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Актуальність теми дослідження. За даними літератури найчастіше за 

стоматологічною допомогою звертаються пацієнти з дефектами твердих 

тканин зубів. У переважної більшості причиною дефектів коронок зубів є 

карієс (поширеність карієсу зубів серед дорослого населення досягає майже 

90%), некаріозні ураження (гіпоплазія), патологічне стирання та травми зубів. 

У практичній стоматології заміщення дефектів твердих тканин зубів 

проводиться методами прямої і непрямої реставрації. Для прямої реставрації 

(пломбування зубів) найчастіше використовують композитні або 

склоіономерні цементи. Непряма реставрація передбачає лабораторне 

виготовлення протезів (вкладки, вініри, коронки) із різноманітних матеріалів.

Кожний метод має свої показання, проте, сьогодні спостерігається 

тенденція до зростання кількості ускладнень після прямої реставрації 

композитними матеріалами. Ускладнення виникають як внаслідок 

недотримання пацієнтами рекомендацій лікарів, так і помилками 

стоматологами щодо вибору методу лікування. Разом з тим, що сучасні 

композити мають потужну адгезію, міцність і естетичність, виявлені і певні 

проблеми пов’язані із полімеразійною усадкою, які призводять до появи 

крайової проникності, фарбування, розвитку вторинного карієсу, тощо. Крім 

того, важливе значення має величина і місце розташування дефекту 

коронкової частини зуба.



Непрямі реставрації, мікропротези виготовлені у лабораторії, як 

відзначають дослідники, мають низку переваг: краще вдається відновити 

анатомічну форму зуба, не змінюють кольору, є міцнішими і більше часу 

функціонують у порожнині рота. Саме тому актуальною проблемою є вибір 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів, удосконалення методики 

діагностики пацієнтів із патологією твердих тканин зубів і розробки алгоритму 

стоматологічного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри 

стоматології ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» на тему: «Комплексна оцінка та оптимізація методів

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп» (№ держреєстрації 01 14U001788) та 

«Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня 

стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке 

проживає на антропогеннонавантажених територіях» (№ держреєстрації 

0117U000946). Здобувач є співвиконавцем фрагментів зазначених НДР.

Обґрунтованість і достовірність наукових досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Дисертаційна робота присвячена підвищення ефективності 

ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів шляхом 

удосконалення клінічної діагностики та розробки алгоритму стоматологічного 

лікування. Для досягнення поставленої мети чітко сформульовані задачі 

дослідження, застосовані сучасні методи досліджень на достатньому обсязі 

клінічних спостережень. Автором обстежено 304 пацієнти для встановлення 

етіології, поширеності дефектів твердих тканин зубів, ускладнень, що 

виникають при такій патології із них 80 склали 2 групи: перша група - 40 

пацієнтів, у яких згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування 

показано виготовляти пряму реставрацію; друга групу - 40 пацієнтів, яким 

показано виготовляти непряму реставрацію. На другому етапі дослідження з 

метою вивчення ефективності запропонованих методів діагностики та



систематизації дефектів твердих тканин зубів було виділено третю групу -  40 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів різної локалізації, яким 

проводилося стоматологічне лікування за запропонованим автором 

алгоритмом та оцінка можливості і ефективності її використання.

Експериментальне дослідження включало в себе: антропометричні 

дослідження, механіко-математичне моделювання контактної взаємодії 

реставрації із тканинами зуба, методи математичного розрахунку і обчислення 

об’ємів коронок зубів та об’ємів зубних порожнин для кожної групи зубів.

Статистичну обробку одержаних результатів проведено з 

використанням методу варіаційної статистики (середнє арифметичне, 

стандартна похибка, середньоквадратичне відхилення, довірчий інтервал) на 

персональному комп’ютері при застосуванні пакету статистичних програм 

«Microsoft Excel -  2015» і «Statistica -  8,0», що свідчить про достовірність 

отриманих результатів.

Проведені дослідження є коректними, обрані методи дослідження 

відповідають поставленим задачам, що дозволяє вважати наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації дисертації обґрунтованими та 

достовірними.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів

Доповнено наукові дані про поширеність різних видів дефектів твердих 

тканин в обстежених пацієнтів, які проживають на Прикарпатті.

Підтверджено, що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зубів призводять до клінічних ситуацій із несприятливим 

прогнозом для таких зубів, аж до їхньої втрати.

