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Актуальність теми дослідження. Розповсюдженість дефектів твердих тканин 

зубів та включених дефектів зубних рядів, їхнє несвоєчасне лікування, часто 

супроводжуються такими ускладненнями, як виникнення часткової вторинної адентії, 

поява зубощелепових деформацій та патології зі сторони м’язево-суглобового 

апарату і прикусу.

Достатньо висока поширеність часткової адентії останніми роками 

супроводжується підвищенням потреби населення України (до 80%) у протезуванні 

незнімними конструкціями. Протезування зубів незнімними мостоподібними 

протезами є найбільш поширеним методом лікування порушень цілісності зубного 

ряду. В той же час постає питання про раціональне та ощадливе препарування 

твердих тканин опорних зубів, що частіше за все бувають інтактними і вітальними.

У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Клим’юка Ю.В. “Особливості 

планування конструкцій незнімних протезів за об’єктивною оцінкою функціональної 

здатності опорних зубів”, що присвячена вивченню удосконаленню методів 

діагностики та лікування пацієнтів із наявність дефектів твердих тканин зубів та 

включених дефектів зубних рядів, є актуальною.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології ортопедичної стоматології ДВНЗ Івано-Франківський 

національний медичний університет на тему: «Клініко-експериментальне

обгрунтування підвищення якості ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою



патологією» (державний реєстраційний № 0112U000573). Дисертант був 

співвиконавцем фрагменту даної НДР.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і практики.

Автором уперше удосконалено та апробовано методику гнатодинамометріі 

шляхом розробки аналогово-цифрового перетворювача, а також створення 

комп’ютерної програми для гнатодинамометра з метою визначення витривалості 

пародонта до жувального тиску, залежно від функціонального стану опорного зуба.

За допомогою метдики гнатодинамометрії та індексної оцінки стану пародонту 

доведено переваги використання вітальних опорних зубів над девітальними в ранні та 

віддалені терміни після протезування.

Розроблено та запропоновано спосіб препарування фронтальних вітальних 

опорних зубів із метою виготовлення металокерамічних коронок, дисертант клінічно 

обґрунтував його переваги.

За допомогою математичного моделювання та з використанням методу 

скінченних елементів доведено переваги запропонованої конструкції 

металокерамічного протеза, виготовленого на вітальний опорний зуб.

На основі клінічних показників дисертантом доведені переваги застосування 

вітальних опорних зубів над девітальними, що дозволило досягти достовірно кращих 

результатів у віддалені терміни після проведеного комплексного лікування, та дало 

можливість запобігти виникненню ймовірних ускладнень при користуванні 

естетичними незнімними протезами.

Практична значимість роботи. Дисертантом розроблено та впроваджено в 

практику спосіб препарування вітальних опорних зубів із мінімальним та ощадливим 

зішліфуванням твердих тканин з використанням методики дентометрії.

Особливість запропонованого способу препарування вітальних верхніх та 

нижніх центральних різців полягає в створенні уступа на вестибулярній поверхні з 

переходом в імітацію уступа на оральній поверхні, контролюючи при цьому товщину



дентину із використанням приладу ENDO EST 3D, при постійному водяному 

охолодженні та подальшим захистом відпрепарованих кукс за допомогою покриття 

тимчасовими коронками, виготовлених прямим методом із пластмаси холодної 

полімеризації Luxatemp DMG.

Проведено удосконалення гнатодинамометра ВИЗИР 31000 шляхом розробки 

аналогово-цифрового перетворювача, який дозволяє трансформувати аналоговий 

сигнал прикладеного зусилля у цифровий та за допомогою комп’ютерної приграми 

виводити на екран монітора графічне зображення динаміки зростання накушування, 

яка зображається в ньютонах (Н) протягом визначеного періоду часу в мілісекундах 

(mS). Автор пропонує використовувати дану методику при виготовленні незнімних 

естетичних конструкцій для визначення резервних сил пародонту та з метою 

профілактики функціонального перевантаження опорних зубів.

