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Актуальність теми дослідження. Дефекти твердих тканин зубів і зубних 

рядів, згідно даних літератури, є найпоширенішою формою ураження зубощелепної 

системи. Понад 80% дорослого населення України потребують протезування 

незнімними конструкція. Порушення цілісності окремих зубів спричиняє зміщення 

оклюзійних співвідношень, що може викликати однобічне жування, а відсутність 

навіть одного чи двох зубів у зубній дузі призводить до розвитку дисфукції 

жувальних м ’язів і скронево-нижньощелепного суглобу, порушується функція 

жування і зовнішній вигляд пацієнта. Часткові дефекти зубних рядів, які вчасно не 

були заміщені протезами, є причиною вторинних деформацій таких як: дистальне і 

мезіальне зміщення зубів, які обмежують дефект, зубоальвеолярне подовження зубів 

антагоністів, зменшення висоти прикусу через надмірне стирання зубів тощо.

Заміщення часткових дефектів зубних рядів здійснюється незнімними зубними 

протезами, а у бокових ділянках найчастіше - мостоподібними протезами. Це 

зумовлює необхідність удосконалення методики препарування вітальних зубів і 

вивчення стану пародонта опорних зубів. Актуальним є впровадження нових методик 

діагностики стану пародонта, удосконалення вже існуючих та розробка комплексного 

підходу до проблеми діагностики і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів. 

Крім того, потребує детального вивчення вплив депульпування зубів на стан 

пародонту, ступінь атрофії альвеолярного відростка та стан резервних сил пародонту 

опорних зубів.

Тому, автором поставлено мету дослідження, яка полягає у підвищенні 

ефективності ортопедичного лікування хворих із дефектами твердих тканин зубів та



включеними дефектами зубних рядів шляхом удосконалення комплексних методів 

діагностики та функціонального стану пародонта опорних зубів, способів їх 

препарування та виготовлення незнімних конструкцій мостоподібних протезів.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри
•

ортопедичної стоматології ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний 

університет на тему: «Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення якості 

ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний 

реєстраційний № 0 1 12U000573). Здобувач є співавтором фрагменту даної НДР.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і практики.

Дисертаційна робота Клим’юка Ю.В. «Особливості планування конструкцій 

незнімних протезів за об ’єктивною оцінкою функціональної здатності опорних зубів» 

є самостійним завершеним науковим дослідженням, проведеному на сучасному 

фаховому рівні під керівництвом завідувача кафедри ортопедичної стоматології 

Івано-Франківського національного медичного університету, доктора медичних наук, 

професора Ожогана З.Р.

Автор удосконалив та здійснив упровадження гнатодинамометрії -  методики 

визначення резервних сил пародонту опорних зубів до навантажень, що полягало у 

оцифровуванні аналогового сигналу, який виникає під час накушування оклюзій них 

пластинок між зубами-антагоністами, та подальшому виведенні на дисплей 

комп’ютерної програми, де прикладене зусилля зображується графічно, що дає 

можливість відстежувати динаміку приросту навантаження в часі залежно від 

функціонального стану опорного зуба. Із використанням методики гнатодинамометрії 

та індексної оцінки стану пародонту обгрунтовано переваги використання вітальних 

опорних зубів над депульпованими в різні терміни після ортопедичного лікування.

Дисертатом створено та апробовано спосіб препарування фронтальних 

вітальних опорних зубів під час протезування естетичними незнімними 

конструкціями, клінічно доведено його переваги.

Із використанням математичного моделювання за допомогою методу 

скінченних елементів обумовлено переваги запропонованої конструкції



металокерамічної коронки, що запропонована дисертантом із метою протезування 

вітальних опорних зубів.

В результаті аналізу клінічних показників доведено переваги використання 

вітальних опорних зубів над депульпованими, що дало змогу отримати статистично 

кращі результати у віддалені терміни після проведеного ортопедичного лікування, та 

дало можливість запобігти виникненню можливих ускладнень гіри користуванні 

естетичними незнімними протезами.

Практичне значення роботи. Автором розроблено та впроваджено в клінічну 

практику спосіб препарування вітальних опорних зубів із оптимальним 

зішліфуванням твердих тканин завдяки використанню методики дентометрії.

