
ВІДГУК

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора 

Павленка Олексія Володимировича на дисертаційну роботу 

Воляка Ю рія М иколайовича на тему: «Удосконалення методів ортодонтичного 

лікування дітей з патологією щ елепної системи на тлі порушення носового дихання», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.22 -  стоматологія до спеціалізованоії вченоії ради Д 20.601.01 при ДВНЗ

“Івано-Ф ранківський національний медичний університет” МОЗ Украйни

А ктуальність теми дослідження

На даний час є значною розповсюдженість зубощ елепних аномалій в Україні,
*

яка у середньому становить 34% серед обстежених, причому в період молочного 

прикусу виявляється у 24%, у період змінного прикусу в 49% , у період постійного - 

до 40 %, а при наявності загальних соматичних захворювань виявляється у 60% - 90% 

випадків. За даними науковців, практично здорових дітей без зубощелепних 

аномалій, без захворю вань тканин пародонту і карієсу не більше 3-5% .

А номалії зубних рядів під час росту щелеп призводять до порушення форми 

обличчя з деформацією  лицевого скелету, порушують морфофункціональні 

співвіднош ення, погірш ую ть координацію нервово-м'язового апарату. До виникнення 

аномалій зубощ елепної системи призводять найчастіше такі захворювання JIOP -  

органів, як викривлення носової перегородки, гіпертрофія носових раковин, 

глоткових і піднебінних мигдалин, аденоїдні розростання та інші. За даними певних 

дослідж ень утруднення носового дихання є причиною виникнення звуження верхньої 

щелепи та інш их зубощ елепних аномалій, а за результатами інших - звужена верхня 

щ елепа викликає поруш ення носового дихання.

Тому, представлена робота Воляка Ю рія М иколайовича на тему: 

«У досконалення методів ортодонтичного лікування дітей з патологією щ елепної 

системи на тлі поруш ення носового дихання» є актуальною, яка має практичне,



значення, оскільки спрямована на скорочення часу лікування, скорочення термінів 

реабілітації з одночасним досягненням найбільш ефективних результатів.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Ф ранківський національний медичний 

університет» на тему: «Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення якості 

ортопедичного лікування хворих із зубощ елеповою патологією» (державний 

реєстраційний № 0 1 12U000573). Здобувач є співавтором фрагменту даної КНДР.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, достовірність одержаних результатів.

Для досягнення поставленої мети поставлені 4 завдання, які вирішувалися на 

основі застосування цілого комплексу сучасних методів дослідження: суб’єктивне і 

о б ’єктивне обстеження пацієнтів, антропометричні і біометричні методи (ширина 

верхньої щелепи, ширина і глибина склепіння піднебіння), рентгенографія 

(ортопантомографія, телерентгенографія), 3D сканер 3Shape, статистичні методи.

Сформульовані автором положення, висновки та практичні рекомендації 

аргументовані і повністю відповідають поставленій меті та завданням дослідження, 

маю ть як теоретичне та і практичне значення.

Наведені в дисертаційній роботі дані отримано в результаті стоматологічного 

обстеження 239 хворих, із яких діагностику та ортодонтичне лікування здійснено 85 

пацієнтам. Із них -  25 пацієнтам із звуженням верхньої щелепи та наявною ЛОР- 

патологією  проведено лікування запропонованим методом. Діагноз формулювався за 

класифікацією  Енгля.

Вік обстежених пацієнтів коливався від 6 до 18 років і вони були розподілені на 

З підгрупи: А - пацієнти від 6 до 9 років, Б -  від 10 до 14 років, В -  від 15 до 18 років.

З метою вивчення динаміки ефективності проведеного ортодонтичного 

лікування середні значення змін у пацієнтів трьох груп реєструвалися до 

використання ортодонтичного апарату (Т І), через 2 місяці після фіксації 

ортодонтичного апарату (Т2), після зняття апарата (ТЗ), та через 6 місяців після 

зняття апарату (Т4).



Н аукова новизна, значення одержаних результатів для науки і практики.

Д исертаційна робота Воляка Ю .М «Удосконалення методів ортодонтичного 

лікування дітей з патологією щ елепної системи на тлі порушення носового дихання» 

є самостійним завершеним науковим дослідженням, проведеним на сучасному 

фаховому рівні під керівництвом завідувача кафедри ортопедичної стоматології 

Івано-Ф ранківського національного медичного університету, доктора медичних наук, 

професора Ожогана З.Р.

