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Актуальність теми дослідження. Потреба населення України в ортопедичній 
стоматологічній допомозі становить близько 94%, серед яких у 36- 53% відмічається 
зруйнована коронкова частина зуба.

На сьогоднішній день існують різні методики відновлення коронкової частини 
зуба. Однією з найбільш доцільних методик є використання куксової вкладки, як 
опорного елемента за рахунок збільшення площі поверхні прилягання вкладки до 
стінок кореня зуба, що запобігає ряду ускладнень: їх розцементування, перелому 
кореня зуба.

Однак різні матеріали в порожнині рота піддаються корозійним процесам, 
створюють явища гальванозу та мають певні естетичні недоліки.

Поява штифтової системи з скловолокна для відновлення зуба знайшло своє 
застосування при естетичному застосуванні з використанням прескераміки, 
цирконію. Значною перевагою таких штифтових конструкцій є обмежене 
препарування тканин зуба, модуль еластичності скловолокна аналогічний кореневому 
дентину, показники міцності на вигин і на розрив, близькі до структур кореня, 
суцільне зчеплення по всій площі контакту.

Часто відсутність коронкової частини зуба спостерігається при захворюваннях 
пародонта (пародонтоз, пародонтит), що супроводжується розходженням зубів у 
фронтальній ділянці (протрузія) та призводить до суттєвих функціональних 
порушень, які зростають в динаміці. Тому, розробивши методику відновлення кукси 
зуба із зміною осі відносно вестибулярної площини, автор дає можливість підвищити 
ефективність ортопедичного лікування хворих із відсутністю коронкової частини 
зуба шляхом застосування штифтових конструкцій для зміни осі зуба за допомогою 
сучасних матеріалів.

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 № 0112U000573). Здобувач є співавтором фрагменту даної НДР.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і практики.
Дисертаційна робота Виклюка І.В. «Комплексне обгрунтування новітніх 

методик лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба» є самостійним 
завершеним науковим дослідженням, проведеним на сучасному фаховому рівні під 
керівництвом завідувача кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського 
національного медичного університету, доктора медичних наук, професора 
Ожогана З.Р.



Дисертант вивчив поширеність відсутності коронкової частини зубів, частоту 
руйнування зубів нижче рівня ясен та поєднання відсутності коронкової частини 
зубів із захворюванням тканин пародонта.

Математично обгрунтував з’єднання і розподіл навантажень в системі «штифт 
-  дентин -  реставраційний матеріал - штучна коронка», особливо при зміні осі зуба у 
пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта.

Автором доведено, що відхилення коронкової частини зубів відносно зубної 
дуги від осі у вестибуло-оральному напрямку наближається в межах 3°-7° при 
першому ступені важкості генералізованого пародонтиту і - 8°-11° при другому 
ступені важкості генералізованого пародонтиту.

Розроблено новий, удосконалений пристрій для визначення параметрів 
розташування зубів, що дозволяє вимірювати кут нахилу при зміні осі зуба.

Дисертант розробив та клінічно обгрунтував запропонований спосіб 
відновлення кукси кореня із зміненою віссю шляхом використання набору 
скловолоконних штифтів з різними кутами нахилу при дефектах твердих тканин зубів 
і захворюваннях тканин пародонта у динаміці лікування 1, 3 і 6 місяців.

Практичне значення роботи. Автором розроблено та впроваджено в клінічну 
практику нову методику лікування хворих із дефектом коронкової частини зуба при 
захворюваннях тканин пародонта шляхом застосування запропонованого 
скловолоконного штифта із зміною осі коронкової частини зуба.

Суть запропонованої методики полягає у створенні набору еталонних маркерів 
і внутрішньо-кореневих скловолоконних штифтів з відповідним кутом нахилу (3°- 
15°), які містять коронкову частину у формі циліндра довжиною до 7 мм і кореневу у 
формі конуса -  довжиною 10 мм, які дають змогу оптимально підбирати 
оптимальний штифт до клінічної ситуації, що запобігає розколу зуба у хворих при 1- 
му , 2-му ступенях важкості захворювання генералізованого пародонтиту.

Запропонована дисертантом методика відновлення кукси зуба при дефектах 
твердих тканин за допомогою скловолоконних штифтів із зміною осі коронкової 
частини при захворюваннях тканин пародонта впроваджена в клінічну практику 
клінік кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет», клініку кафедри ортопедичної стоматології та стоматології 
Інституту стоматології НМАПО імені П. JI. Шупика, клініку кафедри ортопедичної 
стоматології і ортодонтії ХМАПО, клініку кафедри ортопедичної стоматології 
«Українська медична стоматологічна академія», клініку відділення ортопедичної 
стоматології «Інститут стоматології НАМН України», клініку кафедри ортопедичної 
стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила 
Г алицького.

