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Актуальність теми 

При передпротезній підготовці  хворих до ортопедичного лікування, 

зазвичай, виникає потреба у виконанні різноманітних  терапевтичних і 

хірургічних маніпуляцій, під час яких, за показаннями, проводиться також і 

видалення зубів. Слід зазначити, що для відновлення жувальної та естетичної 

функцій, низкою дослідників пропонується заміщення дефектів зубних рядів 

тимчасовими протезами, з яких і знімними.  

Окрім цього, водночас вельми клінічно важливо забезпечити ще і 

прискорене та надійне ранове загоєння після видалення зубів під базисом 

тимчасового протеза. При цьому, у зв’язку з необхідністю запобігання 

можливих ускладнень після стоматологічних втручань, що пов’язані із 

порушенням цілісності слизової оболонки порожнини рота, виникає нагальна 

потреба в опрацюванні більш досконалішої технології підтримання відповідної 

концентрації діючих лікарських речовин під час тимчасового протезування, у 

порівнянні з існуючими.  

Застосування лікарських засобів за традиційними схемами часто не 

дозволяє цілеспрямовано доставити ліки до ранових поверхонь, пролонгувати 

дію лікарського середника та досягнути бажаного терапевтичного ефекту. Тому 

питання щодо вивчення та впровадження новітніх ортопедичних матеріалів, які 

б відповідали не тільки відновленню жувальної ефективності при тимчасовому 

протезуванні, але і містили у собі терапевтичні властивості, як носії лікарського 



засобу пролонгованої та адресної дії, в умовах сьогодення залишається 

важливим. 

Опосередковано свідчить про її актуальність і прикладне значення також 

те, що дана наукова робота є фрагментом комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького “Розробка 

диференційованої діагностично-лікувальної тактики та способів попередження 

ускладнень на основі комплексної оцінки дефектів і деформацій зубо-щелепної 

системи” (Державна реєстрація - № 0110u0021551) та “Клінічно-

експериментальне обґрунтування застосування хірургічних та ортопедичних 

стоматологічних технологій при діагностиці, лікуванні та профілактиці 

стоматологічних захворювань пацієнтів, обумовлених дефектами та 

деформаціями зубо-щелепної системи”, (Державна реєстрація - № 

0115U000047), де автор був безпосереднім виконавцем окремих фрагментів 

зазначених тем. 

Усе вищевикладене підтверджує актуальність здійсненого автором 

наукового дослідження для медичної практики. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих  у дисертації та їх достовірність. 

Сформульовані автором положення, висновки та практичні рекомендації 

достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті та завданням 

дослідження. Мають теоретичне та практичне значення. При виконанні роботи 

дисертантом був вибраний методично вірний науковий підхід для вирішення 

поставлених задач. 

Слід зазначити, що автор дисертаційної роботи самостійно здійснила весь 

комплекс експериментальних, лабораторних та клінічних досліджень, а також 

виконала систематизацію отриманих матеріалів. Провела їх статистичну 

обробку і клінічно-інформаційний аналіз та узагальнила виявлені у процесі 

дослідження відповідні закономірності. На основі виконаних безпосередньо 

автором лабораторних та клінічних досліджень були науково-обгрунтовано 



проаналізовані і  написані усі розділи дисертації, сформульовано висновки та 

спрямовані рекомендації. У роботах, опублікованих у співавторстві, участь 

здобувача є визначальною.  

Поглиблений аналіз використаних здобувачем методів дослідження, як у 

експериментальних, так і клінічних дослідженнях, свідчить про їх сучасність, 

різноманітність, доцільність у застосуванні, високу інформативність та повну 

відповідність основній меті даного науково-прикладного дослідження 

запланованим завданням, що повністю забезпечило отримання найбільш 

обґрунтованих та достовірних даних. 

За результатами експерименту розпрацьовано лабораторні етапи 

індивідуального виготовлення форм із гідрогелю адгезивно-активного полімеру 

та опрацьовано методику лабораторного з’єднання гідрогелю адгезивно-

активного полімеру із акриловим базисом знімних протезів. 

Уперше вивчено динаміку десорбції хлоргексидин біглюконату з 

гідрогелю адгезивно-активного полімеру у лабораторних та клінічних умовах. 