Уперше на підставі механіко-математичного моделювання контактної 

взаємодії реставрації з тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення 

міцності товщина стінки пошкодженого зуба повинна задовольняти умову 

/г>0,175£>. Із зменшенням товщини стінки коронки, у тканинах зуба 

виникають більші кільцеві напруження, темпи зростання кільцевих напружень 

підвищуються при зростанні коефіцієнта Пуассона реставраційного матеріалу,



і тим стрімкіше, чим більша величина дефекту. Обгрунтовано, що великі 

осьові напруження, які виникають у нелікованих зубах із дефектами твердих 

тканин зуба, призводять до їх переломів. Побудована механіко-математична 

модель контактної взаємодії реставрації з твердими тканинами зуба 

справджується у випадках більшого оклюзійного навантаження, що сприймає 

сама реставрація. Чим більший об’єм дефекту, тим більш чутлива відновлена 

структура до фізико-механічних характеристик реставрації, тим важливіший 

вибір матеріалу. Доведено, що старіння реставраційного матеріалу (актуально 

для пломбувальних матеріалів) призводить до збільшення еквівалентних 

напружень в тканинах зуба, знижуючи міцність реставрації.

Уточнено антропометричні розміри об’ємів коронок різних груп зубів, 

об’ємів коронкової частини порожнин зубів та об’ємів дефектів твердих 

тканин. Проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC (volume 

index of cavity) для дефектів різних груп зубів дозволили оцінити величину 

втрати твердих тканин зуба при лікуванні пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів.

Уперше за допомогою запропонованого електронного Ехсеї-калькулятора 

для розрахунку об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів порожнин 

зуба в клінічних умовах обраховано значення VIC, що покращило об’єктивізацію 

діагностичного процесу при наявності дефектів твердих тканин зуба.

Уперше розроблено анатомо-функціональну систематизацію для 

диференційованої оцінки величини дефектів зубів, з метою застосування 

диференційованих діагностично-лікувальних підходів до лікування пацієнтів 

із дефектами твердих тканин зубів.

Доведено високу клінічну ефективність та переваги запропонованого 

алгоритму вибору методу лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів, що базується на запропонованій нами систематизації LOV/DD.

4



Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

доцільно використовувати для об’єктивізації діагностичного процесу за 

допомогою запропонованих електронного Excel-калькулятора для розрахунку 

об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів дефектів твердих 

тканин зуба в клінічних умовах, що покращить діагностичний процес при 

наявності дефектів твердих тканин зуба.

Розроблена та впроваджена в практику систематизація приясенних 

дефектів твердих тканин зубів сприяє об’єктивізації діагностичного процесу 

та диференційованому, діагностично-лікувальному підходу при різних 

клінічних варіантах цієї локалізації.

Розроблена та впроваджена в практику систематизація LOV/DD сприяє 

об’єктивізації діагностичного процесу та прокладає методологічний «місток 

наступності» між терапевтичною і ортопедичною стоматологією при 

лікуванні дефектів твердих тканин зубів.

Обґрунтовано застосування при плануванні ортопедичного лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів розробленого алгоритму вибору 

методу лікування, що базується на запропонованій систематизації LOV/DD і 

може слугувати критерієм вибору при лікуванні вказаної патології.

Апробація результатів дисертації та публікації. За матеріалами 

дисертації опубліковано 24 друковані праці, із них 6 статей у фахових 

наукових виданнях України, 1 -  в іноземному журналі (The Pharma Innovation 

Journal), 14 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, 2 патенти 

України на корисну модель, 1 інформаційний лист. Апробація результатів 

відповідає вимогам MOH до кандидатських дисертацій.

Структура дисертації та оцінка її змісту. Дисертаційна робота 

викладена українською мовою на 199 сторінках машинописного тексту 

(основний текст роботи становить 126 сторінок) і складається з вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів дослідження, розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список



джерел літератури включає 236 праць, із них 110 -  латиницею, 126 -  

кирилицею. Робота ілюстрована 12 таблицями та 42 рисунками.

Вступ, викладений на 7 сторінках, відображає актуальність теми 

роботи, її зв’язок із науковою темою, мету, задачі, об’єкт і предмет 

дослідження, методи досліджень, наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, особистий внесок здобувана, апробацію та публікації 

результатів дослідження. Мета і задачі дослідження сформульовані чітко, 

лаконічно, відповідають темі роботи. Об’єкт та предмет дослідження обрані 

методично правильно.

Зауважень до вступу не має.

Розділ 1 присвячений огляду літератури за темою роботи, викладений 

на 26 сторінці і складається із 3 підрозділів.

У підрозділі 1.1 розглядається питання лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів.

У підрозділ 1.2 описано сучасні підходи до вибору методу 

стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів

У підрозділі 1.3 описано особливості клінічної картини руйнування 

зубів, що вплинуть на вибір стоматологічного лікування дефектів твердих 

тканин зубів.

У цілому розділ достатньо інформативний, у якому автор акцентує увагу 

на помилки під час вибору методів лікування дефектів твердих тканин зубів і 

ускладнення після проведення різних видів реставрацій.