Автором запропоновано комплексний метод лікування пацієнтів, які мають 

звуження верхньої щелепи і захворювання JIOP-органів із застосуванням хірургічних 

та ортодонтичних методів, який дозволяє усунути причину аномалій зубощ елепної 

системи та досягти позитивних віддалених результатів лікування. Клінічно 

обґрунтовано і доведено переваги способу ортодонтичного лікування пацієнтів із 

зубощ елепними аномаліями, звуженням верхньої щелепи і викривленням носової 

перегородки.

Дисертант отримав обґрунтовані наукові результати про те, що при застосуванні 

запропонованого ортодонтичного лікування відбувається достовірне покращення 

К ЛІ Н ІЧ Н И Х  Індексів ширини верхньої щелепи В ДІЛЯНЦІ  4 І 4 , 6  І 6  зубів, ширини і 

глибини склепіння піднебіння через 2 місяці після фіксації ортодонтичного апарату, 

відразу після його зняття і через 6 місяців після зняття ортодонтичного апарату.

На основі клінічних, біометричних показників, рентгенологічних досліджень і 

застосування 3D сканера З SHAPE доведено переваги запропонованого 

ортодонтичного лікування, необхідність комплексного лікування захворювань JIO P- 

органів, що дозволяє скоротити терміни лікування, досягти кращих результатів у 

віддалені терміни після проведеного лікування і запобігти виникненню рецидивів 

ортодонтичної патології.

П рактичне значення роботи. Автором розроблено та впроваджено в клінічну 

практику методику комплексного лікування дітей із звуженням верхньої щелепи та 

поруш енням носового дихання, яка базується на проведенні оперативного втручання 

на носовій перегородці з подальш им ортодонтичним лікуванням.



Запропонований спосіб діагностики та планування ортодонтичного лікування 

пацієнтів зі звуженням зубних рядів полягає в тому, що проводять клінічні та 

антропометричні дослідження, під час яких діагностують зубощелепні аномалії та 

патологію  JIO P-органів пацієнта. При комплексному обстеженні рекомендовано 

звертати увагу на зовніш ній огляд обличчя, його симетрію, пропорційність розвитку 

щелеп, вираженість носогубних і підборідкових складок, ступінь відкривання рота та 

тип дихання, а також діагностувати JIO P-патологію, зокрема проводити передню і 

задню риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини і носоглотки. 

О собливою  ознакою запропонованого способу є проведення функціональних 

дихальних проб, які полягають у виявленні ротового типу дихання. Автором 

запропоновано проводити оперативний етап комплексного лікування для усунення 

викривлення перегородки носа чи інших захворювань JIOP-органів і через 1-2 тижні 

ортодонтичне лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями знімними 

апаратами, які розш ирю ю ть верхню щелепу.

А наліз 3D моделей і запропонована методика їхнього вимірювання має низку 

переваг над традиційними методами вимірювання і діагностики моделей, зокрема 

високу точність, можливість моделювання клінічної ситуації і створення архіву, 

легкість у пош уку потрібної моделі, довговічність зберігання моделей, краща 

візуалізація.

П ропонована дисертантом методика діагностики та лікування зубощ елепної 

патології з поруш енням носового дихання впроваджена в клінічну практику та 

навчальний процес на профільних кафедрах вищих навчальних закладів України.

П овнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях.

Основні положення дисертації викладені в 15 наукових працях, у тому числі у 6 

опубліковані основні наукові результати дисертації, 7 -  додатково відображають 

матеріали дисертації, отримано 2 патенти України на корисну модель. Опубліковані 

наукові праці відповідають основним положенням дисертації.



Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо оформлення

Дисертація викладена українською мовою на 190 сторінках машинописного 

тексту, складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів 

дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел та додатків. Дисертацію  ілюстровано 30 таблицями та 20 

рисунками. Бібліографічний покажчик містить 215 літературних джерел, із яких 116 — 

кирилицею , 99 -  латиницею .

У Вступі, який оформлений на 8 сторінках автор обґрунтовує актуальність 

вибраної теми, її зв ’язок з науковими програмами, 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 1 «О гляд літератури» містить 4 підрозділи, викладений на 26 

сторінках, ілю стрований 2 рисунками, складається зі значної кількості посилань на 

дж ерела українських та закордонних видань. Здобувачем проведено детальний та 

повний аналіз літературних джерел із питань, що стосуються причин виникнення 

зубощ елепних деформацій, їх поширеність, вплив патології JIOP-органів на 

формування лицевого черепа і механізму виникнення зубощ елепних аномалій і 

деформацій, особливостей будови твердого піднебіння та дна носової порожнини. 

