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"Порiвчяльна оцiнка ефектшвностi застосування кальцiй-фосфатпих

аллопластичних матерiалiв та бiополiмерного композиry полiлактиду з

гiдрокспапатитом для остеопластики дефектiв щелеп", представлену до
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Актуальнiсть темп дослiдження

.Щисертацiйна робота Черпака Михайла Олександровича, яка

лредставлена до офiцiйного захисту, присвячена вирiшенrтю iжтуального

наукового завданнJI, а саме - пiдвищенню якостi замiщення кiсткових дефектiв

щелеп, шляхом розпрацюванIш оригiнального iндиферентноrо бiосумiсного

мlнерап-полtмерного остеопластичного комлозиту з полiлактидом (ПЛ),

(Р_ЖФ) та йогогiдроксиапатитом (ГАП) i

експериментального вивчення.

бета-трикальцiйфосфатом

Акryальнiсть даного науково-практично_го дослiдження, його наукова

новизна та безпосередня цiннiсть пов'язана iз частотою поширеностi дефектiu

зубнrх рялiв внаслiдок передчасноТ вlраrи постiйних зубiв у пацiснriв рiзних

вiкових груп, що призводить до втрати кiсткових структур аJIьвеолярних

вiдросткiв щелеп. Безсумнiвно, що вiдновлення втраченоl-о рiвня та об'ему

KicTKoBoi тканини щелеп за допомогою остеопластики у комплексi

iмплантологiчних та ортопедичних заходiв лiкування ма€ надва.lкливе значення.

Потреба у пiдвищеннi ix ефективностi та доступностi не викликас cyMHiBiB. На

сучасному етап1 розвитку стоматологli велике значення мае, як розробка нових

матерiалiв, так i вивчення умов та вимог для ix ефективного використання.

Покращення матерiалiв та методiв для KicTKoBoi пластики дефектiв

альвеоJUlрних вlдросткrв щелеп, застосyвання ix для профiлактики



постекстракцiйноi атрофii щелеп, € актуаJIьним i потребуе дета,rьного аналiзу

ринку наJlвних вiтчизняних i зарубiжних остеопластичних матерiалiв, тому що

вiд показникiв вiдновлення кiстки на верхнiй i нижнiй щелепах, буде залежати

можливiсть вибору ортопедичних конструкцiй та умов для ix фiксацii', у тому

числl з опорою на дентaцIьнl 1мплантати.

На даний час впровадхено багато рiзноманiтних кальцiй-фосфатних

матерiалiв вiтчизняного та зарубiжного походження (Кергап, Биогран,

Гидроксиапол, Calcibone, СеrаsоrЬ, Calcitite, тощо).,Щля покращення

властивостей кальцiй-фосфатних матерiалiв до iх скrrаду заIц)опоновано

вводити колаген (матерiали Коллапан, Гапкол, <<Колапол, iншi). Але все ж

бiльш перспективним напрямком сучасних дослiджень е cTBopeHHrI та вивчення

впливу на репаративний остеогенез рiзноманiтних ttJIлопластиЕIних

бiоматерiалiв на ocнoBi ГАП та високомолекулярних бiополiмерiв, цо детально

наводиться у лiтературному оглядi представленоi дисертацiйноi роботи.

Вiдповiдно до вимог Технiчного регламенту щодо медичних виробiв

(Постанова КМУ Nc 753 вiд 02.10.201З) при вирiшеннi питаннr{ про введення

медичних виробiв в експлуатацiю, поряд iз вимогами до експлуатацiйних

характеристик, велика увага придiляеться бiологiчним властивостям матерiалiв,

в тому числi токсичностi та cyмicнocтi iз тканинами орIанiзму. У перпту черry

це fiос)сться бiлолiмерних компоiит;в, складовi якrгх активно взасмодiють iз

[канинами tа мож)ль становити лоtеншiйну небезпеку

Опосередковано свiдчить про актуальнiсть роботи i те, що в УкраiЪi

матерiали на ocнoBi мiнералнаповненгх полiлактидних бiокомпозитiв не

виробляються та е недостатньо вивченими, тим бiльше, що на даний час у
стоматологiчнiй iмплантологii залишасться не вирiшеним складне завдаllня

