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Актуальність обраної теми. Натепер питання щодо особливостей перебігу 

післяопераційного періоду та процесів репарації тканин альвеолярного 

відростка після пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень, 

розробка нових методик пластики є досить актуальними в колі медично-

соціальних проблем. 

Більшість відомих оперативних втручань з приводу усунення гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень передбачають пластику 

місцевими тканинами, що невід’ємно пов’язане зі створенням додаткової 

хірургічної травми, викликають розвиток низки фізіологічних реакцій з боку 

місцевих тканин, які проявляються болем, набряком, обмеженням функцій, що 

мають негативний вплив на якість життя хворого у ранньому та пізньому 

післяопераційних періодах. 

В сучасній хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії для 

профілактики післяопераційної атрофії альвеолярного відростка запропоновано 

багато хірургічних методик. Автор підтримує загальну думку, що зменшення 

операційної травми та відмова від відшарування слизово-окісного клаптя є 

основоположними для досягнення успіху, але багато відомих оперативних 

підходів до вирішення даної проблеми демонструють суперечливі результати. 

Натепер існує необхідність розробки малоінвазивних методик проведення 

операційних втручань щодо хірургічного лікування хворих з гострими 

післяекстракційними ороантральними сполученнями, що й обумовило 

актуальність, мету та завдання дослідження. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Наукові положення і 

висновки, сформульовані у дисертації є обґрунтованими, оскільки базуються на 

аналізі одержаних результатів з використанням достатнього за обсягом об’єктів 

та матеріалів дослідження.  

Для діагностики, верифікації діагнозу, розподілу хворих на групи 

спостереження та моніторингу ефективності запропонованих реабілітаційно-



лікувальних заходів використано наступні методи дослідження: клінічні – для 

оцінки суб’єктивних та об’єктивних показників перебігу післяопераційного 

періоду; соціологічні – для визначення пов’язаної зі стоматологічним здоров’ям 

якості життя пацієнтів у ранньому післяопераційному періоді після пластики 

гострих післяекстракційних ороантральних сполучень; морфометричні – для 

визначення глибини присінку ротової порожнини та ширини прикріплених ясен 

та їх зміну в ділянці пластики ороантральних сполучень; рентгенологічні – для 

визначення висоти, ширини та площі поперечного перерізу кісткової складової 

альвеолярного відростка верхньої щелепи в ділянці перфорації 

верхньощелепного синуса, а також для діагностики продуктивних процесів 

верхньощелепних синусів; статистичні – для визначення вірогідності отриманих 

результатів. 

 

Достовірність і новизна наукових положень і висновків сформульованих у 

дисертації, в опублікованих працях. Дисертантом доведено клінічну 

ефективність розроблених малоінвазивних хірургічних методик усунення 

гострих післяекстракційних ороантральних сполучень, що підтверджувалось 

успішною репарацією тканин альвеолярного відростка у всіх пацієнтів, яким 

проводили пластику ороантральних співусть із використанням колагенових 

конуса та мембрани або збагаченого тромбоцитами фібрину. 

Встановлено та науково доведено кращий перебіг раннього 

післяопераційного періоду у хворих для лікування яких використовували 

запропоновані методики. 

Уперше встановлено, що між коефіцієнтом асиметрії пневматизації 

верхньощелепного синусу, який обчислювався на основі променевих методів 

обстеження та коефіцієнтом асиметрії його світлопровідності та визначався за 

допомогою трансілюмінації порожнин, існує достовірний прямий кореляційний 

зв'язок. 

Також доповнено наукові дані щодо особливостей репарації твердих та 

м’яких тканин альвеолярного відростка після пластичного закриття гострих 

перфорацій верхньощелепного синусу, що виникли внаслідок видалення зуба на 

основі достовірно меншої втрати глибини присінку рота. 

