
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Костишина Андрія Богдановича 

«Тимчасові незнімні конструкції в перебудові міостатичних рефлексів при 

лікуванні пацієнтів із зниженням висоти прикусу», представлену до спеціалізованої 

вченої ради Д 20.601.01. при ДВНЗ «Івано-Франківський Національний Медичний 

Університет» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за

спеціальністю 14.01,22-стоматологія.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Загально відомо, що в пацієнтів із зниженням висоти прикусу 

спостерігається зміна тонусу жувальної групи м’язів. До зниження висоти прикусу, 

а відповідно гіпер - чи гіпотонусу м’язів, призводять генетичні фактори, 

порушення обміну речовин, харчування, вплив шкідливих факторів, важкі 

захворювання, парафункціональна активність жувальних м’язів.

Актуальним залишається питання діагностики, ортопедичного лікування та 

вивчення змін міостатичних рефлексів протягом періоду підняття висоти прикусу. 

Тому робота Костишина Андрія Богдановича «Тимчасові незнімні конструкції в 

перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні пацієнтів із зниженням висоти 

прикусу» є актуальною, своєчасною, має наукове і практичне значення.

Приємно також засвідчити, що дана дисертаційна робота є фрагментом 

планових державних науково-дослідних робіт кафедри стоматології 

післядипломної освіти ДВНЗ, «Івано-Франківський Національний Медичний 

Університет» МОЗ України «Розробка методів діагностики, лікування та 

профілактики стоматологічних захворювань у населення, що проживає в 

екологічно несприятливих умовах» № ДР 0111 □ 003681 та «Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп № ДР0114 12 001788, де здобувач був 

безпосереднім виконавцем даних робіт.



СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ,

ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЇХ ДОСТОВІРНІСТЬ І НОВИЗНА

Достовірність сформульованих у дисертації наукових положень і висновків 

обґрунтовується використанням сучасних методів дослідження й достатнім за 

об’ємом матеріалом, який статистично опрацьований. Отримані в науковій роботі 

результати, висновки й рекомендації знайшли відображення у достатній кількості 

публікацій та широко представлені у виступах на науково-практичних 

конференціях. За матеріалами дисертацій опубліковано бстаттей у фахових 

виданнях України, із них 2 включені в науко метричну базу Copernicus, 3 тези в 

матеріалах з ’їздів та конференцій, отримано 5 патентів України на корисну модель 

та один інформаційний лист.

НАУКОВА НОВИЗНА І ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ПРОВЕДЕНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ

Доповнено та оновлено дані електроміографічних показників у молодих осіб 

пацієнтів зі зниженою висотою прикусу, вивчено закономірності та специфіку 

показників, у залежності від віку та ступеня важкості патологічного процесу, його 

проявів у m.masseter та m.temporalis.

Уперше автором розроблено та апробовано неінвазивну багатопараметрову 

методику електроміографічного обстеження, удосконалено конструкцію 

пластмасового мостоподібного протеза для тимчасового ортопедичного лікування 

пацієнтів зі зниженою висотою прикусу, вивчено зміни міостатичних рефлексів та 

ефективність використання незнімних ортопедичних конструкцій.

Уперше розроблено, впроваджено в клініку та доведено ефективність методу 

підготовки зубних рядів до постійного ортопедичного лікування незнімними 

ортопедичними конструкціями з урахуванням стану m.masseter та m.temporalis.

Наукова новизна підтверджується отриманими автором патентами.

Запропоновані автором способи електроміографічної діагностики 

біопотенціалів жувальних м’язів, підготовки пацієнтів зі зниженою висотою
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прикусу до постійного ортопедичного лікування дозволяють покращити надання 

стоматологічної допомоги на амбулаторному прийомі.

ОЦІНКА ЗМІСТУ РОБОТИ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Робота викладена державною мовою на 137 сторінках основного тексту, 

побудована за традиційною схемою і складається зі вступу, огляду літератури, 

об’єктів і методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу й 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел та додатків. Дисертація ілюстрована 20 таблицями та 66 

рисунками.

