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Актуальність теми дослідження. Часткова втрата зубів, яка за даними 

літератури діагностується у майже у 80 % дорослого населення України, часто є 

причиною вторинних деформацій зубних рядів. Вторинні деформації зубних рядів 

виникають навіть при втраті одного зуба, найчастіше це нижні моляри, і 

розвиваються у вигляді патологічного переміщення поодиноких чи групи зубів, які 

обмежують дефект зубного ряду. Спостерігається мезіальний нахил дистально 

розташованих зубів, вертикальні переміщення зубів антагоністів, вкорочення і 

звуження зубних рядів. Змінюються оклюзійні контакти зубів, що спричиняє 

підвищене стирання контактуючих горбиків зубів, формується однобічний тип 

жування, що у свою чергу приведе до порушення біомеханіки нижньої щелепи і 

відповідно перевантаженням пародонта на стороні жування. Крім того, у ділянці 

дефекту змінюється процес ремодулювання кістки: відсутність жувального

навантаження приводиться до зменшення об ’єму кістки і локального остеопорозу.

Протетичне лікування дефектів зубних рядів можливе за допомогою 

мостоподібних чи знімних протезів, установленням дентальних імплантатів та 

виготовлення на них штучних коронок. Проте, наявність вторинних деформацій 

вимагає комплексного підходу до тактики лікування таких пацієнтів.

За допомогою ортодонтичних апаратів можливо провести дисталізацію зубів у 

бічних відділах зубних рядів, вирівняти оклюзійну криву, ліквідувати вертикальні 

зміщення зубів антагоністів, усунути треми і ротацію зубів, нормалізувати форму і



розміри зубних рядів. Саме створення сприятливих умов для заміщення дефекту 

зубного ряду раціональними конструкціями зубних протезів є надзвичайно 

актуальним питанням, особливо при використанні дентальних імплантатів. Важливим 

є вивчення факторів ризику виникнення ускладнень при використанні протетичних 

конструкцій з опорою на дентальних імплантатах в умовах недостатньої щільності 

кісткової тканини та порушень васкуляризації зубо-альвеолярного комплексу

Тому, автором поставлено мету дослідження - розробити концепцію 

ортопедичного лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями, шляхом доповнення патогенетичних механізмів їхнього 

виникнення, удосконалення методів діагностики, профілактики та прогнозування 

імовірності розвитку ускладнень, клініко-патогенетичного обґрунтування раціональних 

методів комплексного лікування та функціональної реабілітації.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» «Клініко-експериментальне обґрунтування підвищення якості 

ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний 

реєстраційний №  0 1 12U000573) та в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти: «Клініко- 

лабораторне обгрунтування застосування сучасних медичних технологій в 

комплексному лікуванні та реабілітації основних стоматологічних захворювань» 

(державний реєстраційний № 0 1 1 2 U  00237). У вказаних темах дисертант виконував 

окремі фрагменти досліджень.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і практики.

Дисертаційна робота Біди О.В. «Диференційовані методи ортопедичного 

лікування та функціональної реабілітації хворих з дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями» є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, проведеному на сучасному фаховому рівні під керівництвом 

наукового консультанта завідувача кафедри ортопедичної стоматології Івано- 

Франківського національного медичного університету, доктора медичних наук, 

професора Зіновія Романовича Ожогана
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Автором удосконалена схема діагностики, визначено характер та ступінь морфо- 

функціональних порушень зубощелепного апарата у хворих із детермінованими 

порушеннями оклюзії та функціональних структур зубошелепної системи, 

обумовлених частковою втратою зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями, 

порівняно з нормою у віковому аспекті.

Вивчено патоморфологічні особливості структури коміркової кістки в ділянці 

дефекту ЗР при атеросклеротичних змінах судинного русла. На підставі проведених 

морфологічних та статистичних досліджень запропоновано патогенетичну схему 

вторинних остеопоротичних змін під впливом атеросклерозу та жувального тиску в 

беззубому комірковому відростку.