Запропонована методика впроваджена в стоматологічну практику клінік 

кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії ХМАПО (06.04.2016), клініку 

кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького (30.04.2016), клініку відділення ортопедичної стоматології ДУ 

“Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМИ України”(22.03.2016), 

клініку кафедри ортопедичної стоматології та імплантології ВДНЗ України “Українська 

медична стоматологічна академія”( 12.04.2016).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, достовірність одержаних результатів. Представлені 

в роботі дані одержано в результаті стоматологічного обстеження та лікування 112 

пацієнтів, серед яких ортопедичне лікування здійснено 83 пацієнтам, не обтяжених 

супутньою патологією. 29 пацієнтам, які входили у контрольну групу з інтактними 

зубними рядами, було проведено гнатодинамометричне дослідження та індексну 

оцінку стану ротової порожнини.

Для вивчення ефективності проведеного лікування в ранні та віддалені терміни 

застосування запропонованих конструкцій зубних протезів та способу препарування 

опорних зубів 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.

З метою обґрунтування запропонованих методів і їх порівняння з
«•

загальноприйнятими методами виготовлення незнімних протезів було розділено 

хворих на такі групи в залежності від функціонального стану опорних зубів: перша 

група - 29 хворих із інтактними зубними рядами (30-39 років та 40-49 років); друга 

група - 26 хворих (30-39 років); третя група -  29 хворих (40-49 років); четверта 

група -28 хворих (50-59 років). Кожна із груп, де було проведено протезування 

хворих металокерамічними конструкціями, була поділена на дві підгрупи хворих: із 

вітальними (а) та депульпованими (б) опорними зубами.

Для визначення діагнозу застосовували класифікацію дефектів зубних рядів за 

Кенеді, захворювань пародонта, запропоновану М.Ф. Данилевським.

В якості методик для визначення стану пародонту та гігієни ротової порожнини 

у різні терміни вивчали результати індексів РВ1, Russell, Sillness-Loe, проби 

Шиллера-Писарєва.

Застосування гнатодинамометрії дало змогу оцінити стан резервних сил 

пародонту опорних зубів до початку лікування та протягом визначених проміжків 

часу після проведення протезування з метою заміщення наявних дефектів твердих 

тканин зубів, а також дефектів зубних рядів.

Також автором проведено детальний аналіз рентгенограм як у випадку 

протезування пацієнтів із вітальними опорними зубами, так і для контролю якості 

здійсненого ендодонтичного лікування у випадку показань до депульпування.

З метою визначення вітальності опорних зубів застосовували 

електроодонтодіагностику (ЕОД). Методику дентометрії застосовували для 

визначення товщини припульпарного дентину вітальних зубів, проводили за 

допомогою аппарату ENDO EST 3D.

З метою визначення чинників, які мають найвагоміший вплив на стан тканин 

зуба і пародонта після препарування опорного зуба та фіксації металокерамічної



конструкції, проводилося експериментальне математичне моделювання. Для 

моделювання використовувалося середовище SolidWorks2015® /Simulation2015®.

. Статистичний підрахунок результатів дослідження проводили, обчислюючи 

середню арифметичну величину (М), середню похибку середньої арифметичної 

величини (т ) , достовірність різниць результатів (Р). Вірогідність результатів 

дослідження (р) визначали на підставі непарамеричних методів статистики, а саме - 

критеріїв Мана-Уітні та Уілкоксона. Отже, методи дослідження, використані під час 

написання дисертації, інформативні та абсолютно придатні для виконання 

поставлених в роботі завдань.

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях. Основні 

положення та результати дисертаційної роботи оприлюднені в матеріалах III (Х)З'їзду 

Асоціації стоматологів України «Нові підходи до способів діагностики 

функціонального стану пародонта в ортопедичній стоматології» (Полтава, 2008), у 

матеріалах ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Стоматологія 

— вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку»,» (Івано-Франківськ, 

2009), міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології хірургічної 

стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (Івано-Франківськ, 2015 p.), науково- 

практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній 

стоматології», «Медвін: Стоматологія» (Івано-Франківськ, 2014, 2015, 2016 p.).

За підсумками отриманих результатів проведеного дисертаційного дослідження 

видано 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.

Дисертаційна робота написана українською мовою на 122 сторінках основного 

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.

Вступ поданий на 7 сторінках, у якому автор обумовлює актуальність вибраної 

теми, її зв’язок з науковими програмами, представляє мету та завдання, наукову 

новизну і практичне значення роботи, особистий внесок, наводить дані про 

апробацію та перелік публікацій, у яких висвітлені основні результати дисертаційної 

роботи.