розпрацювання синтетичних комлозитiв з максимаJrьно наближеними до

оптимtчIьних бiодеrрадацiйними та остеоiнтеграцiйними властивостями i
ефективностi ix застосування з iншимипитанtul лорlвняльноl оцlнки

матерiалами.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами i темами

!исертацiйна робота виконана за планом наукових дослiджень

Львiвського Нацiонального медичного унiверситеry iMeHi Щанила Галицького

та е фрагментом комплексних науково-дослiдних тем кафедри ортопедичноi

стоматологii: "Розробка та удоскоIlаJIенIu клiнiчних та технологiчних заходiв

комrrлексного лiкування хворих з дефектами та деформацiями зубо-целепноi

системи" (номер держреестрацiТ 0109U000017) i "Розпрацювання та

удосконаJIенIlrI методiв дiагностики, клiнiчних методiв та технологiчних засобiв

комплексного лiкування дефекгiв зубних рядiв, деформацiй i ушкоджень зубо-

щелепноi системи" (номер державноi реестрацii 01 14U000112), у яких :rBTop с

безпосереднiм виконавцем фрагменту наукових дослiджень запланованих тем.

Сryпiпь обrрунтованостi Hayr<oвIlx rrоложень, висновкiв та

рекомендацiй, ii достовiрнiсть

[исертацiйна робота Черпака М. О, е самостiйним завершеIlим

науковим дослlдженнJIм, виконаним на сгIасному методологiчному piBHi, з

достатнlм експериментальним i клiнiко-статистичним матерi:rлом.

обlрунтованiсть наукових положень, висновкiв та рекомендацiй у
представленiй роботi обумовлена значною кiлькiстю олрацьов:lнID( наукових

джерел, критичIrою оцiнкою ix змiсту та iнтерпретацiею, а також правильною

побудовою стр}r}ffури дисерташii в uiлоvу.

HayKoBi положення. висунутi автором фунтуються на дослiдженнях

фiзико-механiчнЛтх властивостеЙ композигного ос tеопластич ного MaTepiajy i

вивченню його токсичностi та бiологiчноi cyMicHocTi з тканинами ложа

KicTKoBoT пластики. Вивченi остеоiнтеграцiЙнi властивостi рiзних кальцiй-

фосфатних матерiалiв та особливостi перебiгу репаративноп) оотеогенезу у
шryчно cгBopeнlrx кiсткових лефекlах щелеп i склепiння черела пiлдослiлних

з

тварин.



Методи дослiдження € достатЕьо iнформативними та адекватнi до

поставлецих наукових завдань роботи, а вiрогiднiсть отриманих результатiв

пiдтверджуеться статистичними даними.

IIаукова новизна i практичне зцачецця отриманцх

результатi в проведених дослiджень

Автором було розроблено технологiю одержання i здiйснено

обгрунryвання кiнцевоfо ск.JIаду нового оригiнального iндиферентного

бiосумiсного пористого мiнерал-лолiмерного остеолластичного композиту

(БIIК) у формi гранул на ocHoBi резорбуючого полiлактиду (ПЛ), штlллного

порошку гiдроксиапатиту (ГАII) та бета-трикальцiйфосфаry (Р-ТКФ), який

вlдрlзняеться вlд lснуючих синтетичних остеопластичних матерiалiв

специфiчною мiнерал-полiмерною структурою, впастивостями компонентiв

запропонованого складу та контрольованiстю часових покalзникiв процесу його

резорбцiТ, що дозвоJutе покращити умови для вiдновлення втраченого об'ему

KicTKoBoi тканини у дефеюi, скоротити термiни остеорегенерацii, оптимiзувати

процеси диференцiювання та дозрiвання структур новоутвореноi кiстки iз

вiдновленням ii повноцiнноТ морфологiчноi структури. Наукова новизна

пiдтверджена патентом УкраiЪи на корисну модель <<Остеопластичний

композит> Np 103595 вiд 25.12,201 5.