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної підготовки 

до протезування хворих із зубощелепними деформаціями із застосуванням 

ортодонтичної апаратури власної конструкції.

На основі електроміографічних показників жувальних м ’язів визначено характер 

функціональних патологічних змін зубощелепної системи, обумовлених утворенням 

дефектів зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями та ступінь 

функціональної реабілітації стоматологічних хворих після ортопедичного лікування.

На основі вивчення характеру рентгенологічної щільності кісткової тканини та 

типу кісткової тканини уточнені показання до дентальної імплантації.

Науково обґрунтована концепція поступового навантаження на дентальні 

імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини.

У залежності від денситометричної щільності кісткової тканини, розроблена 

методика дискретного навантаження на дентальний імплантат.

Розроблені показання до застосування індивідуалізованих алгоритмів 

комплексного патогенетичного лікування хворих із зубощелепними деформаціями та 

проведена їхня клініко-лабораторна оцінка.

Розроблена методика оптимізації функціональної реабілітації хворих із 

дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними деформаціями, та профілактики 

ускладнень ортопедичного та ортодонтичного лікування з застосуванням 

медикаментозних та не медикаментозних лікувально-профілактичних засобів.



Практичне значення роботи. Автором упроваджено в практичну діяльність 

розробленого алгоритму лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів 

дозволило підвищити ефективність комплексного лікування хворих із дефектами ЗР, 

ускладнених ЗЩД та зменшити кількість клінічних ускладнень.

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної підготовки 

до протезування хворих із зубощелепними деформаціями з застосуванням 

ортодонтичної апаратури власної конструкції з урахуванням віку хворого та 

рентгенологічної щільності кісткової тканини дозволяє скоротити термін реабілітації, 

максимально зберегти природні зуби та підвищити ступінь функціональної 

реабілітації стоматологічних хворих.

Заміщення дефектів зубних рядів, обмежених вітальними зубами за допомогою 

незнімних конструкцій зубних протезів, з опорою на зуби з застосуванням методики 

усунення післяопераційної чутливості, захисту відпрепарованих зубів та призначення 

запропонованого комплексу ремінералізуючої терапії дозволило зменшити кількість 

ускладнень незнімного протезування.

Застосування на практиці розробленої концепції поступового навантаження на 

дентальний імплантат, дозволило зменшити втрати периімплантантної кісткової 

тканини в умовах її недостатньої щільності, зменшило кількість ускладнень 

протезування та сприяло пролонгації терміну служби ортопедичної конструкції.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес на 

кафедрі ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», кафедрах ортопедичної стоматології та стоматології 

Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика, на кафедрі ортопедичної 

стоматології і ортодонтії Київського медичного університету УАНМ, на кафедрі 

ортопедичної стоматології УжНУ, у практику стоматологічних клінік: 

Стоматологічного медичного центру Львівського державного медичного

університету імені Данила Галицького, КП «Київська міська клінічна стоматологічна 

поліклініка», Стоматологічного навчального науково-практичного центру НМАПО 

імені П.Л. Шупика, Стоматологічного центру УжНУ, СтомагЦентру

4



«Університетський», ТОВ «Креативна стоматологія», ТОВ «Діамант 2008», ТОВ 

«Сучасна сімейна стоматологія», ТОВ «Ульїбка» та ін.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій,  

сформульованих у дисертації, достовірність одержаних результатів.

Сформульовані автором положення, висновки та практичні рекомендації 

аргументовані і повністю відповідають поставленій меті та завданням дослідження, 

мають як теоретичне та і практичне значення.

