
ВІДГУК ОФ ІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

доктора медичних наук, професора кафедри ортопедичної стоматології з 

імплантологією Української медичної стоматологічної академії 

Дворника Валентина Миколайовича на дисертаційну роботу 

Сарапука Володимира Ігоровича «Ортопедичне лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів залежно від адаптаційних можливостей органів ротової 

порожнини» представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 

20.601.002 Івано-Франківського національного медичного університету, що 

утворена наказом МОН України від 21.10.2020 р. № 1287 для розгляду та 

проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 22 - Охорона здоров’я за спеціальністю 221 -

Стоматологія

1. Обґрунтування вибору теми дослідження.

Повна відсутність зубів з точки зору поширеності і важливості протягом 

багатьох років складає одну з провідних проблем сучасної стоматології. Нині 

відмічається неухильний ріст частоти виявлення повної відсутності зубів. 

Основних причин цього декілька, а саме ускладнення каріозної хвороби, 

захворювання тканин пародонта, специфічні запальні процеси, функціональне 

перевантаження зубів. Найбільш часто повна відсутність зубів спостерігається 

у пацієнтів похилого віку. Лікування цієї категорії пацієнтів зазвичай 

здійснюється за допомогою повних знімних пластинкових протезів. Проте, ще 

однією важливою проблемою сучасної стоматології є адаптація пацієнтів з 

повною відсутністю зубів до повних знімних пластинкових протезів. Великий 

відсоток пацієнтів, які не можуть адаптуватися до повних знімних 

пластинкових протезів, зовсім не користуються ними, і більше не звертаються 

до стоматолога, тому що не вірять в успіх лікування. Поліпшення 

ортопедичного лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів здійснюється 

в основному шляхом удосконалення конструкцій повних знімних 

пластинкових протезів, використання нових матеріалів для виготовлення 

повних знімних пластинкових протезів, сучасних технологій виготовлення



протезів, застосування гелів та порошків, що поліпшують фіксацію. Однак 

стоматологи ще не в повній мірі звертають належну увагу на покращення 

адаптаційних процесів до повних знімних пластинкових протезів.

Спираючись на вищесказане, дисертаційна робота Сарапука В.І., яка 

присвячена вирішенню наведених вище проблем, є актуальною та значущою з 

практичної точки зору.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами.

Дисертація є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри стоматології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для

зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 

Прикарпаття, яке проживає на антропогенно навантаженних територіях», 

державний реєстраційний номер 0117U000946; та «Клінічна ефективність 

комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у 

населення екологічно несприятливих регіонів» державний реєстраційний 

номер 0118U004144. Дисертант є співвиконавцем тем.

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Наукові положення, висновки та практичні рекомендації, що 

сформульовані у дисертаційній роботі, отримані на підставі клінічного, 

інструментального обстеження 90 пацієнтів з повною відсутністю зубів та 

групи контролю (30 осіб без дефектів зубних рядів і санованою ротовою 

порожниною).

Пацієнти з повною відсутністю зубів розподілені на 2 групи. До 1 групи 

(порівняння) увійшли 30 пацієнтів із повною відсутністю зубів, для яких 

ортопедичне лікування включало виготовлення і використання повних 

знімних пластинкових протезів за загальноприйнятою методикою. У 2 

групу (основну) увійшли 60 пацієнтів із повною відсутністю зубів, для яких



ортопедичне лікування включало MA - стимуляцію (Muscular-Ability- 

стимуляція) та виготовлення і використання повних знімних пластинкових 

протезів за удосконаленою методикою формування протетичної площини з 

використанням розробленого та виготовленого дисертантом пристрою. 

Пацієнти 1-ї, 2-ї та контрольної груп проходили сучасні та інформативні 

методи дослідження, зокрема: дослідження оральної стереогнозії та

електроміографічні дослідження musculus masseter і musculus temporalis.

Обрані методи дослідження є сучасними та різноплановими, повністю 

відповідають поставленій меті та завданням. Аналіз результатів 

ортопедичного лікування за всіма параметрами, що були вибрані для 

контролю продемонстрував переваги удосконаленої методики ортопедичного 

лікування з включенням MA -  стимуляції для покращення адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини. Методологічний підхід обрано 

правильно, описання отриманих результатів відповідає сучасним поглядам. 

Робота узгоджена з Комісією з питань біоетики Івано-Франківського 

національного медичного університету, виконана на метрологічно повіреному 

обладнанні.

Отже, викладені у дисертаційній роботі положення, трактування, 

висновки і рекомендації повністю відображають результати проведеного 

дослідження, є вірогідними та науково-обґрунтованими.

4. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.