Удосконалено конструкцію гнатодинамометра шляхом розробки аналогово- 

цифрового перетворювача з можливістю зчитування даних приладу на дисплей 

комп’ютерної програми для відстежування динаміки здійснення жувального 

навантаження. Рекомендовано застосовувати гнатодинамометрію до лікування та в 

різні терміни після проведеного протезування.

Пропонована дисертантом методика діагностики стану пародонту опорних 

зубів впроваджена в клінічну практику клінік кафедри ортопедичної стоматології і 

ортодонтії ХМАПО, клініку кафедри ортопедичної стоматології Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, клініку відділення 

ортопедичної стоматології ДУ “Інститут стоматології НАМИ України”, клініку 

кафедри ортопедичної стоматології та імплантології ВДНЗ України «Українська 

медична стоматологічна академія».

Результати наукової роботи застосовуються в навчальному процесі кафедри 

ортопедичної стоматології і ортодонтії ХМАПО, кафедри ортопедичної стоматології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри 

ортопедичної стоматології та імплантології ВДНЗ України “Українська медична 

стоматологічна академія”.

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 автором використані сучасні методи дослідження: 

клінічні, рентгенологічні, гнатодинамометричні, дентометричні, математичне 

моделювання, статистичні, та сформульовані наступні задачі:

1. Вивчити причини виникнення та особливості клініки включених дефектів 

зубних рядів та опорних зубів в обстежених пацієнтів та ускладнення після 

проведеного ортопедичного лікування в ранні та віддалені терміни.

2. Удосконалити методику діагностики витривалості пародонта опорних зубів 

шляхом визначення резервних сил пародонта до вертикального навантаження, 

залежно від їхнього функціонального стану та на її підставі розробити спосіб 

препарування вітальних опорних зубів, що дозволить максимально зберегти тверді 

тканини, уникнути загрози життєздатності пульпи та скласти сприятливий прогноз у 

ранні та віддалені терміни користування незнімною конструкцією.

3. Із використанням комп’ютерного моделювання провести аналіз виникнення 

напружено-деформованих станів при різних видах оклюзійних співвідношень у 

твердих тканинах вітальних опорних зубів та конструкційних матеріалах 

металокерамічних естетичних коронок.

4. Обґрунтувати запропонований спосіб препарування опорних зубів та варіант 

моделювання металевого каркасу при виготовленні незнімних металокерамічних 

протезів.

5. За допомогою клінічних методів діагностики та гнатодинамометрії довести 

ефективність та переваги збереження вітальності опорних зубів над дегіульпуванням 

при виготовленні запропонованих незнімних естетичних протезів.

Наведені в дисертаційній роботі дані отримано в результаті стоматологічного 

обстеження та лікування 1 12 хворих, із яких діагностику та ортопедичне лікування 

здійснено 83 пацієнтам, не обтяжених супутньою патологією. Із них -  29 обстеженим 

з інтактними зубними рядами, було проведено визначення резервних сил зубів та 

індексну оцінку стану ротової порожнини.



З метою динаміки ефективності проведеного лікування в різні терміни 

користування запропонованими металокерамічними конструкціями, виготовленими 

після проведення препарування опорних зубів запропонованим автором способом, 

було проведено обстеження хворих до лікування, на наступний день після лікування, 

на наступний день після фіксації конструкцій, через 1, 3, 6, 12 місяців після 

проведеного лікування.

Для обґрунтування запропонованих методів та їх порівняння з 

загальноприйнятими методами виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів 

хворих було розділено на наступні групи: група 1- 29 хворих із інтактними зубними 

рядами; Група 2 - 2 6  хворих віком 30-39 років; Група 3 - 2 9  хворі віком 40-49 років; 

Група 4 -28  хворих віком 50-59 років. Кожна із груп, де було проведено ортопедичне 

лікування хворих, була поділена на дві підгрупи: хворі із вітальними (а) та 

депульпованими (б) опорними зубами.

Діагноз формулювався за класифікаціями Кенеді та М.Ф. Данилевського.

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях.

За матеріалами кандидатської дисертації здобувачем опубліковано 5 статей у 

фахових наукових виданнях України, із них 1 включена в наукометричну базу, 

опубліковано 5 тез у матеріалах з'їздів та конференцій, отримано 1 патент України на 

корисну модель та 1 раціоналізаторську пропозицію.

