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Актуальність теми

Загально відомо, що в значної кількості пацієнтів із зниженням висоти 
прикусу спостерігається гіпер- чи гіпотонус жувальної групи м'язів. До 
зниження висоти прикусу, а відповідно й патології м'язів, призводять численні 
фактори, серед яких: генетичні, порушення обміну речовин, харчування, вплив 
ш кідливих факторів, важкі захворювання, парафункціональна активність 
жувальних м'язів.

Отже, актуальним залишається питання діагностики, ортопедичного 
лікування та вивчення змін міостатичних рефлексів під час підвищення прикусу.

Тому представлена робота Костишина Андрія Богдановича "Тимчасові 
незнімні конструкції в перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні 
пацієнтів із зниженням висоти прикусу" є актуальною та своєчасною на 
сьогоднішньому етапі розвитку стоматології, яка має як наукове, так і практичне 
спрямування.

Варто зауважити, що дана дисертаційна робота є фрагментом планових 
державних науково-дослідних робіт кафедри стоматології післядипломної освіти 
ДВНЗ «ІФНМ У» «Розробка методів діагностики, лікування та профілактики 
стоматологічних захворювань у населення, що проживає в екологічно 
несприятливих умовах», ДР № 0111U003681 та «Комплексна оцінка та 
огітимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 
захворювань у населення різних вікових груп», № ДР 0 1 14U001788, де здобувач 
був безпосереднім виконавцем даних робіт.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна

Поглиблений аналіз отриманих результатів та використаних у даній роботі 
об'єктивних методів дослідження, засвідчив високий ступінь обґрунтованості 
наукових положень, висновків та рекомендацій, які базуються та забезпечені 
значним обсягом проведених, із використанням високоінформагивних. сучасних 
і доступних у застосуванні, клінічних, електроміографічних та статистичних 
методів дослідження.



З метою встановлення переваг запропонованої автором методики 
виготовлення незнімних провізорних ортопедичних конструкцій, армованих 
скловолокном, було проведено ортопедичне лікування та подальше клінічне 
спостереження за 93 пацієнтами, які були розділені на три групи. Групу 1 
складали 32 пацієнтів із включеними дефектами зубних рядів із зниженою 
висотою прикусу до 2 мм (п=32), групу 2 - пацієнти з включеними дефектами 
зубних рядів із зниженою висотою прикусу до 2-4 мм (п=31), Група 3 -  це 
пацієнти із включеними дефектами зубних рядів із зниженою висотою прикусу 
до 4-6 мм (п=30). Особи контрольної групи (п=30) -  з інтактними зубними 
рядами, без супутньої соматичної та стоматологічної патології, обстежувалися в 
одне відвідування. Так, у процесі клінічного дослідження проводилися збір 
анамнезу; стоматологічне обстеження ротової порожнини, обстеження 
жувальних м'язів за методикою J1.A. Скорикової та виготовлення ортопедичних 
конструкцій.

Ключовими були електроміографічні дослідження, в рамках яких 
проводилося всебічне вивчення роботи m .m asseter та m.temporalis, які включали 
метод функціональних проб поверхневої електроміографії, індексну оцінку 
стану жувальних та скроневих м'язів за Ferrario, метод визначення 
середньостатистичного значення роботи жувальних та скроневих м'язів, метод 
побудови графіку скатерограми турно-амплітудного аналізу за W illison та метод 
жувальної проби з харчовим подразником.

Всі дані піддавалися статистичній обробці на персональному комп'ютері з 
використанням ліцензованих пакетів даних.

Наукова та практична значимість проведених досліджень

З нашої точки зору, наукова новизна отриманих у даній дисертаційній 
роботі результатів, перш за все, полягає в тому, що здобувачем уперше 
розроблено й апробовано неінвазивну комплексну методику обстеження з 
допомогою виключно поверхневої електроміографії, розроблено декілька 
способів покращення діагностики стану жувальних та скроневих м'язів.

Окрім цього, автором удосконалено конструкцію пластмасового 
мостоподібного протеза для тимчасового ортопедичного лікування пацієнтів із 
зниженою висотою прикусу та принципи лікування в залежності від ступеня 
патологічного процесу з урахуванням і вивченням стану жувальної групи м'язів.

Отже, наведене вище яскраво свідчить про високий ступінь наукового і 
прикладного значення отриманих результатів, їх практичну цінність та 
можливість їх безпосереднього впровадження в клінічну стоматологію в 
масш табах країни.