Для досягнення мети у десертаційній роботі використані сучасні методи 

дослідження: Клінічні, спеціальні -  для визначення якісних та кількісних

функціональних змін жувальних м ’язів, оцінки оклюзійних контактів, оцінки 

структурно-функціонального стану кісткової тканини, дослідження показників 

мікроциркуляції тканин пародонта зубів та оцінки стабільності дентальних 

імплантатів; механіко-математичне моделювання -  для визначення та обґрунтування 

методики ортодонтичної підготовки; патоморфологічні -  для визначення особливостей 

морфологічних змін кісткової тканини щелеп при порушенні цілісності зубного ряда; 

статистичні та сформульовані наступні задачі:

1. Визначити розповсюдженість дефектів ЗР серед дорослого населення України 

та характер їхніх ускладнень.

2. Визначити характер та ступінь морфо-функціональних порушень 

зубощелепного апарату хворих із детермінованими порушеннями оклюзії та 

функціональних структур зубощелепної системи, обумовлених частковою втратою 

зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями, порівняно з нормою у віковому 

аспекті.

3. Удосконалити схему діагностики ступеня уражень елементів зубощелепної 

системи (твердих тканин зубів, зубних рядів, жувальних м ’язів, тканин пародонта, 

скронево-нижньощелепних суглобів, механізмів регуляції) у хворих при дефектах 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями.

4. Вивчити особливості морфологічних змін кісткової тканини щелеп та 

пародонта при порушенні цілісності зубних рядів і виникненні дефектів, у тому числі, 

при порушенні васкуляризації in vitro.



5. Методом механіко-математичного моделювання обґрунтувати спосіб 

ортодонтичного усунення деформації зубних рядів при малих включених дефектах 

зубних рядів та розробити апарат власної конструкції для дисталізації зубів, зміщених 

у ділянку дефекту.

6. Розробити методику прогнозування швидкості переміщення зубів у 

дистальному або медіальному напрямку на основі даних рентгенологічної щільності 

кісткової тканини визначеного сегменту коміркового відростка.

7. Визначити фактори ризику розвитку зубощелепних деформацій, 

патогенетично обґрунтувати методи превентивної терапії та схеми лікувально- 

профілактичних заходів у хворих із факторами ризику зубощелепних деформацій.

8. Розробити показання, індивідуалізовані алгоритми комплексного 

патогенетичного лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепних деформацій, та дати їхню клініко-лабораторну оцінку.

9. Визначити ступінь функціональної реабілітації стоматологічних хворих, 

залежно від методу ортопедичного лікування.

Наведені в дисертаційній роботі дані отримано в результаті стоматологічного 

обстеження та лікування 494 пацієнта, з яких 455 -  з дефектами бічної ділянки 

зубних рядів віком від 18 до 59 років. Для порівняльної оцінки використовувалися 

дані, отримані в 39 осіб контрольної групи такого ж віку без дефектів зубних рядів. 

Усі обстежені пацієнти були розподілені на три групи. До першої групи ввійшло 138 

пацієнтів віком від 18 до 29 років; до другої -  162 пацієнти віком від ЗО до 44 років; 

третю групу склали 155 пацієнтів віком від 45 до 59 років. Проведено лікування 241 

хворого у віці від 18 до 59 років із зубощелепними деформаціями і дефектами зубних 

рядів.

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях.

За матеріалами докторської дисертації здобувачем опубліковано 66 наукових 

праць, у тому числі в ЗО опубліковані основні наукові результати дисертації, 27 -  

засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 9 -  додатково відображають матеріали 

дисертації, у тому числі 1 патент України на винахід та 5 патентів України на 

корисну модель.



Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо оформлення

Дисертація викладена на 390 сторінках принтерного тексту (основного тексту 

265 сторінок) за традиційною схемою і складається з анотації, вступу, огляду 

літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», чотирьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, переліку використаних джерел літератури.

Використано 486 літературних джерел, з яких 258 -  кирилицею та

228 -  латиницею. Робота ілюстрована 29 таблицями та 69 рисунками.