Розділ «Огляд літератури» складається з 5 підрозділів. Автором проведено 

детальний та всебічний аналіз літератури стосовно причин виникнення дефектів 

твердих тканин зубів та дефектів зубних рядів, виникнення зубощелепових 

деформацій, способів діагностики функціонального стану пародонту опорних зубів, 

обґрунтовано переваги використання вітальних опорних зубів. Обгрунтовано 

показання до проведення депульпування опорних зубів, наведено можливі помилки 

та ускладнення, які виникають в процесі ендодонтичного лікування. Із посиланням на 

відомі наукові публікації дисертантом здійснено обгрунтування ефективності 

проведення ортопедичного лікування дефектів твердих тканин опорних зубів і 

дефектів зубних рядів із застосуванням вітальних опорних зубів та у випадку та у 

випадку показань до ендодонтичного лікування. Дисертантом проведено аналіз 

методик препарування та вибору облицювального матеріалу при заміщенні дефектів 

твердих тканин і дефектів зубних рядів суцільнолитими незнімними конструкціями. 

Обсяг розділу поданий у доступній формі, закінчується висновком, де автор вказує на 

ті питання, які потребують вирішення.

У 2 Розділі «Матеріали й методи дослідження» здобувач характеризує об’єкт 

клінічних досліджень, наводить загальну характеристику хворих, клінічні та 

додаткові методи обстеження хворих. Розділ складається з 4 підрозділів та 

оформлений на 10 сторінках. Автор детально характеризує методики 

гнатодинамометрії, електроодонтодіагностики, індексної оцінки стану пародонту 

опорних зубів. Детально описано математичне моделювання напружень у системі 

«тверді тканини — металевий каркас — керамічне облицювання». Статистичну обробку



отриманих результатів досліджень виконано внаслідок аналізу даних в програмах 

Statistica 8. 0 та Microsoft Excel 2015.

У 3 Розділі дисертації вказано на розподіл і причини дефектів твердих тканин 

зубів та часткових включених дефектів зубних рядів. У підрозділі 3.1. подано опис 

причин дефектів твердих тканин зубів та дефектів зубних рядів, факторів, які їх 

обумовлюють, а також їхню розповсюдженість. Автор наводить розподіл дефектів 

твердих тканин опорних зубів різної етіології серед обстежених хворих різних 

вікових груп з вітальними та депульпованимиопорними зубами. Дисертантом 

доведено, що серед усіх дефектів твердих тканин зубів найбільш поширеною 

причиною як в пацієнтів із вітальними, так із девітальними опорними зубами було 

ураження карієсом, а найменше хворих було уражено гіпоплазією емалі та 

патологічною стертістю зубів. У підрозділі 3.2. описано розподіл причин проведення 

ендодонтичного лікування у хворих різних вікових груп із девітальними опорними 

зубами. Вказано, що серед причин, які викликали необхідність проводити 

депульпування, основною патологією виявився хронічний пульпіт, ускладнений 

фокальним періодонтитом, і становив 26% та спостерігався в 13 пацієнтів.

Зауваження до розділу: розділ завершується відповідними висновками, які 

необхідно розширити та дещо конкретизувати.

У розділі 4 наведений ретельний опис методики математичного моделювання 

запропонованої конструкції незнімного суцільнолитого металокерамічного зубного 

протеза з опорою на вітальні фронтальні зуби. Наведено особливості біомеханіки 

твердих тканин зубів при заміщенні дефектів фронтальних зубів металокерамічними 

реставраціями. Наведені фізико -  механічні властивості твердих тканин зуба та 

конструкційних матеріалів, на основі яких розраховано і спрогнозовано розподіл 

навантажень при запропонованому методі препарування за критеріями Мізеса- 

Губера. Автором встановлено, що запропонований спосіб препарування вітального 

опорного зуба запропонованим методом є більш ощадливим та тканинозберігаючим, 

аніж препарування з використанням кругового уступа, дозволяє використовувати 

опорні зуби та залишати їх вітальними. Розділ закінчується підведенням підсумку, де



наведено порівняльну характеристику запропонованих способів препарування

вітального опорного зуба.

