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офіційного опонента на дисертаційну роботу Біди Олексія 

Віталійовича «Диференційовані методи ортопедичного лікування та 

функціональної реабілітації хворих з дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями», представлену до 

спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при ДВНЗ “Івано-Франківський 

Національний медичний університет МОЗ України”, на здобуття 

наукового ступеня доктора медичних наук, за спеціальністю 14.01.22 —  

стоматологія.

Актуальність теми

Визначаючи актуальність теми даної дисертаційної роботи, 

ступінь її практичної цінності для практичної охорони здоров’я нашої 

країни та масштабу безпосереднього впровадження отриманих 

результатів у клінічну стоматологію, слід зазначити, що, на сьогодення, 

проблема ортопедичного відновлення різноманітних часткових дефектів 

зубних рядів практично вирішена.

Проте проблема ортопедичного лікування подібних дефектів у 

поєднанні з різноманітними зубощелепними деформаціями і аномаліями 

положення окремих опорних зубів, та й ще з умовою повноцінної 

функціональної реабілітації даної категорії хворих, як така, на теперішній 

час, практично все ще залишається невирішеною.

І це при тому, що згідно даних новітніх епідеміологічних 

досліджень у галузі ортопедичної стоматології, у нашій країні вже серед 

осіб молодого віку спостерігається висока розповсюдженість, 

інтенсивність дефектів зубних рядів та явні тенденції до їх зростання у 

часі та висока ступінь схильності і частота виникнення зубощелепних



деформацій і аномалій пов’язаних з видаленням зубів і, особливо, с 

несвоєчасним їх ортопедичним відновленням, сягаючи 89,1 —  93,7 % у 

залежності від медико- географічного регіону України.

Отже, зважаючи на наведене вище, стає достатньо зрозумілою 

актуальність даного науково-прикладного дослідження та її вельми 

високий ступінь практичного значення для населення нашої країни.

Також необхідно зазначити, що дана дисертаційна робота 

виконена у повній відповідності з плановими, державними 

науково-дослідницькими роботами, що особливо вітається ВАК України, 

а саме: «Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення якості 

ортопедичного лікування хворих із зубощелепною патологією» (№ ДР 

0112V000573) та «Клініко-лабораторне обгрунтування застосування 

сучасних медичних технологій в комплексному лікуванні та реабілітації 

основних стоматологічних захворювань» (№ ДР 0112 V 00237), де автор 

був виконавцем окремих фрагментів зазначених тем.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендації сформульованих у дисертації та їх вірогідність

Перш за все слід засвідчити, що всебічна обгрунтованість 

отриманих наукових положень, опрацьованих висновків і практичних 

рекомендацій та висока ступінь їх безперечної достовірності, повністю 

забезпечена вельми значним обсягом проведених клінічних, спеціальних, 

механіко-математичних, патоморфологічних та статистичних методів 

дослідження.

Так, у процесі проведення клінічних досліджень, було проведено 

поглиблене обстеження 494 пацієнтів, з яких 455 осіб були з дефектами 

бічної ділянки зубного ряду віком від 18 до 59 років. У якості порівняння



використовувались 39 осіб контрольної групи того ж віку, але без 

дефектів зубного ряду.

У свою чергу усі обстеженні пацієнти були розподілені на 3 групи. 

1-а група —  138 хворий віком від 18 до 29 років, 2-а —  162 особи віком 

від ЗО до 44 роки та 3-я група —  155 пацієнтів віком 45 — 59 років.

Слід зазначити, що здобувач при проведенні клініко-лабораторних 

досліджень повністю дотримувався відповідних вимог Гельсінської 

декларації Всесвітньої міжнародної асоціації для лікарів по проведенню 

біометричних досліджень на людях.

Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота автором 

використовувались спеціальні індекси Ю.А.Федорова і В.В.Володкіної та 

спрощений подібний індекс за методом J.C.Green, J.R.Vermillion, який 

включає у себе індекс зубного нальоту та зубного каменю. У свою чергу 

здобувач, для виявлення зубного нальоту і ступеня запалення ясен 

використовував пробу ПІиллера-Писарєва, а стан м ‘яких тканин 

пародонта за допомогою індекса РМА.