Розділ «Вступ», 11 сторінок, у якому автор обґрунтовує актуальність вибраної 

теми, її зв ’язок з науковими програмами, мету та завдання дослідження, вказує на 

наукову новизну та практичне значення роботи, впровадження отриманих результатів 

дослідження у практику, звертає увагу на особистому внеску, наводить відомості про 

апробацію та публікації за темою дисертаційного дослідження.

Розділ «Огляд літератури» містить 2 підрозділів, викладений на 24 сторінках, 

складається з посилань на статті, надруковані в українських та закордонних 

виданнях. Здобувачем проведено детальний аналіз літературних джерел із питань, 

що стосуються причин виникнення дефектів дефектів зубних рядів, механізму 

виникнення зубощелепних деформацій. Проведено аналіз відомі класифікації 

дефектів зубних рядів. В історичному аспекті наведена інформація про вторинні 

деформації зубних рядів, розглянуті питання функціональних порушень м'язового 

апарату і кісткової тканини. Автором акцентована увага на методах ортопедичного 

лікування дефектів зубних рядів і ортодонтичного лікування вторинних деформацій. 

Розділ надзвичайно інформативний, легко читається, завершується висновком і 

переліком власних публікацій.

Зауважень до розділу: варто було більше приділити уваги поширеності 

дефектів зубних рядів. Крім того, у тексті зустрічаються описки і невдалі вислови 

(стр.46,5 1).

Розділ 2 «Матеріали й методи дослідження», 37 сторінок, складається з 8 

підрозділів в яких автор детально описує характеристику 494 обстежених пацієнтів, 

клінічні методи, спеціальні, патологоанатомічні, мікробіологічні і статистичні методи
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дослідження. В спеціальних методах дослідження використано електроодонтометрію, 

конусно-променову комп’ютерну томографію, денситометрію — рентгенологічну 

щільність кістки, лазерну допплерівську флоуметрію, електроміографію жувальних 

м ’язів, комп'ютерний аналіз оклюзії, частотно-резонансний аналіз стабільності 

імплантатів. У розділі також описані методика ортодонтичного усунення деформації 

зубного ряду при малих включених дефектах зубних рядів, конструкція 

ортодонтичного апарату для дисталізації зубів і методика механічно-математичного 

моделювання процесу дисталізації зубів.

Зауваження: в клінічних методах дослідження не має потреби детально 

описувати загальновідомі методики визначення гігієнічних і пародонтальних 

індексів, достатньо посилання на авторів.

Розділ 3 «Характер пат ологічних змін зубощ елепної системи а осіб з 

включеними дефеккт ами зубних рядів, ускладненим и зубощ елепними  

деформаціями», 40 сторінок, має 5 підрозділів, ілюстрований 13 рисунками та 18 

таблицями.

Підрозділ 3.1. Проведений аналіз стоматологічного здоров’я та стану 

зубощелепної системи у 455 осіб з дефектами зубних рядів ускладненими 

зубощелепними деформаціями і для порівняльної оцінки обстежені 36 осіб також віку 

без дефектів зубних рядів. Усі пацієнти були розділені на 3 вікові групи: 1 група -  

138 осіб віком 18-29 років, 2 група -  162 особи віком 30-49 років, 3 група 155 осіб -  

45-59 років, які у свою чергу поділені в залежності від терміну втрати зубів: до З 

років, 3-6 років, 7-10 років та понад 1 1 років.

Часткова втрата зубів супроводжувалась зубощелепними деформаціями у 

вигляді: у ділянці зубів, позбавлених антагоністів однобічного вертикального 

переміщення верхніх або нижніх зубів (у 58,9 %). У ділянці зубів, що обмежували 

дефект зубного ряду, спостерігали зубокоміркове подовження зубів, позбавлених 

антагоністів (у 12%); поворот зуба навколо вертикальної осі, переважно премолярів 

(у 7% );  нахил зубів у ділянку дефекту (у 25% );  корпусне переміщення зубів, 

межуючих із дефектом у ділянку дефекту (у 12%); комбіновані переміщення (у 

29% ).  При цьому зубощелепні деформації були відсутні в 15%  обстежених осіб,



переважно з терміном видалення зубів до 1 року.