У досліджені на підставі клініко-інструментального обстеження 

визначено вплив MA -  стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку 

координацію жувальної мускулатури на покращення адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини у пацієнтів з повною відсутністю 

зубів після повторного ортопедичного лікування. Удосконалено методику 

формування протетичної площини для ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів. Дано комплексну оцінку біоелектричної активності 

та симетричності роботи musculus masseter та musculus temporalis, за 

характеристиками поверхневої ЕМГ і тактильної чутливості слизової



оболонки ротової порожнини, за показниками оральної стереогнозії, що має 

суттєве значення для медичної науки.

5. П рактичне значення результатів дослідження

Практичне значення роботи полягає у підвищенні функціональної 

ефективності та забезпеченні швидкого комфортного точного та 

уніфікованого формування протетичної площини прикусного воскового 

валика верхньої щелепи паралельно до камперівської та зіничної ліній при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів (Патент 

№134618 України на корисну модель МКП А61С 19/04 (2006.01), заявка 

№u201812790, заявл. 22.12.2018, опубл. 27.05.2019, бюл. 10. ). Запатентовано 

спосіб фіксації поверхневих нашкірних електродів на musculus masseter для 

проведення поверхневої електроміографії у пацієнтів із повною відсутністю 

зубів (Патент .№92558 України на корисну модель МКП (2014.01) А61В 5/0488 

(2006.01), А 6Ш  1/00 заявка №u201402010, заявл. 27.02.2014, опубл. 

26.08.2014, бюл. 16.). Запропоновано шляхи оптимізації та покращення 

адаптаційних процесів пацієнтам з повною відсутністю зубів перед повторним 

ортопедичним лікуванням шляхом MA -  стимуляції групи м'язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури використовуючи 

набір стандартних взірців H Landt. Результати дослідження впроваджено у 

практичну діяльність кафедр ортопедичної стоматології закладів вищої 

медичної освіти України та ортопедичних відділень міських та обласних 

лікувальних закладів України.

6. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих 

працях.

Результати дослідження у повному обсязі представлено у 10 наукових 

публікаціях. Основні наукові положення наведено у 4 статтях у фахових 

наукових виданнях України та зарубіжних (із них 1 стаття у науковому виданні 

держави Європейського Союзу (Польща)) та у 2 патентах України на корисну



модель. Наукові праці апробаційного характеру представлені 4 тезами у 

матеріалах науково-практичних конференцій різного рівня.

7. Структура та зміст дисертації.

Структура дисертації є типовою та викладена на 190 сторінках 

комп’ютерного тексту, складається із анотації, вступу, оглядунаукової 

літератури, матеріалів та методів дослідження, 4 розділів власних 

спостережень, аналізу і обговорення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій. Список літератури містить 187 джерел, з них 130 -  

кирилицею та 57 латиною. Додатки включають наукові праці, опубліковані за 

темою дисертації, відомості про апробацію результатів дисертації, карту 

обстеження пацієнтів та акти впровадження. Робота проілюстрована 43 

рисунками, цифрові дані наведено у 25 таблицях.

У вступі дисертант обґрунтовує актуальність обраної теми та 

доцільність проведеного дослідження, формулює мету та завдання, наводить 

наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, 

визначаєособистий внесок у роботу, представляє дані щодо апробації 

результатів та структури дисертації.

Розділ 1 «Огляд наукової літератури», який написаний на 25 сторінках 

принтерного тексту, складається з 3 підрозділів освітлює сучасні погляди на 

проблему повної відсутності зубів, спираючись на дані вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел. Розділ займає 25 сторінок друкованого тексту та 

складається з 3 підрозділів. У ньому детально описано проблему 

ортопедичного лікування повної відсутності зубів, особлива увага звернена на 

електроміографію та її значення як методу діагностики в сучасній 

стоматології. Адаптаційні можливості органів ротової порожнини висвітлені в 

призмі важливого діагностичного методу дослідження оральної стереогнозії.

Розділ 2 написаний на 19 сторінках принтерного тексту та складається з 

2 підрозділів, де представлено характеристику обстежених пацієнтів та 

методів дослідження. Підрозділ 2.1 містить критерії розподілу пацієнтів на 

групи та клінічну характеристикудосліджуваних груп та групи контролю. У



підрозділі 2.2 наведено методики проведених інструментальних досліджень, 

зокрема дослідження оральної стереогнозії; використання тесту на здатність 

до тонкої координації жувальної мускулатури у якості стимулятора 

адаптаційних можливостей органів ротової порожнини; дослідження 

електроміографічних характеристик musculus masseter і musculus temporalis. 

Також окрема частина розділу присвяченаопису статистичних методів, що 

були використані у дисертаційній роботі.

Розділ 3 написаний на 20 сторінках принтерного тексту, складається з 2 

підрозділів. Висвітлено вихідні якісні та кількісні показники поверхневої 

електроміографії musculus masseter та musculus temporalis та особливості 

показників оральної стереогнозії у пацієнтів із повною відсутністю зубів та у 

осіб контрольної групи.