Порівняльний аналіз різноманітних деформацій зубних рядів та 

ступеня їх складності проводився шляхом співставлення рівнів поруч 

розташованих зубів та оцінки всієї оклюзіонної площини. При цьому, для 

клінічної діагностики патологічних змін з боку тканин періодонту 

здобувач застосовував перкусію, рентгенографію та лазерну дуплерівську 

флоуметрію. Стан же жувальної групи зубів, які піддягалися переміщенню 

або відповідного препарування, визначався за допомогою 

електроодонтометрії за спеціальною схемою. У процесі даного 

дослідження використовувалась також конусно-променева комп’ютерна 

томографія.



Мікроциркуляція тканин парадонта зубів, що обмежують дефекти 

зубних рядів, визначалась за допомогою лазерної дуплеровської 

флуометрії на спеціальному апараті «ЛАКК-102» із програмою запису та 

опрацювання параметрів мікроциркуляції.

Для встановлення якісних і кількісних показників функціональних 

змін жувальних м ’язів у даної категорії хворих, використовувались 

електроміографічні дослідження за допомогою апарата М-Тест-4, 

об’єднаного в один блок з персональним компьютером.

Окклюзійні співвідношення визначались за допомогою системи 

комп’ютерного аналізу оклюзії T-Scan 3 який мав сумісну з Windows 

програму інтегровану в діагностичний комплекс, для клінічної оцінки 

оклюзії.

Особливості морфологічних змін кісткової тканини щелеп при 

виникненні дефектів зубних рядів та визначення факторів ризику 

ускладнень ортодонтичного та ортопедичного характеру, досліджувались 

відповідними патоморфологічними методами.

Окремо слід засвідчити, що здобувачем вперше, за допомогою 

власної методики механо-математичного моделювання, обґрунтовані 

методики ортопедичної підготовки до постійного протезування з 

застосуванням апаратів авторської конструкції.

З метою прогнозування швидкості перевищення зубів та перебігу 

дентальної імплантації, здобувач використовував денсиметр ичні 

показники за шкалою одиниць Housefield та власний спосіб.

У свою чергу, якість кісткової тканини всіх обстежуваних 

пацієнтів, автор встановлював за даними відсоткового співвідношення 

кортикальної та губчастої речовини щелеп за класифікацією V.Lekholm і 

Q.A.Zarb, а ступінь стабільності імплантатів за методом



частотно-резонансного аналізу на спеціальному приладі Osstell, 

виробництва фірми “Integration Diagnostics”.

Усі отримані показники піддавалися ретельній варіаційній 

статистиці з використанням прикладного пакету комп’ютерної програми 

медико-статистичних обчислень Statistica, із використанням 

комп’ютерного аналізу, критерію Ансара Бредлі та дотриманням єдиних 

вимог Міжнародного комітету редакторів медичних журналів.

Ретроспективний аналіз наведених вище використаних у даній 

дисертаційній роботі основних об’єктивних методів дослідження 

засвідчив про їх повну відповідність запланованій меті і поставленим 

завданням, сучасність, високу інформативність, доступність у 

використанні, що дозволено автору отримати найбільш аргументовані й 

достовірні результати і не викликають жодного сумніву у їх повній 

об‘єктивності й ймовірності.

Наукове і практичне значення отриманих результатів

На нашу думку, головне наукове здобуття, що надає певний 

піонерський пріоритет даній дисертаційній роботі, полягає в тому, що 

автору дійсно вперше вдалось розробити і практично впровадити у 

клініку ортопедичної стоматології, всебічно обґрунтовану, виважену 

концепцію комплексної ортодонтичної й ортопедичної реабілітації 

хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, шляхом уточнення і доповнення патогенетичних 

механізмів їхнього виникнення та подальшого удосконалення методів 

діагностики, профілактики та прогнозування ймовірності розвитку 

відповідних ускладнень і, на їх підставі, розробці раціональних методів 

комплексного лікування та функціональної реабілітації.