Оцінка змісту роботи, зауваження

Дисертаційна робота Костишина Андрія Богдановича "Тимчасові незнімні 
конструкції в перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні пацієнтів із 
зниженням висоти прикусу’’, оформлена та побудована у повній відповідності з 
основними вимогами ДАК України і складається з титульного аркуша, вступу, 
огляду літератури, 5 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 
результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку 
використаних джерел, який містить у собі 238 найменувань (із них латиною -  
53) та додатків. Робота ілюстрована 35 таблицями та 55 рисунками, загальний 
обсяг якої складає 235 сторінок принтерного тексту. Дисертація викладена 
державною мовою.

У розділі "Вступ", який поданий на 10 сторінках, здобувач достатньо 
фахово та професійно, на підставі виключно теми дисертаційної роботи, 
обґрунтовує актуальність вибраної теми, її зв’язок з науковими програмами, 
мету та окреслює основні завдання дослідження для виконання поставленої 
мети, представляє наукову новизну та практичну значимість роботи, 
впровадження результатів дослідження в практику.

Зауважень до вступу немає.

Розділ огляду літератури «Сучасні тенденції діагностики та лікування 
пацієнтів із зниженою висотою прикусу» складається з 3 підрозділів, 
викладений на 24 сторінках, включає в себе достатньо посилань на авторів та 
періодичні видання різних країн світу. Автором проведений глибокий аналіз 
джерел літератури з питань етіопатогенезу зниження висоти прикусу, способи 
діагностики та принципи лікування, застосування електроміографічного 
дослідження функціонального стану жувальних м ’язів у стоматології та сучасні 
провізорні незнімні конструкції.

Також, варто відмітити поглиблене вивчення та логічну характеристику 
автора різних видів електроміографічного дослідження та можливостей 
використання їх в практичній стоматології, в залежності від різних клінічних 
ситуацій.

Позитивним є те, що розділ не перевищує 20% від основної частини 
дисертації.

М атеріал розділу поданий у доступній формі, закінчується висновком, де 
автор вказує на важливі питання, які ще потребують вирішення.

Зауваження:
1. У тексті слід уникати частих повторень.
2. Доцільно використовувати більш літературний стиль виклад} 

матеріалу.



У другому розділі «Матеріали й методи дослідження», який побудований 
у традиційній формі та складається з 5 підрозділів і займає 16 сторінок, автор 
дає характеристик} об 'єкту клінічних досліджень, вибраних методів 
дослідження, які використовувалися в процесі виконання дисертаційного 
дослідження.

Зокрема, здобувач надає поглиблену характеристику самому об'єкту 
клінічних досліджень. Так, перед усім, стисло надані основні методики 
клінічних та електроміографічних обстежень, які чітко характеризують 
необхідність їх використання при комплексному обстеженні зубо-гцелепної 
системи та жувальної групи м'язів.

Також, автор детально описує принцип роботи розробленої ним 
комп'ютерної програми «DiagnosticDocExtractor», яка використана у такому 
дослідженні вперше та дозволяє суттєво скоротити час аналізу поверхневих 
електроміограм у стоматології.

Розділ логічно завершується описом використаних методів статистичної 
обробки отриманих результатів та переліком 5 публікацій по висвітленню 
результатів досліджень.

Ретроспективний аналіз використаних методів дослідження засвідчив їхню 
актуальність, доступність, цілеспрямованість, високий ступінь інформативності, 
що в цілому, дозволили здобувачеві отримати найбільш ймовірні й обґрунтовані 
дані.

Зауважень немає.

Розділ 3 роботи здобувана під назвою «Стан жувального апарату в 
пацієнтів зі зниженою висотою прикусу» складається з 2 підрозділів, 
викладений на 20 сторінках, ілюстрований 7 рисунками та присвячений двом 
ключовим показникам, які вивчали у пацієнтів перед початком ортопедичного 
лікування -  ступеня зниження висоти прикусу й характеристиці стану m.masseter 
та m .temporlais пацієнтів із зниженням висоти прикусу та здорових осіб.

Базуючись на методиці антропометричного визначення стандартних 
розмірів коронок зубів за С.В. Радлінським (2007), яка була використана для 
визначення ступеня зниження висоти прикусу, автор обґрунтував розподіл 
пацієнтів на групи, а завдяки електроміографічному дослідженню в стані 
відносного фізіологічного спокою, при максимальному відкриванні рота, при 
максимальному стисненні щелеп та при виконанні жувальної проби, 
охарактеризував особливості роботи жувальної групи м'язів, характерні для 
різного ступеня зниження висоти прикусу.

Слід зауважити, що багатопараметровий аналіз поверхневих 
електроміограм продемонстрував не тільки загальні тенденції електроміограм 
обстежених пацієнтів, а й зміни деяких параметрів, на які варто звертати



особливу уваг}' в процесі адаптації пацієнтів до тимчасових ортопедичних 
конструкцій.