 

Практичне значення результатів дослідження. Результати дослідження 

Сороківського І.С. дозволяють впровадити в практичну охорону здоров’я новий 

метод доверифікаційної діагностики хронічних продуктивних процесів ВЩС 

шляхом комп’ютерного аналізу реакції зіниці ока на трансілюмінацію просвіту 

синуса світлом видимого діапазону на що отримано 2 патенти України. 

Вдосконалено нові малоінвазивні методики пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень із використанням біоматеріалів 

для керованої тканинної регенерації з метою зменшення післяопераційної 



атрофії альвеолярного відростка верхньої щелепи на що отримано патент 

України. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького та кафедри 

хірургічної та дитячої стоматології ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет». 

Запропонований спосіб діагностики хронічних продуктивних процесів 

ВЩС та нові методики хірургічного усунення гострих післяекстракційних 

ороантральних сполучень впроваджені у лікувальну практику відділення 

щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні, відділення 

хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні, відділення 

хірургічної стоматології стоматологічного медичного центру Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, відділення 

щелепно-лицевої хірургії Рівненської центральної міської лікарні. 

 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності змісту 

автореферату. Дисертація викладена на 208 сторінках комп’ютерного набору, з 

яких 130 сторінок займає основний зміст, і складається зі вступу, огляду 

літератури, опису матеріалу і методів дослідження, трьох розділів результатів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

списку використаних джерел із 254 найменувань, серед яких 176 іноземних, та 

додатків. Робота ілюстрована 62 рисунками та 28 таблицями. 

За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, 6 статей у 

наукових фахових виданнях, які рекомендовані ДАК МОН України та входять у 

наукометричні бази даних, 4 публікації – у збірниках наукових праць та 

матеріалах з’їздів, науково-практичних конференцій.  

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 опиратися на більшу кількість робіт за остання 5 років. 



 

РОЗДІЛ 1 

ПІСЛЯЕКСТРАКЦІЙНІ ОРОАНТРАЛЬНІ СПОЛУЧЕННЯ: ПЕРЕДУМОВИ 

ВИНИКНЕННЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

Складається з 7 підрозділів. 

1.1 Топографо-анатомічні передумови виникнення та особливості 

діагностики одонтогенного верхньощелепного синуситу 

Автор переконливо акцентує, що верхньощелепний синусит є однією із 

поширених патологій у клініці хірургічної стоматології. Так, за повідомленнями 

різних авторів частота одонтогенного верхньощелепного синуситу сягає 5-8% 

серед усіх запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, а 24-50% 

захворювань верхньощелепної пазухи мають одонтогенну природу. Доводить, 

що основним методом діагностики верхньощелепного синуситу вважається 

рентгенографія придаткових пазух носа, а КТ верхньощелепних синусів дає 

комплексну інформацію про всі особливості патологічного процесу в синусі і 

навколишніх тканинах і вважається золотим стандартом діагностики ВЩС. 

В кінці підрозділу наголошено, що розробка методики доверифікаційної 

діагностики хронічних патологічних процесів верхньощелепних синусів у 

стоматологічному кріслі набуває особливої актуальності з точки зору 

вдосконалення тактики надання допомоги у випадку гострого 

післяекстракційного ороантрального сполучення в умовах амбулаторної 

стоматологічної практики. 

 

1.2 Післяекстракційні ороантральні сполучення, діагностика, 

класифікація та сучасні методи усунення 

Дисертант зауважує, що перфорація дна верхньощелепної пазухи 

виявляється в 64,3% хворих при видаленні зуба та наявності прихованого 

хронічного одонтогенного синуситу, наголошує, що сполучення порожнини 

рота з порожниною синуса можна виявити за допомогою повітряних проб.  

Наведено дані, що післяекстракційні ороантральні сполучення звичайно 

зустрічаються після видалення молярів та премолярів верхньої щелепи і 

складають 5% від їх загальної кількості та надано розподіл хірургічних методів 

їх закриття: використання місцевих та дистантних м‘якотканних клаптів, 

пластика аутокісткою, трансплантатами алогенного, тваринного та 

синтетичного походження, їх поєднання та інші методи. 