Уперше проведено фiзико-хiмiчне дослiдження запропонованого

матерiалу з анаJIiзом lЧ-спектральних характеристик, а також здiйснено

порiвняльне дослiдження, вивчення та оцiнку динамiки остеорегенерацiйних

процесiв у дефектах KicTKoBoT тканини при застосуваннi для ix пластики:

аJIлопласти.Iних кальцiй-фосфатних матерiалiв та БПК з полiлактидом

(оригiнального складу i способу виготовлення) в ексrrериментi.

Щослiдженням бiологiчноi дiТ матерiалу БПК - доведено вiдсутнiсть

токсичних ефектiв, цитотоксичноi, подразнювальноi та сенсибiлiзуючоТ дii що
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Апробацiя результатiв дисертацii

Матерiали дисертацiй{оi роботи доповiдались та були представленi на

рiзних вiтчизняних конференцiях та з мiжнародною участю.

Оцiнка змiсry роботи, зауваження щодо змiсry та оформлення

[исертацiйна робота М. О. Черпака <<Порiвняльна оцiнка ефективностi

застосуваIlня кальцiй-фосфатних аплоlтластичних матерiалiв та бiополiмерного

композиту полrлактиду з гlдроксиапатитом дJIя остеопластики

целеп) оформлена згiдно iз встановленими вимогами МОН
дефектiв

УкраiЪи

<<Про затвердження Вимог до оформлення дисертацii>> та складаеться з анотацii

украiнською i англiйською мовами, списку публiкацiй дисертанта, вступу,

огляду лiтератури, олису матерiалiв та методiв дослiджень, 3 роздiлiв власних

дослiджень. аналiзу та обговорення отриманих результаr iB. висновкiв, списку

лiтераryрних джерел, що мiстить 220 джерел науково-медичноi iнформацiТ (iз

них 157 кирилицею та бЗ латиною), додаткiв, якi мiстять патент на корисЕу

модель i акти впроваджень. Робота написана учаiнською мовою, матерiал

систематизовано по роздiлах, викJIадена на 23l сторiнцi друкованого тексту,

достатньо iлюстрована (2l таблицею та 52 рисунками).

У анотацiях на державнiй та iноземнiй мовах на 19 cTopiHKax,

прелсiавленi ocHoBHi результаr и дослiдження iз зазначенням науковоТ новизни

i практичного значення дисертацii. Заверпryеться анотацiя списком публiкацiй

за темою дисертацiйноi роботи.

Вступ е викладеним на 10 cTopiнKax тексту, у якому автор обrрунтовус

доцiльнiсть вибору та акцrальнiсть теми дисертацii, де визначенi мета та

завдання дослiдження, наукова новизна роботи, ii теоретичне i практичне

значеннJ{, особистий внесок здобувача та iнформацiя про апробацiю i
оприлюдненшl матерiалiв роботи.

Зауважень до анотацiТ та всryпу немас.



Мета дослiдження сформульована лаконiчно та чiтко, вiдповiдае TeMi

дисертацiйноi роботи. Об'скти та предмет дослiдження обранi методично

Irравильно.

Завдання дослйження. ,Щля досягнення поставленоi мети та вирiшення

представленоi Hayкoвoi проблеми 1 завдання дослiдження, дисертантом

поставлении ряд завдань у кlлькосТl шести.

Роздiл 1. <<Огляд лiтgрдlури. Морфологiчнi та функцiональнi змiни

зубо-щелепного комплексу прп BTpaTi постiйrlпх зубiв та KicTrtoBa

пластпка, як один iз методiв ix профiлактики>> складаеться iз 4 пiдроздiлiв,

викIадений на 21 сторiнцi друкованого тексту, вкJIючас достатItьо посилань на

роботи вiтчизняних та iноземних aBTopiB, легко читаеться, i за cBoiM обсягом Ее

перевищуе 200lо вiд загального обсяry основноi частини роботи та завершу€ться

короткими висновками по анаJIlзу опрацьованих лlтерат}?них джерел.