Визначно завдяки розробленій і запропонованій наведеній вище 

концепції, високу ступінь практичного значення набувають результати її 

практичної і прикладної цінності, а саме, здобувачем опрацьовано 

алгоритм лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів по 

підвищенню медичної ефективності комплексного лікування хворих з 

дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними деформаціями та 

значно зменшити кількість клінічних ускладнень. Поруч з цим, автором 

створена математична модель та опрацьована методика ортодонтичної 

підготовки до протезування даної категорії хворих з застосуванням 

власної конструкції ортодонтичної апаратури, з урахуванням віку 

хворого та рентгенологічної щільності кісткової тканини, що дозволяє 

значно скоротити терміни реабілітації, максимально зберегти природні 

зуби та підвищити сам ступінь функціональної реабілітації останніх.

Аналізуючи ступінь наукової новизни, прикладного значення та 

практичної цінності даної дисертаційної роботи слід вказати на наявність 

у ній певних наукових ознак пріоритетності і державного значення для 

органів практичної охорони здоров’я нашої країни.

Оцінка змісту роботи, зауваження

Дисертаційна робота Біди О.В. «Диференційні методи 

ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями», 

оформлена і викладена у повній відповідності з основними сучасними 

вимогами ДАК МОН України і складається з титульного аркушу, анотації 

на українській і англійській мовах, списку публікації здобувана за темою 

дисертації, змісту роботи, переліку умовних скорочень, розділу «Огляд 

літератури», 5-ти розділів власних досліджень, розділу «Аналіз та



узагальнення результатш дослідження», висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків.

У вступі, здобувач, на підставі новітніх літературних джерел, 

всебічно обгрунтовує актуальність даного науково-прикладного 

дослідження та окреслює відповідні шляхи практичного вирішення 

визначеної проблеми.

Окрім цього, наводиться інформація про зв ’язок даної 

дисертаційної роботи з державними науковими програмами та ступінь 

участі здобувача у них, формується мета, визначаються завдання по її 

реалізації, акцентується безпосередньо увага на визначенні об’єкта 

досліджень, предмету досліджень та використаних методах дослідження. 

Всебічно обґрунтовується наукова новизна отриманих результатів, їх 

практичне значення для населення країни. Надаються також дані про 

масштаб впровадження отриманих результатів, особистий внесок 

здобувача в їх отримання, дані про апробацію дисертації, її 

опублікованість та обсяг і структуру самої роботи.

Що стосується зауважень стосовно даного розділу, то їх 

практично немає за виключенням деяких побажань дискусійного 

характеру.

Так, як на нас, при визначенні ступеня актуальності даної теми, не 

завадило б наведення більш значної кількості іноземних авторів, тим 

паче, що їх предостатньо у даній дисертації —  біля 50 % від загальної 

кількості літературних джерел.

У пункті «Наукова новизна отриманих результатів», бажано було б 

наведення опрацьованих результатів по частоті виникнення дефектів 

зубних рядів серед дорослого населення України та характер їхніх 

ускладнень, зважаючи на заплановане 1-е завдання у даній роботі і його



всебічного практичного виконання. І наостанок, у пункті «Практичне 

значення одержаних результатів», бажано наведення кількісних 

показників скорочення терміну реабілітації і ступеня підвищення 

функціональної реабілітації даної категорії хворих отриманих у результаті 

клінічної апробації і впровадження опрацьованих автором власних 

методик і схем лікування, тим паче що зазначене частково наводиться у 7 

і 8-му висновках. Інших зауважень-побажань немає.

У 1-му розділі «Патологічні зміни зубощелепної системи, 

обумовлені частковою втратою зубів, методи ортопедичного лікування та 

патогенез ускладнень», що складається з 2-х підрозділів і викладено на 24 

сторінках, здобувач, вельми фахово і у повній відповідності до мети, 

високопрофесійно надає сучасні літературні дані про поширеність 

дефектів зубних рядів, частоту виникнення зубощелепних аномалій і 

деформацій, особливості їх клінічного стану, анатомо-топографічні і 

морфо-функціональні зміни та патогенетичні механізми їх виникнення. 