Підрозділ 3.2. Наведені результати визначення індексів гігієни, стану твердих 

тканин зубів та тканин пародонту у пацієнтів групи спостереження. Автор констатує, 

що у пацієнтів з дефектами зубних рядів і вторинними деформаціями частіше 

зустрічаються захворювання тканин пародонту, гірші показники гігієнічних індексів, 

які зростають з віком пацієнті та давністю утворення дефектів зубних рядів.

Зауваження. Для кращого сприйняття можливо краще було об ’єднати 

таблицю 3.7 з таблицями 3.8 і 3.9; таблицю 3.10 - з 3.1 1 і 3.12; таблицю 3.13 -  з 3.14 і 

3.15.

Підрозділ 3.3 Представлені результати вивчення біоелектричної активності 

жувальної мускулатури в осіб із малими включеними дефектами зубних рядів у 

бічній ділянці, ускладненими зубощелепними деформаціями. Так, за даними 

дослідження встановлено, що у осіб із дефектами зубних рядів спостерігається 

зниження активності середньої амплітуди біопотенціалів жувальних м ’язів як при 

пробі стиснення так і при проведені проби довільного жування. Крім того, у пацієнтів 

з дефектами понад 7 років час пережовування їжі був значно довший, а тривалість 

фази активності жування перевищує показники тривалості спокою.

Підрозділ 3.4 Методом лазерної допплерівської флоуметрії проведено 

дослідження кровотоку слизової оболонки порожнини рота. В ділянці зубі, ЩО 

межують із дефектом відмічається прогресивне зниження реактивності мікросудин зі 

збільшенням ступеня ураження пародонту, порушені механізми регуляції та знижені 

адаптаційні можливості системи мікроциркуляції,  що найбільш виражені у пацієнтів 

із давньою втратою моляра та значним розвитком зубощелепних деформацій.

Підрозділ 3.5. Проведена оцінка характеру оклюзійних співвідношень в осіб із 

включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями 

за допомогою T-Scan 111. Отримані автором дані свідчать про збільшення індексу 

асиметрії відносної сили між сторонами при наявних дефектах зубних рядів із 

вторинними деформаціями порівняно з аналогічними показниками контрольної 

групи. Спостерігаються передчасні контакти і неправильне розташування траєкторії 

сумарного вектора оклюзійного навантаження. Відбувається значне зростання



проміжку оклюзійного часу та збільшення часу настання максимальної кількості 

контактів, порівняно з показниками контролю.

Розділ закінчується висновками і переліком публікацій автора за результатами 

проведених досліджень.

Зауваження . На стр 138 таблиця 3.15 повинна бути 3.18 

Розділ 4 «Патоморфологічні зміни коміркової кістки та тканин пародонта 

при частковій втраті зубів», 16 сторінок, ілюстрований 2 таблицями та 13 

рисунками. Патоморфологічне дослідження біопсійного матеріалу померлих хворих 

для вивчення морфологічних змін у зубощелепних сегментах проведено на базі 

центру патоморфологічних досліджень медичного інституту СумДУ. Встановлено 

характер та ступінь морфофункціональних порушень елементів зубо-щелепної 

системи хворих з частковою втратою зубів на фоні атеросклеротичних порушень 

судинного русла у вигляді зменшення трабекул беззубої ділянки коміркового 

відростка (376,28+ 204,38 мкм, (р=0,02)) та зменшення кількості остеоцитів у 

трабекулах періапікальної третини зуба (26,85+7,44 р=0,05). За результатами 

досліджень автором запропонована схема формування змін у беззубому комірковому 

відростку в які показано, що під впливом жувального тиску і атеросклерозу 

зменшується кількість остеоцитів, товщина трабекул, експресія остеопонтину, 

кількість гідроксипроліну та піридину і як наслідок зменшення продукції кісткового 

матриксу.