Результати наукової роботи застосовуються в навчальному процесі кафедри 
ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 
університет», кафедри ортопедичної стоматології та стоматології Інституту 
стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедри ортопедичної стоматології і 
ортодонтії ХМАПО, кафедри ортопедичної стоматології «Українська медична 
стоматологічна академія», відділення ортопедичної стоматології «Інститут 
стоматології НАМН України», кафедри ортопедичної стоматології Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького.



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, достовірність одержаних результаті.

Для досягнення поставленої мети дисертантом був обраний правильний 
науковий підхід, поставлено 5 завдань, які вирішувались на основі застосування 
клінічних, рентгенологічних, математичних, індексних та статистичних методів 
дослідження.

З метою вивчення частоти руйнувань коронкової частини зуба дисертантом 
було обстежено 570 хворих та розроблено «Карту обстеження хворого із дефектом 
коронкової частини зуба». З низ було відібрано 127 пацієнтів, у яких були зруйновані 
тверді тканини коронкової частини зубів (ІРОПЗ понад 80%) та наявні захворювання 
пародонту. В свою чергу цих було розділено на 1 групу -  хворі з штифтовими 
металевими коренево-куксовими вкладками і 1-2 ступенем розвитку ГП (60 
пацієнтів), яким відновлення здійснювалось без відхилення коренів від осі (23 
пацієнти) та з відхиленням коренів від осі (37 пацієнтів). 2 група - хворі з 
скловолоконними системами і 1-2 ступенем розвитку ГП (67 пацієнтів), яким 
відновлення здійснювалось без відхилення коренів від осі (28 пацієнтів) та з 
відхиленням коренів від осі (39 пацієнтів).

Розроблено новий, удосконалений пристрій для визначення параметрів 
розташування зубів, що дозволяє вимірювати кут нахилу зміненої осі зуба.

Проведено математичне моделювання системи «штифт -  дентин -  
реставраційний матеріал - штучна коронка», за допомогою редактора Solid Works 
2007 та проведено аналіз розподілу навантажень при прикладанні сили у ділянці 
ріжучого краю і піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, 
відновленого металевою куксово-кореневою вкладкою і скловолоконним штифтом з 
відхиленням від осі на 5°, 10°, 15°.

При виконанні дисертаційної роботи було застосовано методику 3D сканування 
за допомогою 3D сканера З SHAPE та обстежено 35 пацієнтів із дефектами твердих 
тканин зубів і зруйнованою коронковою частиною та відновленою запропонованою 
методикою.

Обгрунтовано спосіб відновлення зруйнованої коронкової частини зуба із 
зміненою віссю шляхом використання запропонованого набору скловолоконних 
штифтів із різними кутами нахилу - 5°, 10°, 15° та клінічно та науково наведено дані 
про те, що корені з нахилом від 5° до 15°, які попередньо ендодонтично підготовлені, 
придатні до відновлення адгезивними коренево-коронковими скловолоконними 
системами у якості опори для ортопедичних конструкцій, що застосовуються з метою 
шинування зубів при генералізованому пародонтиті.

Проведено аналіз показників індексної оцінки (індекс кровоточивості ясенних 
сосочків РВІ, пробу Шиллера-Писарева, індекс Sillness -  Loe) перед лікуванням і 
через 1, 3 і 6 місяців після ортопедичного лікування.

Отже, запропоновані методи дослідження, що застосовувалися під час 
проведення дисертаційного дослідження, достатньо інформативні та придатні для 
виконання поставлених в роботі завдань.

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях. Ключові 
положення та результати дисертаційного дослідження висвітлені у матеріалах 
ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна 
стоматологія та перспективні напрями розвитку» (Ужгород, 2012); науково-



практичній конференції «Сучасні технології хірургічної стоматології і щелепно- 
лицевої хірургії» (Івано-Франківськ, 2015), науково-практичній конференції 
«Інноваційні технології в сучасній стоматологічній практиці», в рамках проведення 
стоматологічних виставок «МЕДВІН-Стоматологія» (Івано-Франківськ, 2013, 2014, 
2015,2016, 2017).