Порівняльним аналізом клінічного стану слизової оболонки протезного ложа та 

динаміки клінічних показників електрофоретичної активності клітин 

букального епітелію науково доведена ефективність передпротезного лікування 

уражень слизової оболонки протезного ложа із використанням гідрогелю 

адгезивно-активного полімеру насиченого хлоргексидин біглюконатом у складі 

тимчасового знімного протезу. 

Клінічно апробовано, підтверджено та впроваджено у лікувальний процес 

розпрацьовану композицію. Окрім цього, на основі проведених досліджень 

розроблений протокол лабораторного моделювання та клінічної експлуатації 

гідрогелю адгезивно-активного полімеру, насиченого хлоргексидин 

біглюконатом, у складі тимчасового знімного протезу. 

Наведене вище безумовно свідчить, що представлені автором результати 

дослідження значно поглиблюють наші теоретичні знання щодо можливостей 

доставки лікарських засобів безпосередньо в ранову поверхню та скорочення 

термінів від операції  видалення зуба до постійного протезування, шляхом 

застосування тимчасового знімного протезу, з лікувальними властивостями.  



Значення для науки і практики, шляхи використання результатів 

дослідження. 

Насамперед слід акцентувати, що здійснені дослідження дозволяють 

лікарям-стоматологам-ортопедам значно підвищити якість передпротезної 

підготовки хворих до ортопедичного лікування шляхом залучення у 

тимчасовий знімний пластинковий протез ГААП із антисептичним середником. 

Автором на основі проведених досліджень вперше розроблена 

оригінальна схема та алгоритм технічного моделювання і клінічної експлуатації 

гідрогелю на основі адгезивно активного полімеру у складі тимчасових знімних 

протезів, і як самостійних стоматологічних форм. 

Окрім цього розпрацьований, запропонований та впроваджений на 

галузевому рівні у лікувальну практику новий «Спосіб виготовлення 

лікувально-профілактичної індивідуальної стоматологічної конструкції» за 

яким отримано патент України на корисну модель та виданий інформаційний 

лист МОЗ України; «Двошаровий знімний пластинковий протез для 

профілактики та лікування інфекційно-запальних процесів слизової оболонки 

протезного ложа» та «Спосіб профілактики та лікування інфекційно-запальних 

процесів слизової оболонки порожнини рота при знімному протезуванні» на які 

отримано патенти України на корисну модель.  

Результати проведених досліджень впроваджено у навчальний процес 

кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО, кафедри хірургічної 

стоматології та кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, у практичну діяльність 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького та стоматологічного відділення 

Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія 

Липи, ТОВ «Львівський медичний інститут», у практику ортопедичних 

відділень міських стоматологічних поліклінік м. Львова та області.  

Саме зазначене вище і дозволило автору набути високу ступінь 

практичного значення даної науково-прикладної роботи та клінічну доцільність 

використання запропонованих автором розробок. 



Оцінка змісту роботи, зауваження. 

Дисертаційна робота Олександри Йосифівни Комариці “ Обґрунтування 

ефективності застосування композиції на основі гідрогелю адгезивно - 

активного полімеру при передпротезній підготовці хворих до ортопедичного 

лікування ”, зазвичай, оформлена, побудована й викладена у повній 

відповідності з сучасними вимогами ДАК МОН України і складається з 

титульного аркушу, анотації на державній і англійській мовах, списку 

публікацій здобувача, змісту роботи, переліку умовних скорочень та одиниць. 

Розділу «Огляд літератури», п’яти розділів власних досліджень, розділу 

«Аналіз та узагальнення результатів дослідження», висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

Вступ викладений на 8 сторінках, відображає актуальність теми роботи, 

її зв’язок з науковою темою, мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

методи досліджень, наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувача, апробацію та публікації результатів 

дослідження. 

Мета дослідження сформульована чітко, лаконічно, відповідає темі 

роботи. Об’єкт та предмет дослідження обрані методично правильно. 

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення 

даної наукової проблеми дисертантом поставлений ряд завдань у кількості 

п’яти. 