Розділ закінчується висновками і переліком публікацій автора за результатами 

проведених досліджень.

Зауважень до розділу не має.

Розділ 5 «М еханіко-математичне та клінічне обгрунтування методів 

лікування зубощ елепних деформацій при м алих включених дефектах зубних  

рядів»  написаний на 31 сторінці, має 6 підрозділів, ілюстрований -  12 рисунками та 8 

таблицями.

У підрозділі 5.1. проведено механіко-математичне обгрунтування методу 

ортодонтичного лікування зубощелепних деформацій. Автором розроблена
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математична модель, яка шляхом ідеалізації реальної картини описує основні 

механічні явища переміщення зубів.

У підрозділі 5.2. розраховано величину ортодонтичної сили яка необхідна для 

переміщення зуба. Для корпусного переміщення зубів величина ортодонтичної сили
ф

перебуває в межах 1,00— 1,5 Н. Менші значення сили стосуються переміщення 

однокореневих зубів, а більші -  багато кореневих зубів.

У підрозділі 5.5. визначено величину опорної площі апарату для дисталізації 

зубів. Для того, щоб опора апарату була нерухомою, необхідно, щоб середнє 

напруження, з врахуванням сумарної площі окремих елементів опори, не 

перевищувала границю чутливості -  максимальне середнє напруження при якому 

переміщення не відбувається.

У підрозділі 5.4. наведено приклад розрахунку ортодонтичного апарату для 

дисталізації зубів -  визначення площі його опори, розмірів направляючих балок та 

ортодонтичних пружин.

У підрозділі 5.5. прогнозується час, необхідний для заміщення дефектів зубних 

рядів в залежності від щільності кісткової тканини альвеолярного відростку. 

Визначення щільності кісткової тканини коміркового відросту виконане методом 

комп’ютерної томографії та розрахунку рентгенологічної щільності кісткової тканини 

визначеного сегменту за денситометричним показником значень сірого. Встановлено 

безпосередню кореляційну залежність середньої тривалості ортодонтичного 

лікування від рентгенологічної щільності кісткової тканини. Так у віці 18 років та при 

щільності кістки 600 HU воно може тривати 5 місяців, а у віці 35 років, при щільності 

кістки 1100 HU, - більше 20 місяців.

У підрозділі 5.6. обґрунтовується вибір тактики навантаження дентальних 

імплантатів залежно від щільності кісткової тканини. У дослідженні використано 

запропонований автором «Спосіб визначення рентгенологічної щільності кістки в 

ділянці дефекту зубного ряду» (Патент на корисну модель № 9021 1 від 12.04.2014р.). 

71 пацієнту віком від 18-59 років із включеними дефектами зубних рядів на верхній 

щелепі було виготовлено штучні коронки з опорою на дентальні імплантати.
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Оцінюючи результати досліджень було встановлено, що при щільності 

кісткової тканини в ділянці дентальної імплантації в межах 850-1250 одиниць 

Hounnsfied (D2 за C.Misch) ступінь втрати кісткової тканини, залежно від характеру 

оклюзійного навантаження, виявилось недостовірним. Тоді як, при щільності 

‘кісткової тканини в межах 350-850 одиниць Hounnsfied (D3 за C.Misch), при 

традиційній методиці протезування через рік відмічена статистично достовірна 

втрата кісткової тканини в межах 1,197+0,033 мм, порівняно з 0,681+0,028 мм при 

поступовому оклюзійному навантажені.

Розділ закінчується висновками і переліком публікацій автора за 

результатами проведених досліджень. Наведені схеми переміщення зубів і 

конструктивних особливостей ортодонтичного апарату значну покращує сприйняття 

насиченого математичними формулами матеріалу.