Закриття ороантральних сполучень із використанням вестибулярного 

слизово-окістного клаптя, незважаючи на вказані недоліки, на сьогодні 

залишається методом вибору більшості авторів. Це дозволило автору зробити 

припущення, що пошук методики, яка б відповідала більшості зазначених вище 

вимог, залишається актуальним завданням для сучасної наукової медичної 

думки. 



 

1.3 Особливості морфофункціональної та клінічної картини 

післяекстракційної атрофії альвеолярного відростка 

Автор показово демонструє то факт, що післяекстракційна атрофія є 

фізіологічним процесом, що відбувається у кістковій тканині у відповідь на 

зміну умов її функціонування – втрату механічного навантаження, порушення 

мікроциркуляції та інших чинників пов’язаних із відсутністю періодонту і зубів. 

Така атрофія не може бути повністю зупинена, але за допомогою використання 

адекватних методів її профілактики можливо досягнути значного відсотку її 

зменшення. Для мінімізації втрати альвеолярної кістки до прийнятних величин 

запропоновано багато хірургічних підходів, проте, зменшення операційної 

травми та відмова від відшарування слизово-окісного клаптя на думку автора є 

одним із ключових аспектів досягнення успіху. 

 

1.4 Використання кістково-пластичних матеріалів з метою збереження 

альвеолярного відростка 

Автором наведено дані, які констатують факт, що використання кістково-

пластичних матеріалів на сьогодні є одним із найпоширеніших способів 

профілактики післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп, та 

назагал вважаються золотим стандартом вирішення вказаної проблеми. Проте, 

високі вимоги до ізоляції внесеного матеріалу, механічні та технічні особливості 

використання значно ускладнюють, а інколи і ставлять під сумнів можливість їх 

застосування з метою пластичного закриття ороантральних сполучень. 

 

 

 

1.5 Новітні підходи до тканинної інженерії 

Автор наводить дані щодо використання стовбурових клітин отриманих із 

кісткового мозку пацієнтів. Культура стовбурових клітин вирощується із 

використанням автоматизованих біореакторів у концентрації, яку неможливо 

досягнути за допомогою звичайної аспірації кісткового мозку. 

Продемонстровано, що ця культура спроможна продукувати значні концентрації 

цитокінів і підтримувати здатність клітин диференціюватися як до 

мезенхімальних так і ендотеліальних ростків. 

 

1.6 Використання колагену як біологічної матриці та керована тканинна 

регенерація 

У підрозділі чітко показано, що натепер використання бар’єрних мембран 

сьогодні є невід’ємним атрибутом керованої тканинної та керованої кісткової 

регенерації зокрема. Серед широкого асортименту матеріалів, які можуть бути 

використані із цією метою дедалі частіше вибір зупиняють на колагенових 



мембранах, що зумовлено їхньої доступністю, доброю біосумісністю, 

прогнозованою біодеградацією тощо. 

 

1.7 Тромбоцитарні препарати та їх використання у хірургічній 

стоматології 

Наводяться дані що тромбоцитарні концентрати створені для посилення 

природного процесу загоєння ран. Починаючи із фібринового клею, що з’явився 

понад 40 років тому і до сьогодні ці ідеї еволюціонували до більш 

вдосконаленої концепції тканинної регенерації. Автор зауважує, що серед 

великого арсеналу матеріалів, що використовуються для забезпечення 

принципів керованої тканинної регенерації під час втручань на альвеолярних 

відростках щелеп особливої уваги заслуговують такі види матеріалів як 

колагени ксеногенного походження та аутогенні тромбоцитарні концентрати, 

зокрема збагачений тромбоцитами фібрин. 

Зауваження до розділу:  

- в розділі не в повній мірі висвітлений доробок українських вчених, зокрема 

стосовно проблем хірургічного закриття ороантральних сполучень та 

профілактики атрофії альвеолярного відростка; 

- підрозділ 1.5 бажано дещо збільшити; 

- зустрічаються поодинокі помилки та невдалі вислови. 