Окрім цього, висвітлюються основні ортопедичні й ортодонтичні методи 

їх лікування та медична ефективність їх клінічного застосування. До 

позитиву також можливо навести наявність 5 статей за даними 

літературного огляду, що особливо вітається ВАКом України. Розділ не 

перевищує 20 % від загального обсягу дисертації.

Зауважень немає, окрім бажаності наведення короткого резюме 

обгрунтованості вибраного напрямку наукових досліджень у даній роботі 

та небажаності використання при проведенні стоматологічних оглядах 

словосполучення «поширеність дефектів зубних рядів», що умісно при 

проведенні класичних епідеміологічних досліджень. Ліпше 

використовувати —  частота виникнення.



У 2-му розділі «Матеріали та методи дослідження», складеному з 8 

підрозділів і викладеному на 35 сторінок, здобувач наводить основні 

використані у дисертації об’єктивні методи дослідження та ретельно 

обгрунтовує кожний із них у їх необхідності.

Поглиблений аналіз використаних методів дослідження засвідчив 

про їх сучасність, високу інформативність, доступність у використанні та 

можливість отримання найбільш достовірних результатів даного 

дослідження, що власне і забезпечує автору відповідну пріоритетність 

отриманих даних.

Зауважень немає.

3-й розділ «Характер патологічних змін зубощелепної системи в 

осіб з включеними дефектами зубних рядів, ускладненими 

зубощелепними деформаціями», складається з 5 розділів і викладено на 

39 сторінках. Розділ присвячено виявленню клінічних особливостей 

перебігу зубощелепних деформацій у віковому розмірі, що обумовлено 

частковою втратою зубів, визначенню стану гігієни, твердих тканин зубів 

та парадонту.

Окрім цього проводяться спеціальні лабораторні дослідження 

пов’язаних з визначенням біелектричної активності жувальної 

мускулатури у даній категорії хворих у бічній ділянці, ускладнених 

зубощелепними деформаціями і показників мікроциркуляціі та наданню 

оцінки характеру окюпозійних співвідношень з використанням системи 

T-scan М.

Отримані дані засвідчили, що визначення найбільш ефективної й 

оптимальної конструкції незнімних зубних протезів у даної категорії 

хворих, повинно проводитись на підставі всебічного аналізу ступеня 

клінічних, структурних та функціональних порушень зубощелепної



системи з повним урахуванням різної величини і спроможності 

адаптаційно-компенсаторних можливостей тканин парадонту до 

відповідного функціонального навантаження у комплексному 

індивідуальному клінічному випадку.

Окрім цього, здобувачем переконливо доведено, що лазерна 

допплерівська флуметрія є достатньо інформативним неінвазивним 

методом для оцінки кровотоку слизової оболонки ясен.

Аналогічне ствердження стосується і до необхідності проведення 

також відповідних електроміографічних та оклюзіографічних досліджень 

у процесі вибору оптимальних конструкцій зубних протезів, рахуючи 

стан функціональної і анатомо-топографічної системи. Автор, поряд із 

іншими дослідниками, ще раз наголошує на необхідності обов’язкового 

раннього ортопедичного відновлення дефектів зубних рядів.

Зауважень щодо даного розділу немає.

У 4-му розділі «Патоморфологічні зміни коміркової кістки та 

тканин парадонту при частковій втраті зубів», викладеному на 16 

сторінках, здобувач, відповідно до комплексної програми проведення 

даного науково-прикладного дослідження, проводить дослідження 

спрямовані на встановлення особливості морфологічних змін кісткової 

тканини щелеп у ділянці дефекту зубного ряду та тканин парадонту зубів, 

межуючими з дефектами зубного ряду і отримаючих підвищене 

оклюзіонне навантаження, як без, так і при зубощелепних аномаліях і 

деформаціях, а також визначення існуючих факторів ризику ускладнень 

ортодонтичного та ортопедичного характеру у процесі відповідного 

лікування.