П редставлені методи обстеження пацієнтів із звуженням верхньої щелепи і 

поруш енням носового дихання. Також, представлено відомі методи ортодонтичного 

лікування пацієнтів із звуженням верхньої щелепи та зубощелепними аномаліями.

Кожен із підрозділів заверш ується коротким підсумком, де автор підкреслює 

ключові моменти, які в них висвітлені. Матеріали розділу описані у доступній формі і 

заверш ую ться висновком.

Розділ 2 «М атеріали і методи дослідження» викладено згідно з 

загальноприйнятою  структурою , в якому дисертант описує об’єкт клінічних 

досліджень, використані методи дослідження. Розділ надрукований на 10 сторінках, 

містить 3 підрозділи та ілю стрований 4 рисунками та 1 таблицею. Автор наводить



клінічну характеристику пацієнтів, їх розподіл на окремі групи у залежності від 

обраних методів лікування і за віком, детально розкриває суть клінічних та 

додаткових методів обстеження та їхнє практичне значення. При аналізі розподілу 

пацієнтів трьох груп за віком встановлено, що вікову группу від 6 до 9 років склали 

22дітей (28,8 %), у віці 1 0 - 1 4  років перебували 38 дітей (44,7 %), а в 15-18 років - 25 

дітей (29,4 %). Детально описано запропоновані методи діагностики та лікування, 

методики біометричних досліджень верхньої щелепи, застосування цифрових 

методик за допомогою  інтраорального 3D сканера 3SHAPE. Проведено детальний 

аналіз показників ширини верхньої щелепи в ділянці 4 | 4 , 6 | 6 зубів, ширини і 

глибини склепіння піднебіння.

Статистичну обробку одержаних результатів досліджень виконано із 

використанням ліцензійних пакетів аналізу даних та описової статистики в програмах 

M icrosoft Excel - 2015 та Statistica 8,0.

Розділ 3 «П ош иреність і зв'язок захворювань Л О Р органів з 

зубощ елепними аномаліями» містить 2 підрозділи, викладений на 11 сторінках, 

ілю стрований 1 рисунком та 4 таблицями.

У підрозділі 3.1 наведено пош иреність зубощелепних аномалій, поєднаних з 

ЛО Р захворю ваннями. Значна увага надається вивченню поширеності аномалій та 

деформацій зубощ елепної системи. Також звертається увага на розповсюдження 

патології ЛО Р органів. Проаналізовано причини виникнення зубощ елепних аномалій, 

які зустрічались у обстежуваних пацієнтів, описано поширеність поєднаної патології, 

тобто наявність двох або більш е нозологічних форм.

У підрозділі 3.2 наведено детальний опис структури та розповсюдженості 

зубощ елепних аномалій у обстежених пацієнтів. Так, за результатами обстежених 

пацієнтів виявлено, що у 39,7 % (95 дітей) зубощелепні аномалії супроводжуються 

патологією  Л О Р-органів і поруш еннями носового дихання. Найчастіше у обстежених 

пацієнтів з ЛО Р-патологією  було виявлено такі аномалії прикусу: дистальний прикус 

було виявлено у 26,8 % обстежених пацієнтів, перехресний прикус - у 6,7 %, а 

аномалії положення окремих зубів -  у 28,9 %. Звуження верхньої щелепи було 

виявлено у 69,0 % пацієнтів. Дисертантом встановлено, що найвищий показник



зубощ елепних аномалій спостерігався у дітей у віці від 10 до 14 років, що співпадає з 

періодом формування прикусу.

Підрозділи та розділ закінчується відповідними висновками та переліком 

публікацій по висвітленню результатів досліджень.

Розділ 4 «Запропоновані методи і ефективність лікування пацієнтів з 

зубощ елепними аномаліями» написаний на 56 сторінках та ілюстрований -  13 

рисунками і 25 таблицями.

У підрозділі 4.1. «Запропоновані методи лікування пацієнтів із 

зубощ елепними аномаліями та ЛОР -  патологією», наведений спосіб проведення 

діагностики пацієнтів із зубощ елепними аномаліями та з порушенням носового 

дихання, наданий алгоритм проведення клінічних та додаткових методів обстеження.