 

РОЗДІЛ 2 

«МАТЕРІАЛ ТА 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.  

Для проведення дослідження пацієнтів було розділено на 3 групи: 

Перша група – пластика колагеновими конусом та мембраною – 14 осіб; 

Друга група – пластика корком та мембраною приготованими із PRF – 12 осіб; 

Третя група – група порівняння – пластика сполучення трапецієподібним 

клаптем – 15 осіб. 

Середній вік пацієнтів, залучених до дослідження становив 32,80±1,81 

років та статистично значуще не відрізнявся між клінічними групами. 

Усі дані клінічних обстежень та інформаційна згода хворих добровільній 

участі в проведенні досліджень заносився в спеціально розроблений протокол, 

затверджений Комісією з питань біоетики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького про відсутність порушень 

морально-етичних норм при проведенні науково-дослідної роботи. Усі пацієнти 

підписали добровільну згоду на участь у дослідженні. 



Імпонує запропонований автором пристрій для діафаноскопії 

верхньощелепних синусів та спосіб діагностики верхньощелепного синуситу. 

Зауваження до розділу: 

- розділ занадто ілюстрований фотографіями, які висвітлюють 

загальноприйняті методики; 

- для оцінки больових відчуттів пацієнтів у післяопераційному 

періоді на нашу думку було недоцільно використовувати шкалу ВАШ оскільки 

її діапазон оцінки болю є надто широким та не використовується в повному 

обсязі у даному дослідженні. 
 

РОЗДІЛ 3 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ 

МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ДІАФАНОСКОПІЇ ДЛЯ 

ДОВЕРИФІКАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОДУКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ 

ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСІВ 

 

3.1 Результати визначення коефіцієнту асиметрії пневматизації у пацієнтів 

із патологією верхньощелепних синусів та без неї 

Автором наведено дані щодо коефіцієнту асиметрії пневматизації, який у 

пацієнтів першої групи без патології верхньощелепних синусів у середньому 

становив 3,6±0,35% та не перевищував 8,2%. Незначне зниження індексу 

пневматизації, яке спостерігалось у окремих пацієнтів не інтерпретувалось як 

патологічний процес ВЩС та не відображалось у вигляді клінічного діагнозу. 

У групі 2, до якої належали пацієнти із односторонніми змінами у просвіті 

верхньощелепного синуса КАП складав щонайменше 13,8% та в середньому 

становив 55,4±3,52%, що статистично значуще відрізнялось від показників у 

пацієнтів без патології ВЩС. 

У третій групі, яку складали хворі із двобічною патологією ВЩС КАП 

становив у середньому 28,4±6,29%, що також значуще відрізнялось від 

показників пацієнтів першої групи. 

 

3.2 Результати визначення коефіцієнту асиметрії світлопровідності у 

пацієнтів із патологією верхньощелепних синусів та без неї 

Доведено, що коефіцієнт асиметрії світлопровідності (КАС) у пацієнтів 

без патології верхньощелепних синусів, що належали до групи порівняння, в 

середньому становив 4,7±0,40% та не перевищував 10,2%, а у пацієнтів із 

однобічним хронічним верхньощелепним синуситом цей показник складав у 

середньому 65,3±2,69% і був не меншим ніж 22,5%. 

Результати дослідження автором відображено у вигляді характерної 

пупілограми – графіку зміни розміру зіниць впродовж експозиції світлового 

подразника. 