За матеріалами кандидатської дисертації здобувачем опубліковано 5 статей у 
фахових наукових виданнях України, опубліковано 3 тези у матеріалах з'їздів та 
конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель та 1 раціоналізаторську 
пропозицію.

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо оформлення.
Дисертація викладена українською мовою на 1 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 2 таблицями та 76 
рисунками. Бібліографічний покажчик містить 216 літературних джерел, із яких 173 -  
кирилицею, 43 -  латиницею.

Розділ «Вступ» оформлений на 7 сторінках, у якому автор обгрунтовує 
актуальність вибраної теми, 7 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 3 підрозділи, викладені на 24 сторінках 
тексту. Складається з багатої кількості посилань на статті, опубліковані в українських 
та закордонних джерелах. Автором проведено аналіз літератури з питань 
обгрунтування новітніх методик лікування хворих із відсутністю коронкової частини 
зуба. Перший підрозділ присвячений вивченню потреби заміщення відсутності 
коронкової частини зуба. Вивчення проблеми поширеності втрати коронкової 
частини зуба свідчить про наявність даної проблеми та необхідність її ефективного 
вирішення. У другому висвітлені відомі сучасні методики відбудови кукси зуба 
штифтовими конструкціями. Третій підрозділ присвячений методам лікування хворих 
із відсутністю коронкової частини зуба скловолоконними штифтовими 
конструкціями. Кожен із підрозділів завершується коротким підсумком, де автор 
підкреслює ключові моменти, які в них висвітлені.

Матеріали розділу описані у доступній формі, пошукач акцентує увагу на тих 
питаннях, які входять до завдань дослідження.

Зауваження до розділу: слід детальніше структуризувати та чіткіше
розмежувати види штифтових конструкцій.

Розділ 2 «Матеріали й методи дослідження» містить 4 підрозділи та 
надрукований на 9 сторінках принтерного тексту. На початку розділу надається 
клінічна характеристика обстежених хворих, далі представлені клінічні методи 
дослідження. Обстеження пацієнтів проводиться за запропонованою автором «Карта 
обстеження хворого із дефектом коронкової частини зуба».

Для оцінки стану пародонта коренів зубів, які підлягали відновленню, 
дисертант проводить методики індексної оцінки гігієни та ретельно їх описує.



Також автор виконує математичне моделювання напружень у системі 
«скловолоконний «штифт -  дентин -  реставраційний матеріал - штучна коронка».

Статистичну обробку одержаних результатів досліджень виконано із 
використанням ліцензійних пакетів аналізу даних та описової статистики в програмах 
«Microsoft Excel 2010» та «Statistica 7,0».

Розділ 3 «Поширеність і методи лікування дефектів коронкової частини 
зуба» складається з 2 підрозділів, викладений на 12 сторінках, ілюстрований 8 
рисунками.

Підрозділ 3.1. Наведена поширеність відсутності коронкової частини різних 
груп зубів на основі аналізу статистичних показників надання стоматологічної 
допомоги населенню Івано-Франківської області і власних клінічних обстежень. За 
результатами проведеного клінічного дослідження, шляхом вимірювання відхилень 
осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги було встановлено, що відхилення 
від осі у вестибуло-оральному напрямку переважали в межах 3-7° при 1 ступені важкості 
генералізованого пародонтиту і -  8-11° при 2 ступені важкості генералізованого 
пародонтиту.

За результатами проведеного клінічного дослідження, шляхом вимірювання 
відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги було встановлено, що 
відхилення від осі у вестибуло-оральному напрямку переважали в межах

Підрозділ 3.2 Автор присвячує експертній оцінці штифтових конструкцій та 
проводить аналіз наявних у пацієнтів різних видів штифтових конструкцій у 
віддалені терміни після протезування. Для експертної оцінки штифтових 
конструкцій було відібрано 180 пацієнтів з різними термінами після протезування. 
Серед ускладнень при користуванні металевими коренево-куксовими вкладками 
зустрічалися їх розцементування, тріщини коренів та їх каріозні ураження, оголення 
кореня зуба, атрофія міжзубних перегородок. Серед ускладнень при застосуванні 
скловолоконних штифтів найбільш типовими були оголення кореня, 
розцементування штифта або штучної коронки та загострення хронічного 
періодонтиту.

Розділ 4 «Математичне моделювання напружень у  системі «штифт - 
дентин - реставраційний матеріал - штучна коронка» викладений на 27 
сторінках, добре ілюстрований -  25 рисунками.

