
 

ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора ПАВЛЕНКО О. В. 

на дисертаційну роботу Комариці Олександри Йосифівни  

“ Обґрунтування ефективності застосування композиції на основі 

гідрогелю адгезивно - активного полімеру при передпротезній підготовці 

хворих до ортопедичного лікування ” 

представлену  на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.22 – «Стоматологія» до спеціалізованої вченої ради  

Д 35.600.01 при Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького МОЗ України 

 

Актуальність теми 

Дисертаційна робота Комариці Олександри Йосифівни, яка 

представлена до офіційного захисту, присвячена вирішенню актуального 

завдання ортопедичної стоматології: забезпечення повноцінного та якісного 

загоєння післяекстракційних ран та скорочення термінів до постійного 

протезування шляхом використання модифікованих тимчасових знімних 

протезів з лікувальними властивостями. 

Для стоматологічної практики притаманні травми слизової оболонки 

порожнини рота, спричинені хірургічними втручаннями, у тому числі 

кюретажем пародонтальних кишень, клаптевими операціями у 

пародонтології, можливим травматичним впливом на ясна під час 

препарування твердих тканин зуба. При множинному видаленні зубів, при 

двоетапній імплантації із застосування чотирьох і більше імплантатів, 

особливо у фронтальній ділянці щелеп, для відновлення естетики можливе 

застосування тільки тимчасового знімного протезу. 

Поява нових матеріалів для оптимізації загоювання м’якотканинних 

дефектів, та науково-технічний прогрес в галузі фармації, спонукають до 

перегляду сформованих стереотипів щодо традиційних методик тимчасового 

протезування та розпрацювання нових методик його проведення. 
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Саме тому порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей 

досліджувального матеріалу, розпрацювання лабораторних етапів 

моделювання та аналіз клінічної ефективності застосування модифікованих 

тимчасових знімних протезів є важливою та актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Дисертаційна 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). Автор є безпосереднім виконавцем 

фрагментів означеної науково-дослідної роботи кафедри. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Дисертаційна робота Комариці О. Й. є самосійним завершеним 

науковим дослідженням, виконаним на сучасному методологічному рівні та 

достатньому клінічному матеріалі. Обгрунтованість наукових положень, 

висновків і практичних рекомендацій обумовлено значною кількістю 

вивчених наукових джерел, критичною їх оцінкою та інтерпретацією, 

правильною методологічною побудовою роботи. 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань автором 

досліджено у порівнянні фізико-механічні властивості матеріалу, 

розпрацьовані етапи лабораторного моделювання та вивчено 

фармакокінетичну динаміку процесів сорбції – десорбції у лабораторних та 

клінічних умовах. Використані методи дослідження адекватні поставленим 
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завданням дисертаційної роботи  та дозволяють отримати вирогідні 

результати.  

Клінічна частина дисертації базується на обстеженні 105 хворих віком 

від 55 до 90 років, які потребували видалення зубів із наступним заміщенням 

дефекту тимчасовими знімними протезами. Основні наукові положення 

дисертації випливають з результатів власних досліджень здобувача і 

обґрунтовані адекватними сучасними методами обстеження. Вирогідність 

отриманих у дослідженні результатів доведена їх статистичним 

опрацюванням. Виконаний обсяг роботи дозволяє автору запропонувати для 

впровадження в практичну медицину конкретні рекомендації.  

Наукова новизна і практичне значення отриманих результатів 

проведених досліджень 

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. 

Науково обґрунтовано, клінічно підтверджено та впроваджено у 

лікувальний процес розпрацьовану композицію. На основі проведених 

досліджень розроблений протокол лабораторного моделювання та клінічної 

експлуатації гідрогелю адгезивно-активного полімеру, насиченого 

хлоргексидин біглюконатом, у складі тимчасового знімного протезу. 