Зауважеrrпя до Роздiлу 1. <<Огляд лiтераryрп>:

Об'см аналiтичноi iнформацiТ перевантаrкений. Моживо було б зменшити

об'см.

Роздiл 2. <<Об'сrсги та методи дослИяtення) У ньому автор описуе

vатерiалИ ,tа методи. якi BiH використовував при проведеннi дослiджень згiдно

поставлених завдань. Роздiл складаеться iз 5 пiдроздiлiв, зймае 15 cTopiHoK

друкованого тексту та включас аналiз поширеностi видаIення постiйних зубiв,

застосуваннJI рrзних типlв остеопластичнихчастоту застосуваннJI рrзних типlв остеопластичних матерlалlв при плас,

дефектiв щелеп, методики дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей

пластиц1

бiологiчноi дii оригiнального полivерноlо композигного матерiалу,

олрацювання vолелi операчiйного втручанtlя га статистичний аналiз отриманих

результатiв дослiдження.

Автором запропонована модель дослiдженнJl, що дозволяс логiчно

побудувати весь аlrгоритм науковоi роботи та включае лабораторнi
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Описанi методики дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей

дослiдхуваного полiмерного композитного матерiалу.,Щетально побудований

опис експерименT;lJlьноl частини дослlдження на пrддослrдних тваринах

(кролях) з подальшим рентгенологiчним, морфометричнrдr,r та гiсто-

морфологiчним вивченIulм

Зауваrкепня до Роздiлу 2. <<Об'еrсти та методи дослiдженно>:

Без зауважень.

Роздiл 3. <<Частота видаленяя постiйних зубiв у
llолодого Bibry та поширенiсть застосування vатерiалiв

альвеолярного вlдростка, як методу

розмiщений на 13 cTopiHKax друкованого

частоти видаленlrя постiйних

даними Ьвiвського Обласного

Ьвiвськiй областi та причин втрати зубiв у пацiентiв рiзних вiкових груп,

включно iз дiтьми до 17 poKiB.

Автором здiйснено систематизацiю облiково-звiтноi медичноi

локументачii. включно iз медичними cr оматологiчними картками пацiснгiв та

iсторiями хвороб у Львiвському Обласному Стоматологiчному I_{eHTpi та apxiBi

вlдцrлення щелепно-лицевоl хrрургI1 JlbBlBcbкol ооласflоl стоматологlчноr

лiкарнi (ЩЛ,Щ ЛОКЛ).

Особливу уваry звернено на ранню (передчасну) втраry постiйних зубiв у
BiKoBoMy дiапазонi вiд 9 до 17 poKiB, зваха.rочи на те, що втрата HaBiTb одного

зуба е вTратою одного iз оргаяiв lкуванrrя. яка може призвести до розвитку

дисбалансу Bciei хувальноi системи. Вказано на важливiсть забезпечення як

можна бiльш комфортних умов для подальшоi реабiлiтацii пацlентlв пlсля

видалення постiйних зубiв iз застосуванням одного з найперспективнiших

с)ласних методrв, а саме дентальноr lмплантац1l.

Розробпено спецiмьну форму анкети i проведено анкетне дослiддення

низки стоматологiчнlтх установ приватноТ та державноi форм власностi щодо
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остеопластичних матерiалiв, якi використовуються практиLтючими лiкарями

лiд час остеопластики. Наведенi данi такого олиryвання за критерiяvи

вiтчизнянi i зарубiжнi матерiали, а також за iх походженням та властивостями.

