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Актуальність теми дослідження.

Відомо, що на даний час однією з поширених патологій зубо-щелепної системи 

залишається втрата коронкової частини зубів, внаслідок каріозного процесу або 

травми, яка часто супроводжується захворюванням тканин пародонту. У більшості 

клінічних ситуацій втрата коронкової частини зуба за наявності хвороб пародонта 

супроводжується його функціональним перевантаженням, яке, у свою чергу, 

призводить до патологічної рухомості, вестибулярного нахилу зубів, особливо 

характерного для фронтальної ділянки зубного ряду. Наявність широкого спектру 

сучасних штифтових конструкцій дозволяє відновити коронкову частину зуба із 

подальшим застосуванням незнімних естетичних конструкцій, однак, за наявності 

нахилу зубів, актуальною постає проблема зміни осі зубів з вирівнюванням 

вестибулярної площини.

Саме тому, розпрацьована і запропонована автором методика відновлення 

кукси зуба із зміною осі відносно вестибулярної площини шляхом застосування 

набору скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу є актуальною і дозволяє 

підвищити ефективність ортопедичного лікування хворих із відсутністю коронкової 

частини зуба.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний 

університет на тему: «Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення якості



через 1, 3 і 6 місяців, у порівнянні з рівнем до лікування, що вказує на переваги 

застосування запропонованих скловолоконних штифтів зі зміненою віссю при 

дефектах твердих тканин зубів і захворюваннях пародонта.

Практична значимість роботи. Дисертантом розпрацьованно та впроваджено 

в практичну діяльність методику відновлення коронкової частини зубів за допомогою 

штифтів для зміни осі при захворюваннях пародонта.

Методика полягає у створенні автором 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 та дають змогу оптимально підбирати штифт до 

клінічної ситуації, що запобігає розколу зуба у хворих при 1 - 2-му ступенях важкості 

захворювання генералізованого пародонтиту.

Запропонована автором 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 клініки кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», клініки кафедри ортопедичної стоматології «Українська медична 

стоматологічна академія», клініки кафедри ортопедичної стоматології та стоматології 

Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, клініки кафедри ортопедичної 

стоматології і ортодонтії ХМАПО, клініки кафедри ортопедичної стоматології 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та клініки 

відділення ортопедичної стоматології «Інститут стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії НАМН України».

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, відділення ортопедичної стоматології «Інститут стоматології 

НАМН України», кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного



ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний 

реєстраційний № 0112U000573). Дисертант є співвиконавцем фрагменту даної НДР.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і практики.

Автором розпрацьованний новий, удосконалений пристрій для визначення 

параметрів планеметричного розташування зубів, що дозволяє вимірювати кут 

нахилу зміненої осі зуба. У результаті проведених клінічних досліджень, шляхом 

вимірювання відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги 

встановлено, що відхилення від осі у вестибуло-оральному напрямку становить від З 

до 7° при 1-му ступені розвитку генералізованого пародонтиту і -  від 8 до 11° при 2- 

му ступені розвитку генералізованого пародонтиту (ГП).

Методом математичного моделювання автором за допомогою математичної 

моделі здійснений аналіз розподілу навантажень у системі «скловолоконний штифт -  

дентин -  реставраційний матеріал» за різними кутами нахилу осі зуба та створено 

методику відновлення кукси зуба із застосуванням пристрою для визначення 

параметрів розташування зубів та внутрішньокореневого штифта, що дозволяє 

змінити вісь відновленого зуба відповідно до потрібних оптимальних величин. 

Обгрунтовано необхідність зміни осі зуба при відновленні штифтовими 

конструкціями і доведено переваги застосування запропонованих скловолоконних 

штифтів над металевими коренево-куксовими вкладками.

Шляхом застосування сучасної методики сканування 3D сканером З SHAPE, 

автором розроблена методика точної діагностики кожної клінічної ситуації на 3D 

моделі, визначено напрямок вісі кореня і проведення планування естетичного 

ортопедичного лікування.

Перевагами запропонованого скловолоконного штифта є здатність відновлення 

кукси з одночасною зміною кута нахилу зуба, який дозволяє розширити 

функціональні можливості внутрішньокореневих штифтів та забезпечує ефективне і 

якісне відновлення коронкової частини зуба.