Під час аналіз} даного розділу здобувачем доведено, що існує необхідність 
вивчення процесу адаптації жувальної групи м'язів до постійного ортопедичного 
лікування та використання провізорних конструкцій у процесі перебудови 
міостатичних рефлексів даних пацієнтів.

Розділ закінчується відповідними висновками та наведеною публікацією 
по висвітленню результатів досліджень.

Зауваження:
1. Вважаємо, що можливо більш доцільним є перенесення підрозділу 3.1. 

у другий розділ дисертації, так як він не має результатів дослідження.
2. Доцільним є конкретизувати, чи дані норми є загальноприйнятими, чи 

за показники контрольної групи вважалися нормою і чому.

У четвертому розділі здобувачем наведена технологія виготовлення 
вдосконалених провізорних мостоподібних протезів шляхом армування 
скловолоконною стрічкою розміщений на 6 сторінках, ілюстрований 7 
рисунками.

У даному розділі автором детально, ілюструючи опис фотографіями 
лабораторних етапів, представлена техніку виготовлення конструкції 
провізорного акрилового мостоподібного протеза, армованого скловолоконними 
стрічками та балками.

Також, у цьому розділі автор докладно описує, місця розташування 
скловолоконних армуючих елементів із метою посилення міцності протеза та 
збереження його естетичних та функціональних властивостей.

Зауважень немає.

Розділ 5 «Електроміографічна характеристика змін міостатичних 
рефлексів m.masseter та m .tem poralis у пацієнтів із зниженою висотою прикусу 
після фіксації незнімних тимчасових ортопедичних конструкцій» є найбільшим 
за об'ємом та представлений на 52 сторінках принтерного тексту, ілюстрований 
35 рисунками.

У підрозділах автором подані характеристики жувальної групи м'язів, які 
загалом подають розгорнуту та повну характеристику процес} адаптаційних 
змін м'язів у процесі підготовки до постійного ортопедичного лікування. 
Зокрема, у підрозділі 5.1 здобувач описує якісну оцінку електроміограм після 
лікування, а в підрозділі 5.2. здобувачем подана оцінка показників поверхневої 
ЕМ Г жувальних та скроневих м ’язів зліва і справа в стані відносного 
фізіологічного спокою, при виконанні функціональних проб у процесі лікування 
хворих із зниженою висотою прикусу в динаміці (через 7 днів. 1. З та 6 місяців 
після фіксації тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій)



Автором доведено, що в залежності від функціонального навантаження 
при виконанні різних функціональних проб адаптаційні можливості m.masseter 
та m .temporalis проявляються по-різному. В процесі дослідження здобувачем 
встановлено ряд закономірностей та тенденцій змін поверхневих електроміограм 
при виконаних функціональних проб: найшвидше наближення показників у
пацієнтів основних груп до даних контрольної групи під час виконання проби 
максимального відкриття рота, найважче -  при максимальному стисненні щелеп. 
Також, варто зауважити швидке наближення показників до норми m.temporalis, 
у порівнянні із m.masseter.

Дані отримані, у попередньому підрозділі автор розширив даними 
ступеню взаємокомпенсації роботи m.masseter та m .tem poralis на основі оцінки 
показників середньостатистичного значення поверхневої ЕМГ жувальних та 
скроневих м ’язів при лікуванні хворих із зниженою висотою прикусу, ЩО є 

дуже важливим. Адже враховуючи взаємну компенсацію роботи m .masseter та 
m.temporlais, важливим є визначення походження покращення показників 
роботи м'язів як результату покращення їхнього балансу в роботі, чи за рахунок 
перевантаження одного, чи декількох з них.

Результати наступного підрозділу дозволили автору не тільки 
продемонструвати ступінь балансу роботи m.masseter та m .tem poralis у 
відсотковому співвідношенні, а й продемонструвати ефективність адаптації 
методики Індексної оцінки поверхневих електроміограм за Ferrario при 
використанні двоканального електроміографа.

Дані останнього підрозділу, із використанням вперше в науковій 
стоматологічній праці методики візуального аналізу турно-амплітудного аналізу 
за W illison, доповнюють вищенаведені дані графічно та візуально, 
підтверджуючи дані попередніх підрозділів.