Зауваження. Доцільно було вказати, що описання ортодонтичного апарату є у 

Розділі 2 і виготовляється на set-up моделі.

Розділ 6 «Результати лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів , 

ускладненим и зубощ елепними деформаціями»  написаний на 63 сторінках, 

складається з 3 підрозділів, ілюстрований -  28 рисунками та 9 таблицями.

У розділі наведені результати обстеження і комплексного лікування 241 

хворого у віці 18-59 років з дефектами зубних рядів із зубощелепними деформаціями 

різного ступеня тяжкості, які за віком були розподілені на 3 групи. 1 і 2 групи мали 4 

підгрупи. У підгрупах А -  пацієнтам, при мінімально виражених зубощелепних 

деформаціях, пришліфовули конвергуючі поверхні зубів і заміщали дефекти зубних 

рядів ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантат з 

безпосереднім оклюзійним навантаженням. У підгрупах Б -  використовували 

авторський ортодонтичний апарат для дисталізації зубів і заміщали дефекти зубних 

рядів ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантат з поступовим 

оклюзійним навантаженням. У підгрупах В - використовували авторський 

ортодонтичний апарат для мезіалізації зубів і заміщали дефекти зубних рядів 

ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантат з поступовим
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оклюзійним навантаженням. У підгрупах Г - пришліфовули конвергуючі поверхні 

зубів і заміщали дефекти зубних рядів мостоподібними протезами.

У підрозділі б. 1. описані особливості комплексного лікування хворих першої 

клінічної групи у віці 18-29 років з дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями. Найкращі результати, за більшістю параметрів які 

досліджувались, були у пацієнтів підгрупи 1А і 1 Б, а найгірші -  у підгрупі 1Г, де були 

виготовлені мостоподібні протези.

У підрозділі 6.2. наведені результати комплексного лікування хворих другої 

клінічної групи у віці 30-44 років з дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями. При виборі тактики оклюзійного навантаження 

особливу увагу приділяли визначенню параметрів щільності кісткової тканини, за 

даними комп’ютерної томографії, як у ділянці дефекту зубного ряду так і в ділянці 

розташування дентального імплантату. У пацієнтів 2 клінічної групи результати 

клінічних і спеціальних методів дослідження мало відрізнялись від показників у 1 

клінічній групі і були цілком порівняльні у всіх підгрупах.

У підрозділі 6.3. проведений аналіз результатів комплексного лікування 

хворих третьої клінічної групи у віці 45-59 років з дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями. Пацієнти були поділені на 4 підгрупи: 

підгрупа ЗА - при мінімально виражених зубощелепних деформаціях пацієнтам 

пришліфовули конвергуючі поверхні зубів і заміщали дефекти зубних рядів 

ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантат за класичним 

двоетапним протоколом; підгрупа ЗБ - ортодонтичний апарат для дисталізації зубів і 

заміщали дефекти зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантат з поступовим оклюзійним навантаженням; підгрупа ЗВ - пришліфовули 

конвергуючі поверхні зубів і заміщали дефекти зубних рядів мостоподібним 

протезом; підгрупа ЗГ -  формування зубощелепних деформацій відбувалось на фоні 

захворювань пародонту, зубне протезування суміщали з усуненням травматичної 

оклюзіїта  шинування рухомих зубів.

Незнімна шинуючи конструкція, пацієнтам підгрупи ЗГ, виготовлялась за 

технологіям CAD/CAM та пресування, а препарування передбачало максимальне

із



збереження твердих тканин вітального зуба. Найкращі показники стану пародонту, 

гігієни порожнини рота, електроміографії та характеру оклюзійних співвідношень 

виявлені у пацієнтів ЗА підгрупи. В ЗБ підгрупі особливу увагу необхідно приділяти 

щільності кісткової тканини в ділянці встановлення імплантату, зважаючи на тривале
•

ортодонтичне лікування.

У розділі достатньо інформації про лікування конкретних пацієнтів у різних 

вікових групах, закінчується висновками і списком публікацій.