Отримано нові наукові результати про те, що при застосуванні розроблених 

скловолоконних штифтів визначається достовірне покращення клінічних індексів 

кровоточивості ясен (РВІ), індексу гігієни (Sillness -  Loe) і проби Шиллера-Писарева



медичного університету ім. Данила Галицького, кафедри ортопедичної стоматології 

ДВНЗ «Українська медична стоматологічна академія».

Вважаю, що на основі пропозицій автора доцільно видати інформаційний лист 

або методичні рекомендації МОЗ України.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, достовірність одержаних результатів.

Методи дослідження сучасні, інформативні, охоплюють достатній обсяг 

завдань в тематиці дослідження та відповідають поставленим завданням.

Представлені в роботі дані одержано в результаті обстеження 127 хворих із 

відсутністю коронкової частини зубів, яких розділено на групи: 1-а група -  хворі з 

відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенями розвитку ГП, яким 

ортопедичне лікування проведено штифтовими металевими суцільнолитими 

коренево-куксовими вкладками (60 пацієнтів).

2-а група - хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенями 

розвитку ГП, яким ортопедичне лікування проведено скловолоконними системами 

(67 пацієнтів).

Автором проведено математичне моделювання із створенням 3D моделі 

системи «штифт -  дентин -  реставраційний матеріал - штучна коронка», та 

здійснений аналіз розподілу навантажень при прикладанні сили у ділянці ріжучого 

краю і піднебінної поверхні на моделі фронтального різця верхньої щелепи, 

відновленого металевою куксово-кореневою вкладкою і скловолоконним штифтом з 

відхиленням від осі на 5°, 10°, 15°.

Із застосуванням 3D сканера З SHAPE обстежено 35 пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів і зруйнованою коронковою частиною та відновленою 

запропонованою методикою. Аналіз показників порівнювали перед лікуванням і 

через 1, 3 і 6 місяців після ортопедичного лікування.

Здійснений 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.



Обґрунтовано спосіб відновлення зруйнованої коронкової частини зуба із 

зміненою віссю шляхом використання запропонованого набору скловолоконних 

штифтів із різними кутами нахилу - 5°, 10°, 15°. 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 при 

шинуванні зубів за наявності генералізованого пародонтиту.

Для об’єктивної оцінки ступеня вірогідності отриманих результатів 

дослідження використано варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих 

результатів із застосуванням пакету статистичних програм “ Microsoft Excel - 2010” і 

“Statistica-7,0”. Статистичний підрахунок результатів дослідження проводили, 
обчислюючи середню арифметичну величину (М), середню похибку середньої 

арифметичної величини (ш), достовірність різниць результатів (Р). Результати 

вважали достовірними при коефіцієнті вірогідності меншому за 0,05 (р<0,05).

Таким чином, 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. Основні 

положення та результати дисертаційної роботи оприлюднені 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 дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць, із них 5 

статей у наукових фахових виданнях України, 1 - в іноземному журналі, 2 патенти 

України на корисну модель, 3 тези у матеріалах науково-практичних конференцій, 1 -  

раціоналізаторська пропозиція.



Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо оформлення.

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 187 сторінках, із яких 

123 сторінки - основного тексту, та складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних літературних джерел, додатків. Дисертацію ілюстровано 2 таблицями 

та 70 рисунками. Бібліографічний покажчик містить 216 літературних джерел, із яких 

173 -  кирилицею, 43 -  латиницею.

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

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

наукову новизну та практичне значення роботи, впровадження отриманих результатів 

дослідження у практику, акцентує увагу на особистому внеску в проведених 

наукових пошуках, наводить відомості про апробацію та публікації за темою 

дисертаційної роботи.

Розділ «Огляд літератури» містить 3 підрозділи, викладені на 24 сторінках 

тексту. Складається зі значної кількості — 216 джерел посилань на статті, 

опубліковані в українських та закордонних виданнях. Автором проведено аналіз 

наукової літератури з питань обгрунтування новітніх методик лікування хворих за 

відсутністі 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 підрозділі висвітлені відомі 

сучасні методики відбудови кукси зуба штифтовими конструкціями та 

представленийїх критичний аналіз. Третій підрозділ присвячений методам лікування 

хворих із відсутністю коронкової частини зуба скловолоконними штифтовими 

конструкціями.