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо оформлення

Дисертація викладена українською мовою на 122 сторінках основного 

машинописного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел та додатків. Дисертацію ілюстровано 22 таблицями та 46 

рисунками. Бібліографічний покажчик містить 239 літературних джерел, із яких 151 — 

кирилицею, 88 -  латиницею.

Розділ «Вступ» оформлений на 7 сторінках, 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 літ ерат ури»  містить 5 підрозділів, викладений на 23 сторінках,

складається з багатої кількості посилань на статті, надруковані в українських та 

закордонних виданнях. Здобувачем проведено детальний та повний аналіз 

літературних джерел із питань, що стосуються причин виникнення дефектів твердих 

тканин зубів та дефектів зубних рядів, механізму виникнення зубощелепних 

деформацій, способів діагностики стану пародонту опорних зубів та визначення 

їхнього функціонального стану, описано та обґрунтовано із посиланням на 

дослідження інших авторів переваги використання вітальних опорних зубів, а також 

заходи, які слід вживати з метою збереження вітальності опорних зубів. Обумовлено 

показання до проведення ендодонтичного лікування опорних зубів, а також вказано 

на ймовірні помилки та ускладнення, які можливі під час та після проведення 

депульпування. Автором проведено обгрунтування ефективності проведення 

ортопедичного лікування, комп’ютерного моделювання різних видів незнімних 

конструкцій за допомогою методу скінченних елементів, способів підготовки 

опорних зубів до протезування, ендодонтичного лікування опорних зубів, його 

проявів та способів діагностики, принципів лікування, застосування. Кожен із 

підрозділів завершується коротким підсумком, де автор підкреслює ключові 

моменти, які в них висвітлені. Матеріали розділу описані у доступній формі і 

завершуються висновком.

Зауважень до розділу: слід було детальніше проаналізувати причини

руйнування твердих тканин зубів. Крім того, зустрічаються певні неточності і невдалі 

вислови (стр.24 -  «незнімний мостоподібний протез», стр.41 -авторів  Марко 

Мартіньоні і Доменіко Массіроні -сл ід  писати так як в оригіналі - латиницею).

Розділ 2 «М атеріали й мет оди дослідж ення»  викладено згідно з 

загальноприйнятою структурою, в якому дисертант описує об’єкт клінічних 

досліджень, обраних методів дослідження, які було використано під час проведення 

дисертаційного дослідження. Розділ містить з 4 підрозділи та надрукований на 10 

сторінках. Автор наводить клінічну характеристику пацієнтів, їх розподіл на окремі



групи, детально розкриває суть функціональних методик -  гнатодинамометрії, 

дентометрії, електроодонтодіагностики та їхнє практичне значення, а також наводить 

медотики індексної оцінки гігієни та пародонтальні індекси, ретельно їх описує.

Статистичну обробку одержаних результатів досліджень виконано із
»

використанням ліцензійних пакетів аналізу даних та описової статистики в програмах 

Microsoft Excel 2015 та Statistica 8.0.

Зауваження: для кращого сприйняття інформацію про групи хворих, варто було 

надати у вигляді таблиці.

Розділ 3 «Розподіл і причини дефектів т вердих тканин зубів та 

часткових включених дефектів зубних рядів»  містить 2 підрозділи, викладений на 

1 1 сторінках, ілюстрований 2 рисунками та 5 таблицями.

Підрозділ 3.1. Наведено характеристику причин дефектів твердих тканин зубів 

та дефектів зубних рядів, факторів, які їх обумовлюють, а також їхню 

розповсюдженість. Значна увага надається на проблемам, що викликані 

неповноцінним ендодонтичним лікуванням, які призвели як до передчасного 

видалення зубів, так і до зниження резервних сил пародонту під час здійснення 

загальної та спеціальної підготовки ротової порожнини до ортопедичного лікування. 

Проаналізовано причини дефектів твердих тканин зубів та зубних рядів, які 

зустрічались у обстежуваних пацієнтів, де описано поширеність каріозних та 

некаріозних уражень твердих тканин у пацієнтів з вітальними опорними зубами.