Зауваження. Зустрічаються поодинокі описки (стр. 242) і деякі повтори. 

Підрозділи 1 і 2 можна було об’єднати, показавши лише відмінності у результатах 

дослідження, адже підгрупи за методом лікування однакові, увагу акцентувати на 

особливостях дентальної імплантації.

В розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор провів 

аналітичний підсумок результатів клінічних та спеціальних досліджень. Висвітлює 

теоретичне та практичне значення отриманих результатів для наукової і клінічної 

стоматології.

Зауважень до розділу не має.

Висновки, їх 9, сформульовані конкретно, обґрунтовано, ілюстровані 

кількісними показниками і, у цілому, також є підсумком виконаного дослідження 

у відповідності до поставлених задач дослідження.

У цілому матеріал в дисертаційній роботі викладено послідовно, доступно, 

результати проведених досліджень систематизовані та впорядковані у таблицях, на 

рисунках продемонстровано морфометричні і мікроскопічні дослідження, зображено 

моделі переміщення зубів і елементи ортодонтичного апарату, наведено клінічні 

приклади, що значно полегшує сприйняття та оцінку проведених досліджень.

Пра ктичні рекомендації  є конкретними, описують алгоритм обстеження і 

лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і зубощелепними вторинними 

деформаціями.

Автореферат та 66 опублікованих за матеріалами наукові роботи повноцінно 

розкривають суть змісту та результатів виконаного дисертаційного дослідження.
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В плані дискусії  пропоную дисертанту надати пояснення з деяких  

її итань:

1. Чи порівнювали Ви результати денситометричних досліджень мінеральної 

щільності кісткової тканини у жінок і чоловіків і у різні вікові періоди?

2. Чи змінювався об’єм кістки в ділянці дефекту зубного ряду після ортодонтичного 

переміщення зубів?

3. Чи були випадки переімплантитів або дезінтеграції дентальних імплантатів?

4. Які переваги запропонованих Вами апаратів для дисталізації і мезіалізації молярів 

у порівняні з відомими ортодонтичними конструкціями?

5. Як Ви можете пояснити, що у пацієнтів, яким дефекти зубних рядів відновлювали 

мостоподібними протезами, були найнижчі показники параметрів оклюзії?

6. Яка, на Вашу думку, перспектива застосування мостоподібних протезів для 

заміщення включених дефектів зубних рядів?

Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до наукового 

ступеня кандидата медичних наук

Дисертаційна робота Біди Олексія Віталійовича «Диференційовані методи 

ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями» на здобуття вченого ступеня 

доктора медичних наук 14.01.22 стоматологія є самостійною завершеною науковою 

працею, у якій отримані нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності 

вирішують актуальну наукову задачу медицини, зокрема ортопедичної стоматології, 

яка полягає в удосконалення методів діагностики, профілактики та прогнозування 

ускладнень у хворих із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, шляхом уточнень патогенетичних механізмів, клініко- 

патогенетичного обґрунтування раціональних методів комплексного лікування та 

функціональної реабілітації.

Автор має велику кількість публікацій, які відображають усі положення і 

висновки проведеного дослідження.
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Дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог, результати

досліджень обґрунтовані і їх достовірність не викликає сумнівів. У роботі

зустрічаються поодинокі друкарські описки та невдалі стилістичні вислови, які не

мають принципового значення, зауваження не зменшують теоретичної та практичної 
* .
значення роботи, мають рекомендаційний характер і суттєво не впливають на 

результати досліджень.

ВИСНОВОК

За актуальністю теми, обґрунтованістю та достовірністю отриманих 

результатів, їх науковою новизною і практичною значимістю, якістю оформленням та 

повнотою викладу дисертаційна робота Біди Олексія Віталійовича «Диференційовані 

методи ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями» повністю відповідає 

вимогам п. 10 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24.07.2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 p.), а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.
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