Розділ поданий у доступній формі, закінчується висновком, де автор акцентує 

на тих питаннях, які потребують подальшого вирішення.

За розділом огляду літератури є суто технічні зауваження. Так при посиланні на 

прізвища авторів відповідної публікації не наводяться всі їх прізвища.



Розділ 2 «Матеріали й методи дослідження» структурований у відповідності з 

загальноприйнятою формою, де здобувач характеризує об’єкт клінічних досліджень, 

обрані методи дослідження, які застосовувалися в процесі виконання дисертаційної 

роботи. Викладений на 9 сторінках принтерного тексту та містить 4 підрозділи. На 

початку розділу надається клінічна характеристика обстежених хворих, далі 

представлені клінічні методи дослідження.

Обстеження пацієнтів проводиться за запропонованою «Картою обстеження 

хворого із дефектом коронкової частини зуба». Автор представляє клінічну 

характеристику пацієнтів та їх розподіл на окремі групи.

Дисертант за допомогою відповідних фахівців виконав математичне 

моделювання напружень у системі «скловолоконний «штифт -  дентин -  

реставраційний матеріал - штучна коронка» за допомогою редактора Solid Works 

2007.

Оцінювання стану пародонта коренів зубів проводився шляхом визначення 

індексу кровоточивості ясен, проби Шиллера-Писарева, індексу гігієни Silness- Loe та 

ретельно їх описує.

Обов'язковим було застосовування прицільної рентгенографії, 

ортопантомографії. За показами 3D комп’ютерну томографію, внутрішньоротовий 3D 

сканер З SHAPE.

Для об’єктивної оцінки ступеня вірогідності отриманих результатів 

дослідження використано варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих 

результатів із застосуванням пакету статистичних програм “ Microsoft Excel - 2010” і 

“Statistica-7,0”.

На нашу думку бажано було обстеження 127 хворих здійснити аналіз за віком і 

статтю навівши у розділі відповідний їх розподіл.

Розділ 3 «Поширеність і методи лікування дефектів коронкової частини 

зуба» складається з 2 підрозділів, викладений на 12 сторінках, ілюстрований 8 

рисунками.



У підрозділі 3.1. наведена поширеність втрати коронкової частини різних груп 

зубів на основі аналізу статистичних показників надання стоматологічної допомоги 

населенню Івано-Франківської області і власних клінічних обстежень. Встановлено, 

що частота втрати коронкової частини зуба, розміром понад 80% у обстежених 

пацієнтів складає 41,0%. Вивчена локалізація руйнування коронкової частини зуба, 

відношення до ясен та поєднання з генералізованим пародонтитом.

За результатами проведеного клінічного дослідження, шляхом вимірювання 

відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги 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.

У Підрозділі 3.2 автор описує експертну оцінку штифтових конструкцій та 

проводить аналіз наявних у пацієнтів різних видів штифтових конструкцій у 

віддалені терміни після протезування. Для експертної оцінки штифтових конструкцій 

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.

Виявлено, що серед хворих, яким ортопедичне лікування було проведено один 

рік тому, переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки і скловолоконні 

штифти, а серед пацієнтів, яким ортопедичне лікування було проведено 5 і більше 

років тому, переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки. Відсоток 

скловолоконних штифтів невисокий, однак зросла кількість використаних металевих 

анкерних штифтів.

Автор відмічає що, значно менший відсоток ускладнень спостерігається при 

застосуванні скловолоконних штифтів. Однак, найбільш типовими були наступні 

ускладнення: оголення кореня, розцементування штифта або штучної коронки та 

загострення хронічного періодонтиту.

Зауважень до розділу немає.
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Розділ 4. Математичне моделювання напружень у системі «штифт - дентин - 

реставраційний матеріал - штучна коронка» викладений на 27 сторінках, 

ілюстрований 25 рисунками.