 

3.3 Вивчення взаємозв’язку між значеннями коефіцієнтів асиметрії 

пневматизації та асиметрії світлопровідності верхньощелепних синусів 

При співставленні показників коефіцієнту асиметрії світлопровідності та 

коефіцієнту асиметрії пневматизації автором доведена подібність результатів 

променевих та діафаноскопічного обстежень. Проте, з метою об’єктивізації 

зіставлення результатів модифікованого діафаноскопічного і рентгенологічного 

методів обстеження та встановлення діагностичної цінності запропонованого 

скринінгового методу виявлення продуктивних процесів у верхньощелепних 

синусах здійснено вивчення взаємозв’язку між значеннями коефіцієнтів 

асиметрії пневматизації та асиметрії світлопровідності за допомогою 

математичного кореляційно-регресійного аналізу та встановлено, що між 

аналізованими показниками існує достовірний прямий кореляційний зв'язок. 

Зауваження до розділу: 

- узагальнюючий висновок в кінці розділу надто короткий і не 

охоплює всю повноту інформації викладеної в розділі. 

 

РОЗДІЛ 4 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ МЕТОДИК 

ПЛАСТИКИ ГОСТРИХ ПІСЛЯЕКСТРАКЦІЙНИХ ОРОАНТРАЛЬНИХ 

СПОЛУЧЕНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЕРЕБІГ РАННЬОГО 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 

 

Розділ написано грамотною мовою, матеріал добре ілюстрований 

таблицями, графіками та діаграмами. 

 

4.1 Визначення діаметру ороантрального сполучення та їх частоти в 

залежності від зубів та коренів, що слугували причиною їх виникнення 

Встановлено, що середній діаметр ороантрального сполучення у пацієнтів 

окремих груп значуще не відрізнявся між собою (p>0,05) та становив у 

середньому 5,16±0,15 мм. 

Автором чітко доведено, що найчастіше післяекстракційні ороантральні 

сполучення виникали внаслідок видалення перших молярів верхньої щелепи – у 

28 пацієнтів із 41, що складало 68,29±7,27% від усіх випадків, які були включені 

у дослідження. Перфорації ВЩС спричинені видаленням других молярів 

верхньої щелепи спостерігались у 9-ти пацієнтів, що становило 21,95±6,46 %. 

Значно рідше утворення сполучення було викликане видаленням других 

премолярів та третіх молярів верхньої щелепи – 7,32±4,07% та 2,44±2,41% 

відповідно. 

4.2 Клінічна оцінка стану тканин післяопераційної ділянки у хворих після 

пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень 



У цьому підрозділі зауважено, що у пацієнтів першої групи, де пластику 

проводили із використанням колагенового конуса та мембрани без мобілізації 

слизово-окісного клаптя візуально не спостерігали явищ набряку та видимої 

гіперемії ясен. У пацієнтів другої групи оточуючі ясна не виявляли ознак 

запальних чи інших патологічних процесів.  

У пацієнтів першої групи через 180 діб після втручання слизова оболонка 

в ділянці пластики була блідо-рожевого кольору без видимих патологічних змін. 

У другій групі при обстеженні післяопераційних ділянок утворення нориць чи 

інших патологічних змін слизової оболонки також не було виявлено. На місці 

пластично закритих сполучень спостерігали новоутворену слизову оболонку, 

яка візуально не відрізнялась від оточуючих тканин 

 

4.3 Оцінка больових відчуттів у пацієнтів після пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень у ранньому післяопераційному 

періоді 

Автором встановлено, що на першу добу після операції рівень больових 

відчуттів підвищився у всіх групах та становив 2,86±0,23 балів у групі 1, 

2,58±0,15 балів у групі 2. На третю добу після хірургічного втручання рівень 

больових відчуттів у пацієнтів усіх груп помітно знизився та складав 1,43±0,23 

балів та 1,33±0,26 у групах 1 і 2 відповідно і не відрізнявся від доопераційного 

рівня. 

Результати оцінки післяопераційного больового синдрому у пацієнтів 

після пластики ороантральних сполучень демонстрували виразну відмінність 

показників больових відчуттів у пацієнтів, яким проводили пластику із 

використанням трапецієподібного клаптя від показників у пацієнтів 1-ї та 2-ї 

основних груп на першу та третю добу після хірургічного втручання. 