Що стосується зауважень, то на наш погляд, при формулюванні мети не 

завадило б наприкінці ще і додати «для попередження ускладнень». Далі, при 

визначенні поставлених завдань, ми рахуємо недоцільним вживання 

словосполучень типу «вивчити», вивчають літературу, а у дослідженнях – 

«встановлюють», «визначають», «розраховують», «досліджують», 

«порівнюють», тощо. І наостанок, при формулюванні пункту «Практичне 

значення отриманих результатів», бажано наведення показників отриманої 

медичної ефективності відповідних впроваджень, так звана «доказова 

медицина», тим паче, що вони є і яскраво визначені й наведені у 5 висновку – 

показники загоєння після екстракційних ран були скорочені на 3 -4 доби. 



Інших зауважень, а скоріш за суттю побажань немає. 

Огляд літератури на 19 сторінках друкованого тексту логічно 

розділений на три підрозділи, які вичерпно надають інформацію про основні 

етіологічні чинники та проблеми розвитку уражень слизової оболонки 

протезного ложа та способів їх медикаментозного лікування. У розділі 

здійснений аналітичний огляд джерел науково-медичної інформації з питань 

засобів та методі, що забезпечують пролонговану дію медикаментозних 

препаратів у стоматологічній практиці, стратегію адаптації і принципи 

лікування ускладнень при знімному протезуванні.  

Зауваження до 1 розділу. Наведена , на нашу думку, недостатня кількість 

посилань на полімерні матеріали вітчизняного та імпортного виробництва  для 

виготовлення тимчасових протезів. Хотілося б додати підрозділ стосовно 

способів виготовлення тимчасових протезів.  

Автором використана велика кількість джерел літератури, але в огляді є 

посилання, опубліковані більше 10 років тому. Необхідно було б вказати більш 

сучасні джерела.  

У цілому розділ змістовний, представлений матеріал дає повне уявлення 

про стан проблеми на сьогоднішній день.  

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» охоплює  13 сторінок 

друкованого тексту і складається із 6 підрозділів: «Загальна характеристика 

пацієнтів задіяних у дослідженні», «Клінічно-технологічна характеристика 

матеріалу та медикаменту, яка вивчалася у дослідженні», «Клінічно-

лабораторні методи дослідження», «Методика визначення електрофоретичної 

активності клітин букального епітелію», «Вивчення фармакокінетики 

вивільнення хлоргексидину з гідрогелю у порожнину рота», «Статистичний 

аналіз отриманих результатів». 

Зауваження до 2 розділу: Справляє позитивне враження обґрунтований 

вибір методів та критеріїв статистичної оцінки, які повною мірою відповідають 

сучасним принципам доказової медицини. Не зважаючи на те, що викладений 

матеріал дає повне уявлення про об’єм досліджень, хотілося б отримати більше 

інформації про матеріал, який досліджувався. 



Розділ 3 «Результати фармакокінетики сорбції та десорбції 

хлоргексидину із гідрогелю на основі адгезивно-активного полімеру» 

присвячений висвітленню результатів власних лабораторних досліджень, 

закінчується коротким резюме, на основі якого формується подальший 

напрямок дослідження. Наочний матеріал у вигляді графіків спрощує 

сприйняття числових даних за результатами вимірювання. 

Результати розділу повною мірою відображені у 4 публікаціях.  

Загалом розділ наповнений фактичним матеріалом, має логічну структуру 

та легко сприймається. Зауважень до розділу немає. 

У розділі 4 «Результати лабораторних досліджень механічних 

властивостей з’єднання гідрогелю на основі адгезивно-активного полімеру і 

базисної пластмаси», автором встановлено, що у порівнянні із еластичними 

пластмасами Villacryl Soft та Latacryl-L показники адгезійної міцності 

з’єднання гідрогелевої композиції з базисом протеза на акриловій основі є 

вищими та дозволяють використовувати її як покривний шар базисів знімних 

протезів у лікувальній практиці. Розділ підсумовується коротким висновком.  

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 5 «Удосконалення методів лабораторного виготовлення 

стоматологічних форм та тимчасових знімних протезів із використанням 

гідрогелю на основі адгезивно-активного полімеру»  викладений на 17 

сторінках та складається із трьох підрозділів. 