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень» викладений на 13 сторінках, 

ілюстрований 1 таблицею та 8 рисунками і складається із 7 підрозділів, у яких 

надано характеристику груп обстежених пацієнтів, описано методику 

клінічного обстеження, визначення індексу руйнування оклюзійної поверхні 

зубів, антропометричні дослідження, механіко-математичне моделювання і 

методику математичного розрахунку об’ємів коронок і зубних порожнин та 

методи статистичної обробки отриманих результатів.
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Розділ 3 «Результати обстеження пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів» 17 сторінок, 3 підрозділи, 16 рисунків.

У підрозділі 3.1 надано загальну характеристику обстежених пацієнтів. 

Було обстежено 36 чоловіків (45,0%) та 44 жінки (55,0%), найбільше у віці 3 5- 

44 роки -  (46 ,3% ), а найменш е-у групі 45-54 роки -(3 ,8% ). При порівнянні 

термінів звернень після проведеного раніше лікування встановлено, що у 

21,3% ускладнення виникали в короткі терміни до 6 місяців; у 32,5% -  

ускладнення спостерігалися до 1 року, у 22,5% -  ускладнення були до 2 років і 

у 23,8% (19 осіб) -  до 3-річного терміну користування реставрацією.

У підрозділі 3.2 характеризуються ускладнення, що виникають після 

стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів. Клінічну оцінку 

реставрацій проведено за методикою USPHS. Невідповідність анатомічної 

форми (AF) встановлено у 15,0% реставрацій, порушення крайової адаптації 

(MA) у 27,5%, шорсткість поверхні (SR) у 20,0%, наявність крайового 

забарвлення (MD) -  у 22,5 випадків. На дискомфорт/ чутливість (OF) 

скаржились 20,0% пацієнтів, вторинний карієс (SC) виявили у 35,0% випадках. 

У двох пацієнтів з непрямою реставрацією виявлено порушення фіксації 

(розцементування) і скол частини реставрації.

У підрозділі 3 проведений аналіз поширеності і характеристики дефектів 

твердих тканин зубів у пацієнтів, які проживають на Прикарпатті. Обстеження 

304 осіб показало наявність 1312 дефектів твердих тканин зубів. Найбільша 

кількість дефектів твердих тканин виявлено в жувальній групі зубів - на 

молярах 511 дефектів (38,9%), на премолярах -  390 (29,7%). Ікла уражаються 

значно рідше - 72 дефекти (5,5%). На різцях 339(25,8%) дефектів.

Зауваження до розділу. Доцільно було розділ починати з поширеності 

дефектів твердих тканин, тобто з підрозділу 3 і можливо дані рис.3.10 надати 

у вигляді таблиці, на рис.3.10 не достатньо інформації -  відсутній опис 

значень.
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Розділ 4 «Результати експериментальних досліджень дефектів твердих 

тканин різних груп зубів» 29 сторінок, 3 підрозділи, містить 9 таблиць, 

ілюстрований 15 рисунками.

У підрозділі 4.1 описано механіко-математичне моделювання 

контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба для уточнення оцінки 

міцності цієї композиції. Обгрунтовано, що великі осьові напруження, які 

виникають у нелікованих зубах із дефектами твердих тканин зуба, призводять 

до їх переломів

У підрозділі 4.2 наведені результати визначення об’ємів дефектів 

твердих тканини різних груп зубів. Автором встановлено, що у фронтальній 

групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова частина порожнини зуба 

займає до 10% об’єму його коронки, а в жувальній групі зубів верхньої та 

нижньої щелепи коронкова частина порожнини зуба займає до 5% об’єму його 

коронки.

У 3 підрозділі проведено математичний розрахунок і обчислення об’ємів 

коронок зубів та об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів. 

Автор розробив електронний Excel-калькулятор, що дозволяє в клінічних 

умовах розрахувати об’єм коронок зубів та використовуючи методики 

визначення об’ємів порожнин зуба обрахувати значення V1C (об’ємний індекс 

порожнини), для покращення об’єктивізації діагностичного процесу при 

наявності дефектів твердих тканин зуба.

Розділ 5 «Удосконалення діагностичного процесу та розробка алгоритму 

лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів», 21 сторінка, З 

підрозділи, 2 таблиці, 3 рисунки.

У 1 підрозділі представлено розробку способу діагностики і 

систематизації приясенних дефектів твердих тканин зубів. Для описання 

глибини, за допомогою пародонтального зонда, розташування приясенного 

краю порожнини щодо рівня ясен автор використовує показник ступеня, 

значення якого буде рівне відстані (вираженій цілим числом в міліметрах) від 

рівня епітеліального прикріплення до найглибшої точки приясенного краю
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порожнини. Якщо дно порожнини розташоване над'ясенно, перед показником 

степеня ставимо знак «+», під'ясенно -  перед показником ступеня ставимо знак 

«-», на рівні епітеліального прикріплення -  «0».