На основі проведених досліджень та їхнього аналізу здобувач встановив, 
що нормалізація стану жувальних м'язів після тимчасового ортопедичного 
лікування в пацієнтів із зниженою висотою прикусу до 2 мм відбувається через 1 
місяць після фіксації в ротовій порожнині ортопедичних конструкцій, і не 
потребує підготовчого ортопедичного лікування. Пацієнтам при зниженні 
висоти прикусу на 3-4 мм рекомендовано використання тимчасових 
ортопедичних конструкцій терміном на 90-180 діб із контролем даних через ЗО 
та 90 днів після фіксації ортопедичних конструкцій у ротовій порожнині. 
Пацієнтам із зниженням висоти прикусу більш, ніж 5 мм рекомендоване 
обов'язкове використання тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій на 2 
щелепи терміном на 180 діб із одночасним чи поетапним збільшенням висоти 
прикусу не більше 4 мм.

Розділ написаний добре, переконує в достовірності одержаних результатів, 
і закінчується опублікованими за темою розділу 4 працями.



Відрадно, що одержані автором дані та запропонований підхід має велике 
практичне значення для покращення якості лікування пацієнтів із зниженням 
висоти прикусу.

Зауваження:
1. На нашу думку, розділ переобтяжений таблицями та графіками, які 

дублюються.

Останній розділ власних досліджень «Вивчення адаптаційних процесів 
жувальної групи м'язів за допомогою жувальної проби в пацієнтів, яким 
виготовлені тимчасові незнімні пластмасові ортопедичні конструкції», 
розміщений на 9 сторінках та ілюстрований 6 рисунками, характеризує роботу 
жувальної групи м'язів у процесі пережовування харчового подразника.

У цьому розділі автор доводить, що позитивна динаміка результатів була 
досягнута після виготовлення протезів за запропонованою удосконаленою 
методикою, про що свідчили показники жувальних проб, які наближаються до 
даних контрольної групи, тобто норми.

Зауважень немає.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» оформлено та 
згідно основних вимог ДАК України, та викладено на 13 сторінках. У ньому 
здобувачем наводиться поглиблений аналіз отриманих даних, проводяться їхні 
порівняння та наголошується увага на отриманій високій медичній ефективності 
використання тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій у перебудові 
міостатичних рефлексів пацієнтів із зниженням висоти прикусу та ефективності 
комплексного обстеження m .masseter та m .temporlais з допомогою поверхневої 
електроміографії, автор детально підводить підсумок проведеного дослідження, 
обґрунтовує і аналізує отримані результати, які відображають внутрішню 
структуру дисертації.

Висновки та практичні рекомендації достатньо обґрунтовані й логічно 
випливають із даної дисертаційної роботи та повністю висвітлюють основні її 
положення.

Отримані автором основні науково-прикладні положення, їх практичне 
значення та клінічна цінність повністю віддзеркалені в 15 наукових працях, з 
яких 6 статей у фахових виданнях України, 3 тези в матеріалах з'їздів та 
конференцій, здобувачем отримано 5 патентів України на корисну модель та 1 
інформаційний лист.

Автореферат повністю відтворює всі основні отримані результати й 
опрацьовані науково-прикладні положення.

Аналізуючи в цілому наведене вище, з повною впевненістю констатуємо, 
що дана дисертаційна робота виконана й оформлена на достатньо високому



науково-методичному рівні й, безумовно, заслуговує на позитивну оцінку. 
Суттєвих зауважень, щодо об'єктивності, обґрунтованості, достовірності та 
ймовірності отриманих даних немає.

Разом з тим, у процесі роботи над дисертацією в нас виникли деякі 
питання дискусійного характеру, які потребують додаткового пояснення, а

1. Яка функціональна проба є найбільш ефективною при ЕМ Г- 
дослідженні m .masseter та m.temporalis?

2. Чому використовувалася проба "максимальне відкривання рота"?
3. Який принцип аналізу та підрахунку результатів турно-амплітудного 

аналізу?
4. Чи можна розглядати допустимим армування протеза одним елементом 

і у яких випадках, чи тільки методика подвійного армування є 
успішною?

Дисертаційна робота Костишина Андрія Богдановича "Тимчасові незнімні 
конструкції в перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні пацієнтів із 
зниженням висоти прикусу", є завершеною науковою роботою, що присвячена 
вирішенню важливого наукового і практичного питання підвищення 
ефективності підготовки до ортопедичного лікування пацієнтів із частковою 
втратою зубів, при зниженій висоті прикусу, базуючись на даних 
багатопараметрового електроміографічного дослідження.

За своєю актуальністю, науковою новизною і практичним значенням, дана 
дисертаційна робота відповідає вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових 
ступенів", затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України від 24 липня 
2013р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 
19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), які пред’являються до кандидатських 
дисертацій, а її автор безумовно заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01 .22  -  стом атологія

саме:
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