Результати дослiдхень вик.гrаденi у даному роздiлi багато iлюстрованi

вiдповiдними таблицями i чiтким графiком поширеностi видалення зубiв у
пацiеЕтiв дитячого BiKy. Отриманi данi статично оrrрацьованi i не викликають

cyMHiBy щоло iх лостовiрностi.

Зауваrкення до Роздiлу 3. :

Бажано було б навести порiвняння iз статистичними даними МОЗ
УкраiЪи.

Роздiл 4. (<Створецня, дослiдяtення фiзико-хiмiчних властивостей та

iндиферентностi бiополiмерного остеопластцчного композиту на ocHoBi

фосфатiв кальцiю та полiлактидiв>> займае 40 cTopiHoK д)укоtsанOr.о 
.r.cкoTy та

скJIадаеться з 5 пiдроздiлiв. Включае в себе обгрунц,ъаншl оIIтимаIьного

складу та методику розпрацювzrнIJ,I i розробки технологii одержання

бiополiмерного ос tеолластич Hol о ко\4пози ry. дослiдження його фiзико-

хlмlчних характеристикl власне спектраlrьне дослiдження у iнфрачервонiй

порlвIU{льне дослlдження часток кальцiй-фосфатного матерiапу та

бiополiмерного остеопластичноrо композиту, визначенI]JI товщини полiмерноi

оболонки на поверхнi композиту (БПК).

Автором проведено дослiдження швидкостi вивiльнення кальцiй-

QосЕатного компоненIу з о]ополlмерного остеопластичного комлозиту та

вивчення характеру бiологiчноi дii бiополiмерного остеопластичного

композиту.

Результати дослiджень викпаденi у ланому роздiлi iлюстрованi значною

кiлькiстю таблиць, графiкiв та мiкрофотографiями частинок матерiалу на етапах

його розробки та подальших дослiджень. laHi опрацьованi, проаналiзованi i е

дiлянцi спектру взасмодii кальцiй-фосфатного компоненту з полiлактидом,

8

статистично достовlрними,



Заувапtепяя до Роздiлу 4. :

Без зауважень.

Роздiл 5. <<Результати вивчення длнамiкп к.лiнiко-рентгенологiчнцх i
гiстоморфологiчних змiц дефектiв кiстки в умовах iмплацтацii

остеопластцчних матерiалiв - Коллапан-Л, Бiокерамiки Кергап @ioMiH-
ГТ), Бiополiмерного Композиту> займае 50 cTopiHoK друкованого тексту та

складасться з 7 пiдроздiлiв. У даних пiдроздiлах висвiт,поються результати

загально-кrriнiчних, макроскопiчнrтх дослiджень особливостей булови

регенераlу за рiзних умов ivплантаuiТ. проводиl ься рентгенологiчна оцiнка

стану кiсткових дефектiв, динамiки процесiв резорбцii та формування кiсткових

структ}?, гiсто-морфологiчна порiвняльна оцiнка мiкроскопiчних преларатiв,

морфометричне дослiджешlrt кiсткових дефеюiв нижнiх щелеп пiддослiдних

тварин у термiни 21, 30, 60 та 90 дiб з моменту остеопластики.

У пiдроздiлi 5.б. - наводиться рентгенологiчна та гiсто-морфологiчна

характеристика репаративних процесiв у кiсткових дефекта,х ск_пеrriння черепа

(тiм'яна KicTKa) при застосуваннi остеоrrластичнгх матерiалiв: <Коллапан>,

<Кергап> (<Бiомiн-ГТ>) та бiополiмерного остеопластичного композиту (БПК).

Пiдроздiл 5.7. - присвячений висвiтленню порiвrrяльноТ характеристики

закриття кiсткових дефектiв щелеп та склепiння черепа при застосраЕнi

остеопластичних матерiалiв. Проведений детальний порiвIrяльний аналiз iз

наведенням особливостей rrеребiгу остеорегенерацii за рiзних умов iмплантацii,

Зауваження до Роздiлу 5. :

Без заlъажень.