Представлені автором результати дослідження поглиблюють 

теоретичні знання щодо можливостей доставки лікарських засобів 
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безпосередньо в ранову поверхню та скорочення термінів від операції  

видалення зуба до постійного протезування шляхом застосування 

тимчасового знімного протезу, який володіє лікувальними властивостями 

Розпрацьований, запропонований та впроваджений на галузевому рівні 

у лікувальну практику новий «Спосіб виготовлення лікувально-

профілактичної індивідуальної стоматологічної конструкції» (Патент на 

корисну модель № 96213 від. 26.01. 2015) за яким виданий інформаційний 

лист МОЗ України №230 – 2016; «Двошаровий знімний пластинковий протез 

для профілактики та лікування інфекційно-запальних процесів слизової 

оболонки протезного ложа» (Патент на корисну модель № 111546 від 

10.11.2016) та «Спосіб профілактики та лікування інфекційно-запальних 

процесів слизової оболонки порожнини рота при знімному протезуванні» 

(Патент на корисну модель № 112404 від 12.12.2016), що дозволило 

поліпшити якість та скоротити терміни лікування. 

 

Оцінка змісту роботи, зауваження щодо змісту та оформлення 

Дисертація О. Й. Комариці оформлена згідно з встановленими 

вимогами та складається зі  анотації українською та англійською мовами, 

списку публікацій дисертантки, вступу, огляду літератури, опису матеріалів 

та методів, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків, списку літературних джерел, який містить 209 джерел 

інформації (із них 136 кирилицею, 73 латиницею), додатків, які містять 

патенти на корисну модель, інформаційний лист та акти впроваджень. Робота 

написана українською мовою, легко читається, викладена в традиційному 

стилі, достатньо ілюстрована 16 таблицями і 70 рисунками.  

Дисертація оформлена згідно вимог  МОН України (Наказ № 40 від 

12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»). 

В анотаціях на державній та англійській мовах, які викладені на 13 

сторінках, представлені основні результати дослідження із зазначенням 

наукової новизни та практичного значення роботи. Наприкінці анотації 

наведено список публікацій здобувача за темою дисертації. 
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Вступ викладений на 8 сторінках, у якому автор обґрунтувала 

доцільність та висвітлила актуальність теми на підставі аналітичного огляду 

сучасної літератури, визначені мета та завдання дослідження, а також 

наукова новизна отриманих результатів, їх теоретичне та практичне 

значення, особистий внесок здобувача, а також інформація про апробацію та 

оприлюднення матеріалів роботи.  

Зауважень до даного розділу немає. 

Розділ 1 (Огляд літератури) присвячений аналітичному опрацюванню 

наукової літератури, що стосується проблемі виникнення та розвитку 

уражень слизової оболонки протезного ложа та способів їх 

медикаментозного лікування та складається із трьох підрозділів , які 

викладені на  19 сторінках друкованого тексту, в цілому не перевищує 20 % 

від обсягу усієї роботи, що відповідає вимогам до оглядової частини 

дисертації. У розділі висвітлені сучасні погляди щодо складу мікрофлори 

порожнини рота в нормі і зміни нормобіоценозу при користуванні знімними 

пластинковими протезами, 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. Розділ написаний послідовно з детальним аналізом  

достатнього обсягу літературних джерел і наукових публікацій останніх 

років.  

Серед зауважень можна зазначити деякі невдалі звороти та поодинокі 

орфографічні помилки. 

Розділ 2 (Матеріали та методи дослідження) викладений на 13 

сторінках і складається із 6 підрозділів. У розділі чітко наведені загальна 

характеристика пацієнтів задіяних у дослідженні, клінічно-технологічна 

характеристика матеріалу та медикаменту, яка вивчалася у дослідженні, 

клінічно-лабораторні та цитобіохімічні методи дослідження. Детально 

описана  методика, яка дозволила дослідити фармакокінетику процесів 

сорбції – десорбції хлоргексидину із матеріалу у порожнину рота. 
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Використані методи дослідження адекватні меті і завданням і забезпечують 

високий рівень достовірності отриманих даних.  

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 3 «Результати фармакокінетики сорбції та десорбції 

хлоргексидину із гідрогелю на основі адгезивно-активного полімеру» 

присвячений висвітленню результатів власних досліджень, дозволив автору 

вивчити динаміку процесів сорбції - десорбції в експерименті, що має пряме 

практичне значення для подальшого застосування  у лікувальному процесі. 

Результати досліджень викладені у розділі ілюстровані відповідними 

таблицями та графіками, статистично опрацьовані  і не викликають сумніву 

щодо їх достовірності.  

Розділ підсумовується коротким висновком. Результати розділу 

повною мірою відображені у 4 публікаціях .  