У підрозділі 4.2. «Запропонована методика діагностики зубощ елепних аномалій 

з застосуванням 3D сканера», автор доводить, що моделювання клінічної ситуації з 

використанням редактора тривимірних моделей і програми З SHAPE має ряд переваг 

над загальноприйнятими біометричними методами діагностики моделей.

У підрозділі 4.3. «Клінічна оцінка запропонованих методів лікування пацієнтів 

із зубощ елепними аномаліями та ЛОР-патологією », подане клінічне обґрунтування 

запропонованої методики лікування пацієнтів із звуженням верхньої щелепи та 

поруш енням носового дихання. Описана порівняльна характеристика змін при 

вимірю ванні діагностичних моделей пацієнтів у різних групах у залежності від 

наявності поруш ення носового дихання, але з присутнім звуженням верхньої щелепи, 

від методу лікування та від віку пацієнтів.

Так, проведене лікування пацієнтів трьох різних вікових груп із звуженням 

верхньої щ елепи та ЛО Р-патологією  показали, що у групі пацієнтів, яким проведено 

лікування запропонованим комплексним методом досягли достовірно кращого та 

стабільного результату. Зокрема, показники ширини верхньої щелепи в ділянці 4 | 4 , 

6 І 6 зубів, ширини і глибини склепіння піднебіння були достовірно кращими в 

терміни після зняття апарата та через 6 місяців після зняття апарату у порівнянні з 

термінами до лікування у пацієнтів всіх груп, однак достовірно вищими і 

найефективніш ими вони були у пацієнтів III групи. Автором доведено, що



ортодонтичне лікування пацієнтів III групи, яким проведено попереднє оперативне 

лікування з усунення Л О Р-патології сприяє отриманню стабільних результатів у 

віддалені терміни, скорочує терміни лікування у порівнянні з загальноприйнятими 

методами.

Підрозділи та розділ закінчується відповідними висновками, наведенням 

клінічного прикладу, який демонструє результати комплексного лікування пацієнтки 

з зубощ елепної аномалією на тлі утрудненого носового дихання внаслідок 

викривлення носової перегородки та переліком публікацій дисертанта. У розділі 

трапляю ться певні невдалі стилістичні вирази.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» наведено 

детальний підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичне та практичне 

значення отриманих результатів для наукової і клінічної стоматології. Лаконічно 

здобувач характеризує і узагальнює основні результати власного дослідження.

Висновки дисертації базуються на результатах проведених спостережень, 

переконливі, аргументовані.

П ракти чні рек ом ен дац ії є конкретними, описують послідовність дій лікаря 

при ортодонтичному методі лікування зубощ елепних аномалій, особливості 

обстеження при поруш енні носового дихання.

А втореферат повністю відображає основні положення виконаних 

дисертаційних досліджень. Дисертаційна робота вносить вагомий вклад у теоретичну 

та практичну стоматологію . Принципових зауважень щодо оформлення і викладення 

матеріалу в дисертації не має.

У цілому дисертаційне дослідження викладено послідовно, доступно, 

результати проведених досліджень систематизовані та впорядковані у таблицях, на 

рисунках продемонстровано проведення методики вимірювання 3D моделей, 

наведено клінічні приклади, що значно полегшують їх сприйняття та оцінку.

В процесі озн айом лення з дисертаційною  роботою  виникли наступні 

запитання:

1. Які ускладнення спостерігалися при застосуванні В аш ої методики?



2. Які особливості методики л ікування Ви застосовували при виборі 

конструкц ії і виготовленні ортодонтичних апаратів?

ВИСНОВОК

Д исертаційна робота Воляка Ю рія М иколайовича «Удосконалення методів 

ортодонтичного лікування дітей з патологією щ елепної системи на тлі порушення 

носового дихання» є заверш еною науковою працею, присвяченою вирішенню 

актуальної проблеми стоматології, зо к р ем а  ортодон тії, як а  сп р ям о ван а  на 

підвищ ення ефективності ортодонтичного лікування дітей із патологією щелепної 

системи та з поруш еннями носового дихання шляхом застосування запропонованих 

оперативних, ортодонтичних методів і з використанням 3D технологій. За 

актуальністю  теми, обґрунтованістю та достовірністю отриманих результатів, їх 

науковою  новизною і практичною значимістю, якістю оформленням та повнотою 

викладу дисертація Воляка Ю .М. відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердж еного Постановою Кабінету М іністрів України №  567 від 24.07.2013 р. (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету М іністрів України №  656 від 

19.08.2015 р. та №  1159 від 30.12.2015 p.), а іі автор заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -

стоматологія.
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