4.4 Динаміка змін величини набряку м'яких тканин обличчя у 

порівняльному аспекті 

Доведено, що перед операцією середні розміри обличчя у хворих трьох 

груп не відрізнялись між собою і становили 57,01±0,76 см у 1-ій групі, 

57,95±0,55 см у 2-ій групі та 58,57±1,03 у 3-ій групі. За період з 3-ої по 10-у 

доби після операції середній розмір обличчя знизився лише у хворих третьої 

групи (з 63,45±1,23 до 60,05±1,21 см; а у хворих першої та другої груп 

зменшення розмірів обличчя було незначущим. 

На 10-у добу після операції середні розміри обличчя у хворих групи №1 

та групи №2 були на рівні показників до операції і становили відповідно 

57,06±0,75 та 58,03±0,54 см. 

В кінці підрозділу автор визначає статистично значущу різницю розмірів 

обличчя у пацієнтів 3-ї групи навіть на 10-ту добу після хірургічного втручання 

у порівнянні до доопераційного рівня, що свідчить про те, що в окремих 

пацієнтів спадання післяопераційного набряку тривало більше 10-ти діб після 

хірургічного втручання. 



 

4.5 Динаміка змін показників місцевої температури післяопераційної 

ділянки у порівняльному аспекті 

Встановлено, що на 3 добу після операції температура тканин у ділянці 

втручання зросла тільки у пацієнтів третьої групи. У пацієнтів першої та другої 

груп на 3-ю добу значущих змін температури, у порівнянні з показниками до 

операції, не було зареєстровано. трьох досліджуваних груп встановлено не було. 

На 10-у добу після операції, у порівнянні із доопераційним рівнем, 

спостерігалось зниження середніх показників температури серед хворих 1-ої та 

3-ої груп, причому тільки у хворих 3-ої групи зниження як абсолютних, так і 

відносних показників приросту температури було значущим. 

 

4.6 Оцінка суб’єктивного сприйняття пацієнтами після пластики 

ороантральних сполучень якості життя у ранньому післяопераційному періоді 

4.6.1 Визначення загального показника якості життя (ЗПЯЖ) 

При порівнянні цього показника автором встановлено, що у пацієнтів в 

різних групах різниці у передопераційному періоді не спостерігали. Натомість 

при попарному співставленні показників, отриманих у першій та другій 

основних групах із відповідними у групі порівняння (група №3) з першого 

післяопераційного дня ми спостерігали статистично значущу різницю, що 

зберігалась до 6 доби включно. 

4.6.2 Визначення суб’єктивного показника порушення функції з точки 

зору оцінки якості життя 

Перед хірургічним втручанням встановлено відсутність різниці між цим 

показником у всіх трьох групах. Проте, при попарному порівнянні показників у 

першій групі із показниками у третій та показників у другій групі із 

показниками у третій групі між автором знайдено статистично значущу різницю 

із 1-ої по 6-ту добу включно, у той час як дані цього показника в основних 

групах 1 та 2 між собою не відрізнялись протягом всього періоду 

спостереження. 

4.6.3 Визначення суб’єктивного показника фізичного болю з точки зору 

оцінки якості життя 

При порівнянні показників першої із третьою та другої із третьою груп 

різниця між ними зберігалась до 6-ої доби після операції, коли цей показник у 

пацієнтів третьої групи повернувся до доопераційного рівня (1,07± 0,12). В той 

час як у 1-ій та 2-ій групах він повернувся до початкових значень вже на 4-ту 

добу після операції. 

4.6.4 Визначення суб’єктивного показника психологічного дискомфорту з 

точки зору оцінки якості життя 

Автором доведено, що різниця між показниками першої та другої 

основних груп була незначущою протягом усього періоду спостереження. 



Натомість із першої по п’яту добу включно показники першої і третьої та 

показники другої і третьої груп попарно відрізнялись між собою. 