У розділі наводиться аналіз результатів проведеного математичного 

моделювання розподілу навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого краю і 

піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого металевою 

куксово-кореневою вкладкою і скловолоконним штифтом із відхиленням від осі на 

5°, 10°, 15°, 20°. Вказано, що за зміною осі кореня найбільш оптимальні напруження, 

виникають при використанні скловолоконних штифтів, у порівнянні з 

суцільнолитими коренево-куксовими металевими вкладками. Найменші напруження 

в досліджуваній системі спостерігалися при зміні осі коренів зубів на 5° і 10° та їх 

відновленні скловолоконними штифтами. Напруження, які виникають при 

застосуванні металевих суцільнолитих коренево-куксових вкладок і при нахилі осі 

кореня на 20°, можуть призводити до ускладнень, які проявляються тріщинами 

коренів та відломом стінки кореня зуба, розцементуванням штифтової конструкції.

На основі виконаного математичного дослідження дисертант обґрунтовує 

переваги запропонованого способу застосуванням скловолоконних штифтів із 

зміненою віссю шляхом використання набору скловолоконних штифтів із різними 

кутами нахилу.

Зауважень до розділу немає.

Розділ 5 «Клінічні результати застосування запропонованої методики 

відновлення коронкової частини зубів» складається з 2 підрозділів, викладений на 38 

сторінках та повноцінно ілюстрований -  35 рисунками та 2 таблицями.

Автором запропоновані методики діагностики і відновлення коронкової 

частини зубів, вивчено варіанти нахилу вісі коренів при різних ступенях важкості 

генералізованого пародонтиту та запропоновано набір скловолоконних штифтів для 

відновлення кукси зуба із різними кутами нахилу. Також, у розділі описана клінічна 

оцінка результатів запропонованих методів лікування пацієнтів із генералізованим 

пародонтитом з відсутністю коронкової частини зубів.

Закінчується розділ висновком та списком друкованих праць дисертанта.



У розділі “Аналіз та узагальнення результатів дослідження” наведений 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну та 

практичну значимість отриманих результатів для прикладної стоматології. Дисертант 

лаконічно характеризує і узагальнює основні результати власного дослідження.

Висновки представлені відповідно до поставлених завдань, відображають 

найбільш показові результати дисертаційного дослідження, які представляють 

обґрунтований дисертантом спосіб відновлення коронкової частини зуба.

Загалом дисертаційна робота написана послідовно, грамотно, цифрові дані 

згруповано та систематизовано у таблицях, на рисунках зображено математичне 

моделювання напружень при відновленні зубів штифтовими конструкціями, наведено 

клінічні приклади, що в значній мірі полегшує їхнє сприйняття та порівняння.

Автореферат і опубліковані за матеріалами наукової роботи друковані праці 

повністю відображають послідовність та результати дисертаційні' роботи.

Разом з тим, в контексті проведення наукової дискусії виникає декілька 

питань до автора:

1. Чи Ви можете навести порівняльну характеристику ускладнень при 

відновленні коронкових частин із зміною осі відомими штифтовими конструкціями 

та запропонованими.

2. Наведіть фізико-механічні властивості штифтів, як вони впливають на 
клінічні результати порівняно з традиційними методами.

Висновок

Представлена 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, яке полягає у підвищенні ефективності 

ортопедичного лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба шляхом 

розробки удосконалених методик застосування скловолоконних штифтових 

конструкцій.



Найголовніші наукові положення, висновки, практичні рекомендації в 

достатній мірі аргументовані, методики досліджень сучасні, інформативні, їхній 

вибір відповідає поставленим завданням дослідження. Викладені в даному відгуку 

зауваження не є принциповими, тому суттєво не впливають на достовірність 

виконаної дисертантом роботи.
З огляду на актуальність, обсяг виконаних досліджень, новизну отриманих 

результатів і їх практичне та наукове значення дисертаційна робота Виклюка І.В. 

«Комплексне обґрунтування новітніх методик лікування хворих із відсутністю 

коронкової частини зуба» 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, 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №656 від 19.08.2015 

року та №1159 від 30.12.2015 року) а здобувач заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.
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