Перший підрозділ присвячений дослідженню етапів лабораторного 

виготовлення стоматологічної гідрогелевої композиції на основі адгезивно-

активного полімеру, як індивідуальної стоматологічної форми. У другому 

підрозділі автор описує технологію аплікації готових пластин  гідрогелю на 

основі адгезивно-активного полімеру  під базис тимчасового знімного протезу. 

В останньому підрозділі, автор детально описує розпрацьовані лабораторні 

етапи моделювання  гідрогелю  адгезивно - активного полімеру у поєднанні із 

базисом знімного протезу та аргументує доцільність наведеного способу 

використання у лікувальному процесі.  



Результати досліджень багато ілюстровані відповідними рисунками, 

докладно описані етапи моделювання та формування композиції. 

Розділ підсумовується коротким резюме та переліком з 5-ти публікацій, 

які відображають повноту викладеного матеріалу.  

Суттєвих зауважень до розділу немає, але на наш погляд, слід зазначити, 

що не всі ілюстрації достатньо інформативні і належної якості. 

Розділ 6 «Результати клінічних досліджень застосування гідрогелю на 

основі адгезивно-активного полімеру у складі тимчасового знімного протезу 

насиченого хлоргексидин біглюконатом» - складається з 4-х підрозділів, 

викладений на 27 сторінках, ілюстрований 26 рисунками. Клінічним матеріалом 

для розділу стала група з 105 хворих, які потребували видалення зубів при 

передпротезній підготовці до ортопедичного лікування.  

У процесі клінічного дослідження автором розроблені та клінічно 

апробовані оригінальні методи та технології застосування тимчасового 

знімного протезу із лікувальними властивостями після видалення зубів.  

Використання модифікованого протезу підтвердило його високу 

ефективність і дало змогу рекомендувати для широкого застосування у 

лікувальній практиці.  

Розділ ілюстрований відповідними клінічними спостереженнями та 

підсумовується коротким висновком. Результати розділу повною мірою 

відображені у 6 друкованих працях. 

Суттєвих зауважень до розділу немає. Розділ написаний із логічним 

викладенням матеріалу, який дає чітке уявлення про позитивний вплив при 

рановому загоєнні запропонованого модифікованого тимчасового протезу із 

лікувальними властивостями. 

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» побудовано 

логічно, за традиційною схемою. У ньому автор характеризує і узагальнює 

основні результати власного дисертаційного дослідження, Розділ у повній мірі 

висвітлює теоретичну і практичну значимість отриманих даних, його викладено 

та оформлено у повній відповідності з основними вимогами ДАК МОН 

України. 



Висновки дисертаційної роботи відповідають меті і завданням 

дослідження, виходять з результатів власних досліджень, об’єктивно 

аргументовані і мають науково-практичне значення.  

Список використаних джерел складається із переліку 209 

опублікованих наукових праць вітчизняних та іноземних авторів, що 

відповідають темі дослідження.  

Автореферат відповідає змісту дисертації, повністю відображає основні 

отримані результати. Опубліковані праці висвітлюють основні положення 

наукової роботи.  

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертаційної роботи. 

Суттєвих зауважень  щодо оформлення та змісту дисертації немає. Дисертація 

написана грамотною літературною мовою, ілюстрована рисунками та 

таблицями. Текст дисертації послідовний та логічний. Слід зазначити , що 

зроблені зауваження та недоліки не є принциповими, мають суто технічний 

характер, не знижують наукової цінності дисертаційної роботи. 

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. 

 За матеріалами дисертації опубліковано 15 друкованих праць, з яких: 7 

журнальних статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 7 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття в іноземному 

виданні, 3 публікації у збірниках наукових праць та матеріалах з’їздів, науково-

практичних конференцій. На основі проведених досліджень отримано 3 патенти 

України на корисну модель, видано 1 інформаційний лист МОЗ України. 

Під час рецензування роботи виникли деякі запитання, які не знижують 

вагомості отриманих результатів:  

1. У дослідженні (5 розділ) описані 3 варіанти використання ГААП . Який 

показав себе найкраще у практиці? 

2. Яким чином Ви плануєте впроваджувати Вашу розробку у 

подальшому? 

3.Які існують закордонні аналоги ГААП з використання сорбційних 

властивостей з метою подальшого вивільнення медикаментозного середника?  



 