У розділі 4 написаному на 8 сторінках принтерного тексту описано 

розробку та використання пристрою для формування протетичної площини 

воскового валика верхньої щелепи при ортопедичному лікуванні пацієнтів з 

повною відсутністю зубів шляхом передбачення в конструкції пристрою 

знімних прикусних планок для фронтальної і жувальної частин прикусного 

воскового валика верхньої щелепи. Це дозволило забезпечити швидке, 

комфортне, точне та уніфіковане формування протетичної площини 

прикусного валика верхньої щелепи відносно камперівської та зіничної ліній 

при ортопедичному лікуванні пацієнтів з можливістю адаптування пристрою 

до індивідуальних розмірів обличчя.

У розділі 5 який написаний на 40 сторінках принтерного тексту та 

складається з 5 підрозділів порівняно оцінку ефективності ортопедичного 

лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів за традиційною методикою та 

за удосконаленою методикою з використанням MA -  стимуляції групи м'язів, 

які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури. Порвіняльний 

аналіз показників поверхневої електроміографії musculus masseter і musculus 

temporalis показав переваги ортопедичного лікування з використанням MA -  

стимуляції над загальноприйнятим ортопедичним лікуванням. Особливо 

наглядно це підтвердила індексна оцінка показників поверхневої



електроміографії musculus masseter і musculus temporalis. Характеристика 

показників поверхневої електроміографії musculus masseter і musculus 

temporalis разом із порівняльним аналізом показників оральної стереогнозії 

довели ефективність використаної методики MA -  стимуляції групи м'язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури для покращення 

адаптаційних можливостей органів ротової порожнини у пацієнтів з повою 

відсутністю зубів, що проліковані з використанням повних знімних 

пластинкових протезів.

Автором представлено підсумкове узагальнення отриманих результатів 

та їх зіставлення з науковими положеннями літературних джерел.

Висновки і практичні рекомендації об’єктивні, обґрунтовані і 

відображають сутність проведеного дослідження.

8. Відповідність змісту дисертації встановленим вимогам.

Основні теоретичні, наукові та практично-прикладні положення дисертаційної 

роботи відображені в анотації у повному обсязі. Дисертація відповідає 

спеціальності 221 -  Стоматологія.

9. Завершеність дисертаційної роботи та зауваження щодо її 

змісту та оформлення.

Дисертація є завершеним науковим дослідженням, актуальність, 

наукова та практична цінність якого є важливими для сучасної ортопедичної 

стоматології. Перераховані вище переваги дисертації дозволяють оцінити її 

позитивно. Разом із тим, необхідно відмітити деякі зауваження та побажання 

з оформлення дисертаційної роботи, які не є принциповими і не зменшують її 

якість:

1. На мою думку, в розділі «Матеріали та методи дослідження», 

можливо було б представити короткий опис методики побудови 

протетичної площини.

2. В окремих таблицях занадто багато наведених даних.



3. За текстом дисертації є незначна кількість описок та стилістичних 

неточностей.

В плані проведення наукової дискусії під час роботи з дисертацією 

виникло декілька запитань до автора:

1. Чому не проводили електроміографічне дослідження та тест на 

визначення оральної стереогнозії одразу після фіксації повних знімних 

пластинкових протезів?

2. Чи потрібно строго дотримуватися форми взірців та матеріалу їх 

виготовлення, які були запропоновані професором Ландтом для 

проведення тесту на визначення оральної стереогнозії?

3. Чи визначали Ви якість виготовлених повних знімних протезів та за 

якими критеріями?

4. Які віддалені терміни спостереження у Ваших дослідженнях щодо 

адаптації пацієнтів до повних знімних протезів?

Висновок

Дисертаційна робота Сарапука Володимира Ігоровичана тему: 

«Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від 

адаптаційних можливостей органів ротової порожнини» є завершеною 

працею, в якій отримані нові науково-обгрунтовані теоретичні та практичні 

результати, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання 

стоматології, яке полягає у підвищенні адаптаційних можливостей органів 

ротової порожнини після повторного ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів.

Унікальність даної роботи, згідно експертного висновку щодо наявності 

плагіату становить 93%.

За актуальністю теми, методичним рівнем її розробки, науково- 

практичними значенням отриманих результатів дисертаційна робота Сарапука 

Володимира Ігоровича «Ортопедичне лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів залежно від адаптаційних можливостей органів ротової 

порожнини» повністю відповідає вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»,



затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 

2019 року, відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 22-Охорона здоров’я за спеціальністю 221-Стоматологія, а її автор 

заслуговує на присудження ступеня доктора філософії.
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