Вступ викладений на 10 сторінках друкованого тексту із дотриманням 

структури, є ідентичним вступу автореферату, має всі необхідні підрозділи, розкриває 

актуальність роботи, її наукову новизну, практичне значення та декларує особистий 

внесок автора у виконання роботи.

Зауваження: на нашу думку, слід вказати причини, внаслідок, яких виникає 

зниження висоти прикусу.

Розділ 1. «Сучасні тенденції діагностики та лікування пацієнтів із зниженою 

висотою прикусу» викладений на 24 сторінках друкованого тексту і вміщує З 

підрозділи, назви підрозділів повністю відповідають змісту. У кінці кожного є коротке 

резюме про висвітлення проблеми, що вивчається, у наукових працях та необхідність 

подальшого дослідження. Розділ сприймається позитивно, матеріал викладений 

послідовно.

Зауваження: у тексті зустрічаються дещо не коректно побудовані речення.

Розділ 2. «Матеріали та методи досліджень» У розділі докладно представлені 

методи та матеріали досліджень автора, описані на 16 сторінках. Розділ складається з 5 

підрозділів. Особливу увагу заслуговує комп’ютерна програма

«DiagnosticDocExtractor», удосконалена методика електроміографічного обстеження 

пацієнтів. Розділ закінчується переліком 5 публікацій по висвітленню результатів 

досліджень.

Зауважень немає.

Розділ 3. «Стан жувального апарату в пацієнтів зі зниженою висотою прикусу».

Автор послідовно та інформативно описує ступінь зниження висоти



прикусу та стан m.masseter та m.temporalis пацієнтів у залежності від висоти 

прикусу, а також здорових осіб. Викладений матеріал електроміографічного 

дослідження в стані відносного фізіологічного спокою, при максимальному 

відкритті рота, при максимальному стисненні щелеп та при виконанні жувальної 

проби є особливо інформаційним та показовим і вказує на необхідність вивчення 

процесу адаптації жувальних м’язів до постійного ортопедичного лікування.

Розділ представлений 2 підрозділами, ілюстрований 7 малюнками, 

викладений на 20 сторінках.

Закінчується розділ 3 висновками та публікацією, в якій наведені результати 

досліджень.

Зауваження: на нашу думку, слід вказати методику визначення висоти прикусу по 

таблиці.

Розділ 4. «Технологія виготовлення вдосконалених провізорних мостоподібних 

протезів». У даному розділі автор описує техніку виготовлення конструкції 

провізорного акрилового мостоподібного протеза, який армований 

скловолоконними стрічками та балками, чітко вказуючи на їх локалізацією. Розділ 

добре ілюстрований фотографіями, 7 рисунками, що доповнюють текст розділу, 

який розміщений на 6 сторінках.

Зауваження: на нашу думку, слід вказати на те, які балки та стрічки 

використовували у роботі, а також з якою метою.

Розділ 5. «Електроміографічна характеристика змін міостатичних рефлексів 

m.masseter та m.temporalis у пацієнтів із зниженою висотою прикусу після фіксації 

незнімних тимчасових ортопедичних конструкцій». У даному розділі автор на 

основі електроміограм описує процес адаптації м ’язів при підготовці до постійного 

ортопедичного лікування, порівнюючи жувальні та скроневі м ’язи справа і зліва в 

стані відносного фізіологічного спокою, при виконанні функціональних проб під 

час лікування хворих із зниженою висотою прикусу. Автор виявляє закономірності 

та тенденції змін поверхневих електроміограм у залежності від важкості 

патологічного процесу, оцінює показники середньостатистичного значення 

поверхневої електроміографії жувальних та скроневих м’язів при лікуванні хворих 

із зниженою висотою прикусу, демонструє ефективність адаптації методики
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індексної оцінки поверхневих електроміограм за Ferrario при використанні 

двоканального електроміографа.