У 5 розділі дисертації представлено клінічне обгрунтування запропонованих 

методів виготовлення суцільнолитих незнімних комбінованих мостоподібних 

конструкцій». Розділ ілюстрований 25 рисунками та 15 таблицями, викладений на 48 

сторінках. У підрозділі 5.1. наведені запропоновані методи діагностики та лікування 

пацієнтів із частковими включеними дефектами зубних рядів, послідовність 

виконання методики гнатодинамометричного дослідження, висвітлено принцип 

роботи гнатодинамометра ВИЗИР 31000, описано послідовність проведення самої 

методики. У підрозділі 5.2. наведено клінічне обґрунтування запропонованих методів 

заміщення дефектів твердих тканин зубів і включених дефектів зубних рядів. 

Представлено алгоритм препарування вітальних опорних зубів, технологічні етапи 

виготовлення суцільнолитої естетичної коронки та ускладнення, які виникали в ранні 

та віддалені терміни після ортопедичного лікування (через 1, 3, 6 та 12 місяців після 

фіксації незнімних ортопедичних конструкцій) з опорою на вітальних або 

девітальних опорних зубах. Дисертантом доведено, що у ранні та віддалені терміни 

після фіксації незнімних конструкцій спостерігалася достовірна різниця між 

резервними силами пародонта вітальних та девітальних опорних зубів, що 

підтверджується даними гнатодинамометрії, де значення показників вітальних зубів 

зберігалися достовірно вищими аналогічних значень депульпованих зубів. У 

підрозділі 5.3. представлено результати індексної оцінки стану опорних зубів та 

гнатодинамометричного дослідження в ранні та віддалені терміни після лікування. 

Детальний аналіз отриманих результатів на основі індексу кровоточивості ясен, 

пародонтального індексу, індексу гігієни Silness-Loe та проби Шиллєра-Писарєва 

вказує на те, що після препарування опорних зубів за допомогою запропонованого 

автором способу та збереження їх вітальності очевидні достовірні переваги перед 

використанням депульпованих зубів.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» описано 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну та 

практичну значимість отриманих результатів для практичної стоматології. У



стислому вигляді дисертант характеризує і узагальнює основні результати власного 

дослідження, порівнює власні результати із результатами інших дослідників, що 

займалися опрацюванням запропонованої проблематики.
о

Висновки і практичні рекомендації відображають основні результати 

дисертаційного дослідження, сформульовані чітко.

Автореферат і опубліковані друковані праці повністю відображають 

послідовність та результати дисертаційної роботи.

Однак, при аналізі дисертації виникло ряд запитань до дисертанта:

1. Які ускладнення виникали у різні терміни після проведення ортопедичного 

лікування пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів та дефектів зубних рядів 

і чи залежали вони від функціонального стану опорних зубів?

2. Якими керамічними масами проводилося облицювання суцільнолитих каркасів 

під час лабораторних етапів виготовлення незнімних естетичних коронок?

Висновок

Представлена дисертаційна робота Клим’юка Ю.В. «Особливості планування 

конструкцій незнімних протезів за об’єктивною оцінкою функціональної здатності 
опорних зубів» є завершеною науковою працею, присвяченою вирішенню актуальної 

проблеми стоматології, яка полягає в удосконаленні методів діагностики стану 

пародонту опорних зубів у хворих із дефектами твердих тканин зубів, включеними 

дефектами зубних рядів, зокрема -  гнатодинамометрії з комп’ютерною програмою, а 

також в обґрунтуванні переваг запропонованого способу препарування вітальних 

опорних зубів фронтальної ділянки при виготовленні металокерамічних незнімних 
протезів.

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації аргументовані, методи 

досліджень сучасні, інформативні, відповідають поставленим завданням 

дослідження. Тому, дисертаційна робота Клим’юка Ю.В. «Особливості планування 

конструкцій незнімних протезів за об’єктивною оцінкою функціональної здатності



опорних зубів» повністю відповідає п.11 “Порядку присудження наукових ступенів 

та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 p., No 567, а здобувач 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 -  Стоматологія.

Офіційний опонент,

доктор медичних наук, професор

заслужений діяч науки і техніки України,

завідувач кафедри стоматології

Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика Павленко О.В.
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