Підрозділ 3.2 містить детальний опис причин проведення первинного та 

повторного ендодонтичного лікування опорних зубів згідно клінічних показань. Так, 

за результатами обстежених пацієнтів із наявними дефектами твердих тканин зуба та 

включеними дефектами зубних рядів виявлено, що основними причинами виявлених 

дефектів твердих тканин є карієс (75,8% у пацієнтів з вітальними зубами та 84% — з 

депульпованими), травматична оклюзія (9,1% у пацієнтів з вітальними зубами та 16% 

-  з депульпованими), клиноподібні дефекти (12,1% у пацієнтів з вітальними зубами 

та 20% -  з депульпованими), патологічна стертість (9,1% у пацієнтів з вітальними 

зубами та 10% -  з депульпованими) та гіпоплазія емалі (21,2% у пацієнтів з 

вітальними зубами та 8% -  з депульпованими).



Розділ 4 ілюстрований 2 таблицями та 19 рисунками, в ньому описана

методики математичного моделювання запропонованої конструкції незнімного

суцільнолитого металокерамічного зубного протеза з опорою на вітальні фронтальні

зуби шляхом створення скінченно-елементної параметричної моделі. Запропоновані 
0 \ • •скінченно-елементні моделі як у випадку класичного препарування зі створенням 

кругового уступа, так і при здійсненні препарування вітальних опорних зубів за 

запропонованим автором способом із наступним моделюванням каркасу 

суцільнолитої естетичної коронки, де гірлянда змодельована до середини висоти 

коронкової частини та з подальшим нанесенням і спіканням керамічної маси.

Розділ закінчується коротким висновком, де проведено порівняльну 

характеристику запропонованих способів препарування вітального опорного зуба, 

моделювання конструкцій естетичних коронок, розподіл напружено-деформованих 

станів у товщі твердих тканин опорних зубів та конструкційних матеріалах 

естетичної коронки.

Так, згідно результатів комп’ютерного аналізу напружено-деформованих 

станів, препарування нижніх центральних різців із круговим уступом слід проводити 

у випадку наявності у хворого прямого прикусу у зв ’язку із характером виникнення 

та розподілу напружень в товщі керамічного облицювання.

Спираючись на виконані математичні дослідження, здобувач обумовлює 

переваги запропонованого способу препарування з наступним виготовленням 

металокерамічної коронки над стандартними та загальноприйнятими способами.

Розділ 5 «Клінічне обгрунтування запропонованих мет одів виготовлення  

суиільнолит их незнімних комбінованих мост оподібних конст рукцій» написаний 

на 48 сторінках та повноцінно ілюстрований -  25 рисунками та 15 таблицями.

У підрозділі 5.1. наведений алгоритм проведення методики 

гнатодинамометричного дослідження, описано суть проведеного удосконалення 

приладу ВИЗИР 31000, розкрито поетапність виконання вимірювання резервних сил 

пародонту опорних зубів. Заслуговує уваги повнота відображення запропоновано 

способу препарування вітальних різців, де конкретно описано, за допомогою яких 

борів, якої форми та абразивності, та в якій саме послідовності слід здійснювати



препарування опорних зубів. Дано порівняння запропонованого дисертантом способу 

протезування з існуючими загальноприйнятими способами, які широко 

використовуються в ортопедичній стоматології.

У підрозділі 5.2. подане клінічне обґрунтування запропонованої методики 

препарування зубів та виготовлення суцільнолитої естетичної коронки з 

використанням вітальних та девітальних опорних зубів. Описана порівняльна 

характеристика ускладнень, які виникали в різні терміни після ортопедичного 

лікування в залежності від функціонального стану опорних зубів.

Так, через 1 місяць наявності тріщин облицювання, відколів кераміки, 

маргінального гінгівіту, зміни кольору ясен, оголення кореня, вторинного карієсу, 

рухомості опорного зуба та роз цементування не виявлено; у 1 пацієнта (9,1%) у 

віковій групі 30-39 років спостерігався пульпіт; чутливість на температурні 

подразники була відмічена в 1 пацієнта (9,1%) у віковій групі 30-39 років та в 2 

пацієнтів (18,2%) у віковій групі 50-59 років.

Після огляду пацієнтів із девітальними опорними зубами через 12 місяців, у 2 

пацієнтів (13,3%) у віковій групі 30-39 років спостерігалися тріщини кераміки; відкол 

кераміки в ділянці кута ріжучого краю був наявний у 1 пацієнта (6,7%) у віковій групі 

30-39 років; в 1 пацієнта (5,6%) вікової групи 50-59 років відмічалося запалення 

маргінального краю ясен; оголення кореня на 1,5 мм спостерігалося в 3 пацієнтів 

(16,7%) вікової групи 40-49 років та в 1 пацієнта (5,9%) у віковій групі 50-59 років; 

вторинний карієс виявлено в 1 пацієнта (5,6%) у віковій групі 40-49 років та в 2 

пацієнтів (11,8%) вікової групи 50-59 років; розцементування та чутливість при 

накушуванні була відмічена в 1 пацієнта (6,7%) у віковій групі 30-39.