У 2 підрозділі описаний спосіб діагностики і систематизації дефектів 

твердих тканин зубів. У результаті проведеного дослідження запропоновано 

систематизацію дефектів твердих тканин зубів LOV/DD. Перший поділ 

дефектів проведено по глибині ураження: depth of destruction (DD). Наступний 

поділ проведено по кількох параметрах: об’єм дефектів твердих тканин різних 

груп зубів (Volume), оклюзійне навантаження, що буде нести майбутня 

реставрація (Occlusion), місце розміщення дефектів (Location). Базуючись на 

цих вимірах, проводилась діагностика дефектів твердих тканин зубів і за 

допомогою систематизації LOV/DD вибирали метод лікування згідно 

запропонованого алгоритму.

У 3 підрозділі проведене оцінка ефективності запропонованих 

систематизацій дефектів твердих тканин зубів та алгоритму вибору методу 

лікування дефекту твердих тканин зуба. Лікування методом прямої реставрації 

проведено 30 пацієнтам, а 10 -  проведено лікування методом непрямої 

реставрації. Клінічну оцінку реставрацій проводили за модифікованою 

методикою USPHS одразу після встановлення реставрацій та через 6 , 12 

місяців. При оцінці реставрацій у пацієнтів через 12 місяців після лікування 

лише в 1 клінічному випадку (2,5%) реставрація потребувала заміни і не було 

випадки різних типів переломів зубів, втрати зубів. Ефективність 

запропонованого алгоритму складала 97,5%.

Зауваження до розділу. Варто було у цьому розділі надати клінічні 

приклади результатів лікування дефектів твердих тканин зубів прямим і 

непрямим способом лікування.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» 

висвітлений обґрунтований підсумок дисертаційної роботи на основі оцінки 

та узагальнення отриманих результатів дослідження, їх співставлення із 

результатами інших наукових праць, що підтверджує ефективність
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запропонованого алгоритму вибору методу лікування дефекту твердих тканин 

зуба. Розділ висвітлює наукову, теоретичну та практичну значимість 

одержаних результатів для стоматології.

Висновки дисертаційної роботи відповідають меті і задачам 

дослідження, випливають з результатів власних досліджень, об’єктивно 

аргументовані і мають важливе науково-практичне значення.

Практичні рекомендації основані на результатах проведених 

досліджень і можуть бути використані для оптимізації діагностики та 

алгоритму вибору методу лікування дефекту твердих тканин зуба.

Список використаних джерел складається із переліку 236 

опублікованих наукових праць вітчизняних та іноземних авторів, що 

відповідають темі проведеного дослідження.

Автореферат відповідає змісту дисертації, 24 опубліковані праці 

повністю висвітлюють основні положення наукової роботи.

Зауваження.

1. В роботі зустрічаються описки і деякі некоректні вислови (бажано 

замість «хворий» вживати пацієнт).

2. Розділи 3,4 і 5 доцільно було завершити узагальненими висновками.

У плані дискусії пропонується дисертантці надати пояснення з деяких

питань:

1. Ви проводили визначення об’єму дефекту твердих тканин зубів до 

препарування чи після препарування?

2. Чи має значення причина (каріозне ураження, клиновидний дефект, 

тощо) виникнення приясенних дефектів твердих тканин зубів на 

вибір методу лікування?

3. З якого матеріалу (метал, композит, кераміка), на Вашу думку, 

найоптимальніше виготовляти мікропротези методами непрямої 

реставрації?
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Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до 

наукового ступеня кандидата медичних наук

Дисертаційна робота Бульбук Олени Василівни «Клініко- 

експериментальне обгрунтування ортопедичного лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів», яку подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, є 

завершеним науковим дослідженням, яке полягає у вивченні методики 

діагностики та планування вибору методу лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів, що дало можливість розробити нові диференційні 

клініко-діагностичні підходи та вдосконалити тактику лікування таких 

пацієнтів. Основні наукові положення, висновки, рекомендації достатньо 

аргументовані, методи досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає 

задачам дослідження. В авторефераті та опублікованих працях автором 

достатньо повно відображено основні положення дисертації.

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 й методичним рівнем її розробки та 

завданнями дослідження, новизною, достовірністю і обґрунтованістю 

отриманих результатів, висновків і практичному значенню дисертація Бульбук 

Олени Василівни «Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного 

лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів», відповідає вимогам, 

які пред’явлені до кандидатських дисертацій на підставі пункту 1 1 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою №567 Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року із змінами внесеними Постановою



№656 Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року, а сама дисертантка 

заслуговує присудження наукового ступеню кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.
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