Результати проведених морфологічних досліджень засвідчили про 

наявність різних за характером і ступенем розвитку



морфо-функціональних порушень низки елементів зубощелепної системи 

у даній категорії хворих на тлі атеросклеротичних порушень судинного 

русла у вигляді зменшення товщини трабекули беззубої ділянки 

коміркового відростка та зменшення кількості остеоцитів у трабекулах 

периапікальної третини зуба.

Визначно завдяки отриманих і наведених вище даних, автором 

вдало опрацьована оригінальна схема патологічних остеопоротичних змін 

у беззубому альвеолярному відростку, що проявляється у вигляді 

зменшення кількості остеоцитів, зменшені товщини трабекули, зменшені 

експресії остеопонтину та кількості гідрооксипроліну та піридину, які у 

свою чергу приводять до зникнення продукції кісткового матриксу. 

Зауважень до даного розділу також немає.

5-й розділ «Механіко-математичне та клінічне обґрунтовування 

методів лікування зубощелепних деформацій при малих включених 

дефектах зубних рядів», що складено з 6 підрозділів і викладено на 31 

сторінці, присвячено визначенню оптимального місця, напрямку і 

величини фізичної нагрузки та розрахунку її величини. Поруч з цим, 

проводяться дослідження з визначення величини опорної площі апарату 

для дистилізаціі зубів, розрахунки застосування направляючих балок, 

основних параметрів ортодонтичних пружин, прогнозування часу 

необхідного на заміщення дефектів зубних рядів, у залежності від 

щільності кісткової тканини альвеолярного відростка та обгрунтування 

вибору тактики і величини навантаження дентальних імплантатів у 

залежності від індивідуальної щільності кісткової тканини.

Отримані дані дозволили автору науково-обґрунтовано, шляхом 

механіко-математичного моделювання процесів пересування зубів, на 

більш високому методичному рівні, опрацювати ортодонтичний спосіб



заміщення дефектів зубних рядів та надати спрямовані рекомендації для 

безпосереднього практичного використання у клінічній стоматології. 

Окрім цього, автором розроблено ортодонтичний апарат власної 

конструкції, який конструюється та збирається по set-up моделі, яка 

віддзеркалює стан зубощелепного апарата після лікування.

Поряд з цим, автором опрацьована також модель тривалості 

лікування, у залежності від рентгенощільності кісткових тканин та віку 

пацієнтів, яка розроблена за сучасними методиками математичної 

статистики та регресійного аналізу. Порівняльний аналіз отриманих даних 

дозволив встановити залежність між термінами початку навантаження та 

ступенем втрати периімплантатної кісткової тканини в умовах її 

недостатньої щільності.

Зауважень немає.

6-й розділ «Результати лікування пацієнтів із дефектами зубних 

рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями», який викладено на 

47 сторінках і складено з 3 підрозділів, присвячено вже безпосередньо 

клінічний частині даної дисертаційної роботи, де вельми фахово і 

обгрунтовано визначена низка особливостей комплексного лікування 

хворих з дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями по кожній із 3-х досліджуваних груп. Отримані результати 

проведених досліджень дозволили автору стверджувати, що при 

плануванні найбільш раціональної і разом з тим оптимальної конструкції 

зубних протезів у хворих із дефектами зубних рядів, слід проводити на 

підставі комплексного аналізу ступеня клінічних, структурних та 

функціональних порушень зубощелепної системи з урахуванням різного 

ступеня адаптаційно-компенсатор них можливостей тканин парадонта до 

функціонального навантаження. Здобувачем впевнено й обгрунтовано



доведено, що поступове навантаження на дентальний імплантат сприяє 

збереженню стану і кількості кістки навколо нього та пролонгації терміну 

служби ортопедичної конструкції в цілому, особливо при недостатній 

щільності кісткової тканини. Окрім цього, автор даної роботи наголошує, 

що для профілактики утворення зубощелепних деформацій в осіб із 

фізіологічними показниками структури коміркового відростка, доцільно 

заміщення дефекту зубного ряду ортопедичними конструкціями з 

застосуванням методу дентальної імплантації.