Особливо слід відзначити застосування автором методики турно-амплітудного 

аналізу за Willison.

Отримані результати досліджень вказують, що стан жувальних м’язів після 

тимчасового ортопедичного лікування в пацієнтів із зниженою висотою прикусу до 

2мм нормалізується через 1 місяць і не потребує підготовчого ортопедичного 

лікування. Відповідно у пацієнтів при зниженні висоти прикусу на 3-4мм 

необхідно застосовувати тимчасові ортопедичні конструкції на 90-180діб, 

контролюючи стан жувальних м’язів через ЗО та 90 днів після фіксації 

ортопедичних конструкцій у ротовій порожнині. Пацієнтам, у яких зниження 

висоти прикусу більше, ніж на 5мм необхідно застосовувати тимчасові незнімні 

ортопедичні конструкції на 2 щелепи терміном 180 діб, піднімаючи висоту прикусу 

не більше 4мм.

Розділ викладений на 52 сторінках, ілюстрований 32 малюнками. По тематиці 

розділу опубліковано 4 праці.

Зауваження: на нашу думку, слід вказати на те, які конструкції

використовували як постійні.

Розділ 6. «Вивчення адаптаційних процесів жувальної групи м’язів за 

допомогою жувальної проби в пацієнтів, яким виготовлені тимчасові незнімні 

пластмасові ортопедичні конструкції». Розділ викладений на 9 сторінках та 

ілюстрований 6 малюнками. У даному розділі вказує на роботу жувальних м’язів 

під час пережовування харчового подразника та необхідність виготовлення 

протезів за запропонованою удосконаленою методикою.

Зауважень немає.

«Аналіз та узагальнення результатів дослідження» містить підсумки 

проведеної роботи згідно поставлених завдань та дає оцінку отриманих 

результатів, викладений на 13 сторінках. Розділ написаний послідовно та легко 

сприймається.

Зауважень немає.
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Висновки та практичні рекомендації відповідають поставленим меті та 

завданням дослідження.

Зауваження щодо оформлення дисертації немає.

Список джерел літератури містить 238 джерел, з яких 184 -  кирилицею, 54 -  

латиною.

Зауваження, що виникли при рецензуванні дисертації не мають принципового 

значення і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

У ході публічної дискусії прошу автора відповісти на наступні запитання:

1. Які матеріали використали для виготовлення тимчасових ортопедичних 

конструкцій?

2. Через який час проводили постійне ортопедичне лікування: Змісяці, 4 місяці, 

6 місяців?

3. Чи залежали показники електроміографічних досліджень від величини, на 

яку піднімали прикус?

4. Чи мають значення зміни в різних пучках m.masseter та m.temporalis?

5. Чи було проведене комплексне терапевтичне лікування зубів у пацієнтів III 

групи при підготовці до ортопедичного лікування?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Костишина Андрія Богдановича «Тимчасові незнімні

конструкції в перебудові міостатичних рефлексів при лікуванні пацієнтів із

зниженням висоти прикусу», представлена на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук, є самостійною завершеною науковою працею, в якій

отримані нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують

актуальну наукову задачу медицини, зокрема стоматологічну -  підвищення

ефективності підготовки до ортопедичного лікування пацієнтів із частковою

втратою зубів, при зниженні висоти прикусу, на основі даних параметрового

електроміографічного дослідження.

Кандидатська дисертація Костишина А.Б. за своєю актуальністю, об’ємом

досліджень, методологічним рівнем, ступенем новизни, теоретичним і практичним

значенням отриманих результатів відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження
б



наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013р. №567 (із змінами, внесеними згідно Постанови КМ № 656 від 

19.08.2015р. і № 1159 від 30.12.2015р.) стосовно дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22- стоматологія.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри стоматології 

Інституту Стоматології 

Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. 

д.мед.н., професор О.В.Павленко
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