Автором проведено розподіл навантажень при прикладанні сили у ділянці 
ріжучого краю та піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, 
відновленого металевою коренево-куксовою вкладкою і скловолоконним штифтом 
без відхилення від осі та з відхиленням від осі на 10, 15, 20°.

Встановлено, що при зміні вісі кореня найбільш оптимальні напруження, 
виникають при використанні скловолоконних штифтів у порівнянні з металевими 
коренево- куксовими вкладками. Використання металевих куксових вкладок при 
зміні вісі кореня на 15, 20° можуть призвести до ускладнень, розцементування 
вкладок та тріщин коренів.

Розділ 5 «Клінічні результати застосування запропонованої методики 
відновлення коронкової частини зубів» складається з 2 підрозділів, розміщений на 
38 сторінках та повноцінно ілюстрований -  35 рисунками та 2 таблицями.

Дисертантом встановлена поширеність дефектів твердих тканин коронкової 
частини зубів, які потребують застосування штифтових конструкцій. За допомогою



запропонованої методики, вивчено варіанти нахилу вісі коренів при різних ступенях 
важкості генералізованого пародонтиту: відхилення від осі в вестибуло-оральному 
напрямку переважали в межах 3-7° при 1 ступені важкості генералізованого 
пародонтиту і - 8-11° при 2 ступені важкості генералізованого пародонтиту. 
Автором запропоновано набір скловолоконних штифтів для відновлення кукси зуба із 
різними кутами нахилу та встановлено, що корені з нахилом від 3° до 15°, які 
попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до відновлення адгезивними 
коренево-коронковими системами, у якості опори для ортопедичних конструкцій, що 
застосовуються з метою шинування зубів при захворюваннях пародонту. Розділ 
закінчується висновком та списком друкованих праць дисертанта.

В розділі “Аналіз та узагальнення результатів дослідження” дисертант 
лаконічно характеризує і узагальнює основні результати власного дослідження, 
наводить детальний підсумок дисертаційної роботи та висвітлює теоретичне та 
практичне значення отриманих результатів для науової і клінічної стоматології.

Висновки сформульовані у строгій відповідності до поставлених завдань, в 
яких відображено обгрунтований дисертантом алгоритм проведення діагностичних та 
лікувальних заходів з метою поставлених в науковому дослідження завдань.

Дисертаційне дослідження викладено послідовно, доступно, результати 
проведених досліджень впорядковані у таблицях, на рисунках продемонстровано 
проведення математичного моделювання напружень при відновлені зубів 
штифтовими конструкціями, наведено клінічні приклади, що значно полегшує їхнє 
сприйняття та оцінку.

Автореферат та опубліковані за матеріалами наукової роботи друковані праці 
повноцінно розкривають суть змісту та результатів виконаного дисертаційного 
дослідження.

Разом з тим, в контексті проведення наукової дискусії виникає декілька 
питань до автора:

1. Яке лікування проводилось у зв’язку з патологією тканин пародонту?
2. Які цементи використовувались для фіксації внутрішньокореневої частини та 
якими матеріалами відновлювали коронкову частину при використанні 
скловолоконних штифтових конструкцій?
3. Згідно з Вашими розрахунками, які показники індексу ІРОПЗ є оптимальними 
для застосування запропонованої конструкції?
4. Яким чином запропонована Вами конструкція дозволить демпфірувати 
оклюзійні навантаження?
5. Які сучасні методи доказової медицини були Вами застосовані у ході 
виконання наукового дослідження?

Висновок.
Подана до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

дисертаційна робота Виклюка І.В. «Комплексне обгрунтування новітніх методик 
лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба» є завершеною 
кваліфікаційною науковою роботою, що присвячена вирішенню актуального 
завдання сучасної стоматології, яка полягає у підвищенні ефективності 
ортопедичного лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба шляхом 
розробки методик застосування скловолоконних штифтових конструкцій.

Основні наукові положення, висновки, рекомендації в повній мірі



аргументовані, методики досліджень сучасні, інформативні, їхній вибір відповідає 
поставленим завданням дослідження. Наведені в даному відгуку зауваження не є 
принциповими і не впливають на значимість виконаної дисертантом роботи.

Беручи до уваги на актуальність, зважаючи на об’єм виконаних досліджень, 
новизну отриманих результатів та їхнє практичне та наукове значення, дисертаційне 
дослідження Виклюка І.В. «Комплексне обгрунтування новітніх методик лікування 
хворих із відсутністю коронкової частини зуба» повністю відповідає п.11 “Порядку 
присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 p., № 567 2013 (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 10.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 
року), щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.
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