У роздiлi <сАналiз та обговорення результатiв дослiдrкенця>

висвiтлений обlрунтований пiдсумок дисертацiйноi роботи на ocHoBi оцiнки та

узагаJIьненнJI отриманих результатiв дослiдження. Розкриваеться значимiсть

одержаних результатiв дослiдження.



Висновки дисертацiйноТ роботи у кiлькостi 7, вiдповiдають поставленlй

MeTl та задачам дослlдх(ення, логlчно випливаlють в результатlв власних

дослiджень. об'сктивно арцvентованi та маюlь теоретичне i науково-

практичне значеншI.

Список використаних джерел скJrада€ться з перелiку 220 наукоьих

праць вiтчизняних та iноземних aBTopiB, якi вiдповiдають TeMi дослiдження.

Змiст та обсяг автореферату, що викладений на 20 cTopiнKax

друкованого тексту вiдповiдас головним положенIlJ{м дисертацii i с

сформованим у вiдповiдностi до iснуючих вимог {АК МОН УкраiЪи.

Повцота викладу результатiв дисертацii у цауковпх фахових

вiдображено у 24виданнях. OcHoBHi результати дисертацiйноi роботи

наукових працях, iз них 7 у фахових виданнях, рекомендованих МОН УкраiЪи,

2 cTaTTi у iноземних виданнях, 14 у збiрниках наукових праць, матерiалах i
тезах конференцiй. Отримано 1 патент УкраiЪи на корисну модель.

Недолiки дисертацiйЕоi роботи та авторефераry щодо i'x змiсry та

оформлепня. Робота написана добре. У TeKcTi роботи зустрiчаються поодинокi

стилlстичнi помилки, але принципових зауважень щодо змiсту роботи немас, ii
результати повною мiрою вiлображенi у авrорефератi, який також с

оформлений правильно, заперечень i зауважень не викликае.

При ознайомленнi з дисертацiсю та при ii рецензуваннi виник ряд

запитань:

1) Як Ви можете обгрунтувати необхiднiсть проведен]uI клiнiчно-

статистичноi частини Вашого дослiдження?

2) Яким чином Ви можете пояснити потребу щодо вивчення

iндиферентностi композитного матерiа.:цr?

3) У чому полягала складнiсть вибору компонентiв для остеопластичноIо

композиту i чому зупинили свiй вибiр саме на полiмерах та, зокрема,

на полiлактидi?
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висновок

,Щисертацiйна робота Черпака Михайла Олександровича (Порiвняльна

оцiнка ефективностi застосуваннJl кальцiй-фосфатних аJIлопласти.Iних

матерiалiв та бiополiмерного композиту полiлактиду з гiдроксиапатитом для

остеопластики дефектiв щелеп)), представлена на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук за спецiальнiстю 14.01.22 стоматологiя, е

завершеною науковою працею, в якiй наводиться вирiшення актуаJIьного

Еаукового завдання iз пiдвищення якостi замiщення кiсткових дефектiв щелеп,

шляхом розпрацюванrrя оригiнального iндиферентного бiосумiсного мiверал-

полlмерного остеопластичного композиry з полiлактидом , гiдроксиалатитом i
бета-трикальцiйфосфатом та його експериментального вивчення.

На пiдставi вищенаведеного вважаю, що представлена дисертацiйrа

робота вiдповiда€ вимогам п. 1l <Порядку присудження науковпх ступенiв

затвердженоIо постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни в|д24-07.201З р. N9 567

(зi змiнами, внесеними згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи ЛЪ 656

вiд 19.08.2015) стосовно дисертацiй на здобуття вченого ступеня кандидата

медичних наук, а ii автор Черпак Михайло Олександрович заслуговус

присвоення наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiальнiстю

1 4.0 1.22-стоматологi я-

Офiцiйний orroHeHT:

завi.цувач кафедри стоматологii
Нацiональноi медичноi академii пi
ocBir и iveH] П,Л. Шупика VОЗ У
доктор медичних наук, О.В. Павленко
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