4.6.5 Визначення суб’єктивного показника фізичної обмеженості з точки 

зору оцінки якості життя 

Встановлено, що у першій групі цей впродовж 2-ої та 3-ої діб 

спостерігали поступове зменшення цього показника, а на 4-ту добу він у 

пацієнтів першої та другої груп не відрізнявся від вихідних. У пацієнтів третьої 

групи відзначали його підвищення на першу добу та поступове зниження до 

п’ятої доби, коли він відрізнявся від доопераційного. 

4.6.6 Визначення суб’єктивного показника психологічної обмеженості з 

точки зору оцінки якості життя 

Доведено, що на першу після операції у всіх групах цей показник виразно 

підвищився. На 7-му добу після операції у пацієнтів третьої групи він 

повернувся до доопераційного рівня. Статистично значуща різниця між цім 

показником першої та третьої груп спостерігалась із 1-ої по 6-ту добу після 

операції. Натомість між показниками 2-ої та 3-ої груп – до 5-ої доби включно. 

4.6.7 Визначення суб’єктивного показника соціальної обмеженості з точки 

зору оцінки якості життя 

Перед хірургічним втручанням автором встановлено відсутність різниці 

між цим показником у трьох групах. Проте, при попарному порівнянні 

показників у першій групі із показниками у третій між ними доведено 

статистично значущу різницю із 1-ої по 6-ту добу включно, а при зіставленні 

результатів у другій групі із показниками у третій групі між ними встановлено 

різницю із 1-ої по 6-ту добу включно. 

4.6.8 Визначення суб’єктивного показника інвалідності з точки зору 

оцінки якості життя  

У доопераційному періоді автор не спостерігав вираженої різниці між 

показником в усіх групах. Також різниця між показниками першої та другої 

основних груп була незначущою протягом усього періоду спостереження. 

Натомість із першої по п’яту добу включно показники першої і третьої та 

показники другої і третьої груп відрізнялись між собою 

Зауваження до розділу: 

- краще наводити фото одного і того ж пацієнта у різні терміни 

спостереження; 

- ілюстрації у цьому та інших розділах бажано відформовувати до 

однакового розміру. 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 5 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ МЕТОДИК ПЛАСТИКИ 

ГОСТРИХ ПІСЛЯЕКСТРАКЦІЙНИХ ОРОАНТРАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ НА 

СТАН ТКАНИН АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВІДРОСТКА 
5.1 Визначення зміни глибини присінку ротової порожнини у пацієнтів 

після пластики ороантральних сполучень 

Вимірювання глибини присінку ротової порожнини у пацієнтів із 

гострими післяекстракційними ороантральними сполученнями показало, що 

перед операцією середні показники глибини присінку ротової порожнини у 

хворих трьох досліджуваних груп не відрізнялись між собою.  

Через 180 діб після пластики сполучень спостерігалось виражене 

зменшення глибини присінку ротової порожнини у хворих 3-ої групи. У хворих 

1-ої та 2-ої груп зменшення глибини присінку ротової порожнини було 

незначним. Через 180 діб після операції глибина присінку ротової порожнини у 

пацієнтів 3-ої групи була істотно нижчою, ніж у пацієнтів 1-ої та 2-ої гру. 

Середні показники глибини присінку ротової порожнини у хворих 1-ої та 2-ої 

груп між собою не відрізнялись. 

5.2 Визначення ширини прикріплених ясен у пацієнтів після пластики 

ороантральних сполучень  

Автором встановлено, що перед операцією середні показники ширини 

прикріплених ясен у хворих трьох груп статистично не відрізнялись між собою. 

Через 180 діб після операції спостерігалось значне зменшення середньої 

ширини прикріплених ясен у пацієнтів усіх трьох груп, при чому найнижчий 

середній показник ширини був зареєстрований серед хворих третьої групи. У 

хворих першої та другої груп відповідні показники були достовірно вищими. 