Зауважень до розділу немає. 

У розділі 4 «Результати лабораторних досліджень механічних 

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

базисної пластмаси» досліджували  можливості застосування гідрогелю на 

основі адгезивно-активного полімеру у складі базису знімних протезів з 

визначенням міцності його з’єднання з акриловим базисом протеза у 

порівнянні з еластичними пластмасами з поліметилметакрилату Villacryl Soft 

та Latacryl-L.  

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 присвячений дослідженню та удосконаленню 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.  
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У підрозділі 5.1 присвячений дослідженню етапів лабораторного 

виготовлення стоматологічної гідрогелевої композиції на основі адгезивно-

активного полімеру, як індивідуальної стоматологічної форми. Результати 

досліджень багато ілюстровані відповідними рисунками, докладно описані 

етапи моделювання та формування композиції.  

У підрозділі 5.2  автором описана технологія аплікації готових пластин  

гідрогелю на основі адгезивно-активного полімеру  під базис тимчасового 

знімного протезу. Автор описує етапи моделювання композиції на 

клінічному прикладі та наводить позитивні та негативні сторони такого 

використання такого використання  гідрогелю.  

У підрозділі 5.3 автор наводить розпрацьовані етапи моделювання  

гідрогелю – адгезивно активного полімеру у поєднанні із базисом знімного 

протезу та аргументує доцільність описаного способу використання у 

лікувальному процесі.  

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

які відображають повноту викладеного матеріалу.  

Серед зауважень 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.  

У підрозділі 6.1 представлені результати клінічної оцінки застосування 

гідрогелю на основі адгезивно-активного полімеру  насиченого хлоргексидин 

біглюконатом у складі знімних тимчасових протезів. Представлені 

результати лікування 105 хворих,  які потребували видалення зубів при 

передпротезній підготовці до ортопедичного лікування.  

У підрозділі 6.2 наведені результати порівняльного аналізу 

електрофоретичної активності клітин букального епітелію у пацієнтів 

основної та контрольної груп. Результати здійснених досліджень із 
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статистичним аналізом, чітко обґрунтовують доцільність застосування 

запропонованого методу. 

У підрозділі 6.3 за результатами клінічної оцінки фармакокінетики 

процесів десорбції хлоргексидину з гідрогелю на основі адгезивно – 

активного полімеру в порожнині рота автором виявлено, що процес десорбції 

хлоргексидину з гідрогелю найбільш активний упродовж першої години 

експозиції.  

У підрозділі 6.4 наведені клінічні приклади застосування гідрогелю на 

основі адгезивно – активного полімеру. 

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 з розділу нема. 

Аналіз і узагальнення результатів дослідження побудований за 

традиційною схемою, у якому лаконічно висвітлені результати дослідження, 

які логічно витікають зі змісту роботи. Розділ висвітлює теоретичну та 

практичну значимість отриманих результатів, його практично викладено й 

оформлено  повній відповідності з основними вимогами ДАК МОН України. 

Основні наукові положення відображені у 6 висновках, які логічно 

випливають з результатів дослідження, повною мірою відповідають 

сформульованим завданням та мають теоретичне та практичне значення. 

Список використаних джерел містить перелік 209 найменувань 

сучасних та базових літературних джерел вітчизняних та іноземних авторів, 

що відповідають темі наукової роботи.  
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Автореферат дисертації викладений на 20 сторінках, у повному обсязі 

відображає основний зміст та результати роботи, є ідентичним до основних 

положень дисертації та сформований згідно існуючих вимог. 

Недоліки дисертаційної роботи та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення. Під час рецензування дисертаційної роботи виникло декілька 

зауважень. Ці зауваження не мають принципового характеру і не впливають 

на якість представленої дисертаційної роботи: висновки 2, 5 надто об'ємні,  є 

поодинокі орфографічні помилки та стилістичні хиби, не всі рисунки 

достатньо інформативні і належної якості. 

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, 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. Як була визначена оптимальна товщина ГААП для клінічної 

експлуатації?  

2. Чим зумовлений вибір медикаментозного наповнювача який 

досліджувався у процесі виконання дисертаційної роботи? 

3. Чи були ускладнення на етапі раневого загоєння у групах 

дослідження?  
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