Зауважень також немає, але враховуючи достатньо велике 

практичне значення отриманих результатів, автору пропонуємо видати 

після захисту даної дисертаційної роботи відповідних методичних 

рекомендацій, для їх впровадження в нашій країні у масштабах усієї 

держави.

Розділ “Аналіз та узагальнення результатів досліджень”, викладено 

на 35 сторінках, у якому надається загальна інформація про усі проведені 

дослідження, робиться порівняльний аналіз з найближчими аналогами та 

акцентується увага на науково-практичному значенні впровадження 

отриманих результатів у клінічну стоматологію. Зауважень практично 

немає, за виключенням того, що у даному розділі не пропонується 

наведення відповідних літературних джерел.

Висновки і практичні рекомендації всебічно обґрунтовані, 

виважені, абсолютно достовірні і у повній мірі віддзеркалюють основні 

наукові, прикладні і практичні положення, які опрацьовані у даній 

дисертаційній роботі.

Список літературних джерел оформлено і викладено у алфавітному 

порядку і включає у себе 486 першоджерел, з яких 258 —  кирилицею і 228 

—  латиницею. Робота ілюстрована 29 таблицями та 69 рисунками.



Отримані й опрацьовані автором основні наукові здобутки і прикладні 

розробки, повністю віддзеркалені у 66 наукових робіт, з яких у ЗО 

опубліковані основні наукові результати, 27 —  засвідчують про 

апробацію даної роботи , 9 —  додатково висвітлюють отримані 

матеріали, а також отримано 1 патент України на винахід та 5 патентів 

України на корисну модель.

Особливо слід вказати на досить високий рівень публічного 

обговорення даної роботи —  24 науково-практичні конференції, форуми, 

симпозіуми, конгреси, тощо, як у нашій країні так і за кордоном.

Слід зазначити, що матеріали кандидатської дисертації не були 

використані у даній роботі.

Автореферат цілком співпадає з матеріалами дисертаційної роботи 

та повністю висвітлює основні отримані положення.

Суттєвих зауважень щодо використання об’єктивних методів 

дослідження, їх сучасності, інформативності, об’єктивності отриманих 

даних, достовірності і ймовірності опрацьованих науково-прикладних 

положень та відповідного оформлення даної дисертаційної роботи, 

немає.

Разом з тим, у процесі рецензування виникли деякі питання 

дискусійного характеру, які потребують додаткового пояснення, а саме:

1. Чи були у вашій практиці ускладнення при застосуванні 

поступового навантаження на дентальний імплантат, якщо були —  то які?

2. Яким дентальних імплантатам ви віддаєте перевагу і чому?

3. Як впливали захворювання тканин парадонту на вибір 

тактики ортодонтичної підготовки та наступного ортопедичного 

заміщення дефектів зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями?



Висновок

Дисертаційна робота Біди Олексія Віталійовича «Диференційовані 

методи ортопедичного лікування та функціональної реабілітації хворих з 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями», є 

завершеною, самостійно виконаною науково-прикладної роботою, 

присвячену вирішенню важливої медичної проблеми —  опрацювання 

концепції комплексного ортопедичного лікування хворих із дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і аномаліями, 

шляхом поглибленого дослідження патогенетичних механізмів їх 

виникнення, удосконалення на їх основі методів діагностики, 

профілактики та прогнозування ймовірності розвитку можливих 

ускладнень, клініко-лабораторного обгрунтування раціональних методів 

лікування та повноцінної функціональної реабілітації.

За актуальністю, науковою новизною, прикладним значенням, 

практичною цінністю та доцільністю використання опрацьованих 

впроваджень та обгрунтованістю отриманих результатів, дана 

дисертаційна робота цілком відповідає вимогам ДАК МОН України п.10 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вищого вченого 

звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2015 р. (зі змінами внесеними 

згідно Постанови Кабінету Міністрів №656 від 19.08.15.), які ставляться 

до докторських дисертацій, а її автор безумовно заслуговує на

присвоєння наукового ступеня доктора медичних наук, за спеціальністю
m  ......14.01.22 —  стоматологія.
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