Автором доведено, що значно менша кількість ускладнень у різні терміни 

після протетичного лікування відзначалася у хворих із вітальними зубами, ніж в 

хворих, зуби яких було депульповані у відповідності до клінічних показань.

У підрозділі 5.3. охарактеризовано клінічне обґрунтування запропонованих 

способів лікування дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних 

рядів, автором доведено, що результати гнатодинамометричних даних та індексної 

оцінки стану пародонту достовірно кращі у вітальних зубів, ніж в депульпованих, як



в ранні, так і у віддалені терміни лікування. Розділ закінчується висновком та 

списком друкованих праць дисертанта.

Зауваження: в тексті зустрічаються орфографічні неточності і описки (стр. 87, 

91,92, 102, 108). Доцільно було навести схеми-рисунки запропонованої методики 

препарування вітальних зубів

В розділі 6 «Аналіз та узагальнення результ ат ів дослідж ення» наведено 

детальний підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів для наукової і клінічної стоматології. Лаконічно 

здобувач характеризує і узагальнює основні результати власного дослідження.

Висновки, їх 5, написані конкретно, обґрунтовано, наведені кількісні 

показники і, на загал, є квінтесенцією виконаного дослідження.

Зауваження: 5 висновок надто великий, можливо доцільніше було розділити 

його на дві частини.

У цілому дисертаційне дослідження викладено послідовно, доступно,

результати проведених досліджень систематизовані та впорядковані у таблицях, на

рисунках продемонстровано проведення методики гнатодинамометрії, зображено

скінченно-елементні моделі, наведено клінічні приклади, що значно полегшує їх

сприйняття та оцінку.
Практичні рекомендації  є конкретними, описують послідовність дій лікаря

при апаратурно-хірургічному методі лікування аномалій положення зубів.

Автореферат та опубліковані за матеріалами наукової роботи друковані праці

повноцінно розкривають суть змісту та результатів виконаного дисертаційного

дослідження.

В плані дискусії  пропоную дисертанту надати пояснення з деяких  

питань:

1. За яким критерієм здійснювалося депульпування опорних зубів із вітальною 

пульпою?

2. Чи проводилося гнатодинамометричне дослідження пацієнтам із наявністю 

часткових знімних пластинкових протезів у якості зубів-антагоністів?

3. Чи використовували Ви антисептик, наприклад хлоргекседин, після препарування 

вітальних зубів?



4. Яка повинна бути мінімальна товщина навколопульпарного дентину після 

препарування вітальних зубів?

5. Які Ваші рекомендації щодо попередження відколів керамічного облицювання 

металокерамічної коронки на нижніх центральних різцях при ортогнатичному 

прикусі?

Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до наукового  

ступеня кандидата медичних наук

Дисертаційна робота Клим’юка Ю.В. «Особливості планування конструкцій 

незнімних протезів за об’єктивною оцінкою функціональної здатності опорних зубів» 

на здобуття вченого ступеня кандидата 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 удосконаленні методів 

діагностики стану пародонту опорних зубів у хворих із дефектами твердих тканин 

зубів, включеними дефектами зубних рядів, а також у розробці та обґрунтуванні 

запропонованого способу препарування вітальних опорних зубів фронтальної 

ділянки при виготовленні металокерамічних незнімних протезів.

Автор має достатню кількість публікацій, які відображають усі положення і 

рекомендації проведеного дослідження.

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 своєю актуальністю, метою і завданнями дослідження, достовірністю і 

обґрунтованістю отриманих результатів, висновків і практичному значенню



дисертація Клим’юка Юрія Васильовича «Особливості планування конструкцій 

незнімних протезів за об ’єктивною оцінкою функціональної здатності опорних зубів» 

за актуальністю теми, обґрунтованістю та достовірністю отриманих результатів, їх 

науковою новизною і практичною значимістю, якістю оформленням та повнотою 

викладу відповідає вимогам п. 1 1 «Порядку присудження наукових ступенів і при

своєння 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 № 1 159 від 30.12.2015 p.), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.
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