 

5.3 Результати визначення втрати висоти альвеолярного відростка у 

хворих після пластики ороантральних сполучень  

Аналізуючи втрату висоти альвеолярного відростку шляхом попарного 

порівняння величини абсолютного та відносного приросту у основних групах до 

групи порівняння автор спостерігав приблизно вдвічі більшу атрофію в групі де 

був використаний метод Рермана. Так, різниця абсолютного приросту висоти 

АВ між 1 та 2 групами була незначною , а при порівнянні результатів групи 1 і 3 

та результатів групи 2 та 3 в обох випадках доведено статистично достовірну 

різницю. 

 

5.4 Визначення зміни ширини альвеолярного відростка у хворих після 

пластики ороантральних сполучень 

Встановлено, що до хірургічного втручання середня ширина 

альвеолярного відростку у всіх групах не відрізнялась між собою. Натомість 

через 180 діб спостерігали різницю при попарному порівнянні ширини та 



абсолютного і відносного приросту ширини відростку у пацієнтів групи 1 та 3 і 

пацієнтів групи 2 та 3. 

 

5.5 Визначення зміни площі поперечного перерізу альвеолярного 

відростка у хворих після пластики ороантральних сполучень 

Доведено, що площа поперечного перерізу альвеолярного відростка у 

пацієнтів 1-ої групи через 180 діб після втручання зменшилась із 89,3±13,18 мм2 

до 72,6±11,58 мм2, що було статистично значущим. У пацієнтів 2-ої групи 

площа зменшилася на 28,8±0,73% у площі поперечного перерізу. Різниця 

абсолютного та відносного приросту площі перерізу між пацієнтами групи 1 і 2 

була статистично значущою, що свідчить про дещо меншу втрату значення 

цього показника у пацієнтів, яким проводили пластику з використанням 

колагенових конуса та мембрани. 

Зауваження до розділу: 

- окрім результатів досліджень в окремих підрозділах поданий 

частковий аналіз отриманих даних. 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В 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. 

Зауваження до розділу немає. 

Висновків п’ять. Вони повністю відповідають завданням та відображають 

основний зміст дисертації. Висновок 3 можна дещо розширити із доданням 

цифрових даних. 

Варто відмітити, що всі зауваження до роботи носять більш дискусійний, 

ніж принциповий характер і не знижують загального позитивного враження від 

проведеної роботи. 

В порядку дискусії пропоную дисертанту надати пояснення з питання:  

1. Чому ви вибрали власне метод Рермана в якості групи порівняння у 

вашому дослідженні? 

2. Які критерії зумовили вибір власне колагенових матеріалів та 

збагаченого тромбоцитами фібрину у вашій роботі? 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Сороківського Івана Степановича  на тему 

«УСУНЕННЯ ГОСТРИХ ПІСЛЯЕКСТРАКЦІЙНИХ ОРОАНТРАЛЬНИХ 

СПОЛУЧЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ БІОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

КЕРОВАНОЇ ТКАНИННОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ» на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, виконана 

при науковому керівництві професора Готя Івана Мирославовича, є 

завершеною, кваліфікованою і самостійною, виконаною на сучасному науково-

методичному рівні науково-дослідницькою працею. Отримані нові обґрунтовані 

результати, сукупність яких вирішує актуальну проблему 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 

Сороківський Іван Степанович заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія за вирішення 

актуального наукового завдання – вдосконалення алгоритму надання допомоги 

пацієнтам із гострими післяекстракційними ороантральними сполученнями, яке 

полягало у вивченні клініко-статистичної характеристики патології і 

ґрунтувалось на розпрацюванні вдосконалених скринінгових методів 

діагностики показів до одномоментного пластичного закриття сполучень та 

пропозиції нових малоінвазивних методик його проведення. 

 

Офіційний опонент, 

завідувач кафедри хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії з пластичною 

та реконструктивною хірургією голови та шиї 

ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія», 

доктор медичних наук, професор                                                          Д.С. Аветіков 

 


