Зміст та обсяг автореферату відповідає головним положенням 

дисертації. 

Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 15 

наукових працях, із них 8 статей у наукових фахових виданнях 

рекомендованих МОН України, 1 англомовна стаття у іноземному виданні, 1 

стаття в іншому виданні, видана 1 монографія у співавторстві. Отримано 2 

патенти України на корисну модель.  

Незважаючи на виявлені незначні недоліки, принципових зауважень 

щодо оформлення, подання матеріалу в дисертації та суті викладених 

результатів немає. 



В порядку дискусії виникло декілька запитань : 

 

1. Який максимально доцільний термін носіння тимчасових незнімних 

конструкцій на Вашу думку? 

2. Чи спостерігались явища алергічних реакцій під час носіння 

тимчасових незнімних зубних протезів і як що спостерігались то у яких 

з наведених представників? 

3. Чим зумовлений вибір матеріалів для тимчасового незнімного 

протезування які досліджувалися в процесі виконання дисертаційної 

роботи? 

            

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Кирманова Олександра Сергійовича «Порівняльна 

оцінка сучасних матеріалів для тимчасових незнімних конструкцій зубних 

протезів та їх значення в протезуванні», представлена на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, є 

завершеним дослідженням, яке присвячене вирішенню актуального науково-

практичного завдання ортопедичної стоматології - підвищення ефективності 

тимчасового протезування дефектів зубів і зубних рядів незнімними 

конструкціями зубних протезів шляхом порівняльної оцінки фізико-

механічних властивостей матеріалів з яких вони виготовляються і клінічної 

стабільності в процесі їх експлуатації в порожнині рота. 

На підставі вищенаведеного вважаю, що дисертаційна робота 

Кирманова Олександра Сергійовича «Порівняльна оцінка сучасних матеріалів 

для тимчасових незнімних конструкцій зубних протезів та їх значення в 

протезуванні» відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України від № 656 від 19.08.2015) стосовно дисертацій на здобуття  



 


