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Актуальність теми. Визначаючи актуальність теми даної дисертаційної 
роботи, ступінь її цінності для практичної охорони здоров’я нашої країни та 

масштабу безпосереднього впровадження отриманих результатів у клінічну 

стоматологію, слід зазначити що, проблемою ортопедичної стоматології є 

реабілітація пацієнтів з повною відсутністю зубів.

Ортопедичне лікуванню пацієнтів з повною відсутністю зубів є 

складною проблемою у виготовленні повних знімних пластинкових протезів 

(ПЗПП) повноцінних у функціональному і естетичному плані. Мета 

лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів у кінцевому результаті 

спрямована на загальне оздоровлення людини, на продовження активного 

періоду його життя.

Реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів за допомогою 
ПЗПП, особливо в адаптаційний період, потребує удосконалення як 

ортопедичних методик так і заходів коригуючого впливу на тактильні 

сприйняття слизової оболонки рот свої порожнини та жувальну мускулатуру.

Автором запропонована методика підвищення адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини до ПЗПП на основі стимуляції 

групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури з
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використанням взірців оригінального набору Н Landt та удосконалена 

методика клініко-технологічних етапів виготовлення ПЗПП.

У зв’язку з цим, дисертаційна робота Сарапука В.І., яка присвячена 

підвищенню ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із повною 

відсутністю зубів шляхом відновлення адаптаційних можливостей органів 

ротової порожнини та удосконалення методики виготовлення ПЗПП, є 

своєчасною та актуальною науковою задачею за теоретичними та 
практичними аспектами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження проведене в рамках науково-дослідної роботи 

комплексної теми Івано-Франківського національного медичного 

університету і є фрагментом науково-дослідних робіт на тему: «Оптимізація 

лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня стоматологічної 

захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке проживає на 

антропогеннонавантаженних територіях», державний реєстраційний номер 

0117U000946; та на тему «Клінічна ефективність комплексного лікування 

захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення екологічно 

несприятливих регіонів» державний реєстраційний номер 0118U004144. 

Дисертант є одним із співвиконавців фрагментів даних робіт.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором доповнені наукові 

дані щодо обґрунтованого використання запропонованої методики 

формування протетичної площини для ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів. Результатами досліджень 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. Розроблено та застосовано методи стимуляції групи м'язів які 
забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури та науково
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обгрунтовано її ефективність за показниками поверхневої ЕМГ та оральної 

стереогнозії. На підставі клінічних досліджень науково доведено, що процес 

адаптації пацієнтів з повною відсутністю зубів до ПЗПП протікає краще і 

ефективніше на фоні застосування стимуляції групи м'язів, які забезпечують 
тонку координацію жувальної мускулатури.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів.
Проведена науково-дослідна робота має теоретичне та практичне значення в 
стоматології. На підставі результатів автором розроблено та впроваджено в 

практику методику стимуляції групи м'язів, які забезпечують координацію 

жувальної мускулатури під час планування ортопедичного лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів.

Розроблено та впроваджено в практику пристрій для формування 

протетичної площини прикусного воскового валика верхньої щелепи при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів.

Розроблено та запропоновано для практичного виконання спосіб 

фіксації поверхневих нашкірних електродів на musculus masseter для 

проведення поверхневої ЕМГ у пацієнтів з повною відсутністю зубів.

Запропоновано новий спосіб оцінки рівня адаптаційних можливостей 

органів ротової порожнини до ПЗПП на основі обґрунтованого аналізу 

характеристик поверхневої ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis і 

показників оральної стереогнозії.

Запропонований спосіб має значні переваги, що дозволяє лікарям- 

стоматологам-ортопедам широко застосовувати його в повсякденній 

клінічній практиці.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у клінічну 

практику та навчальний процес кафедр ортопедичної стоматології Івано- 

Франківського національного медичного університету, Харківського 

національного медичного університету, а також відділу ортопедичної
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стоматології Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМИ 

України, що підтверджено відповідними «Актами впровадження».

Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 
висновків та рекомендацій сформульованих у дисертації.

Сформульовані автором положення, висновки достатньо аргументовані і 

адекватні поставленій меті та завданням дослідження, мають теоретичне та 

практичне значення. При виконанні роботи дисертантом був вибраний 

методично вірний науковий підхід для вирішення поставлених задач. 

Дисертант самостійно провів весь комплекс лабораторних та клінічних 

досліджень. Первинний матеріал повністю зібраний автором, а також 

виконана систематизація, статистичний та клініко-інформаційний аналіз, 

проліковані пацієнти, узагальнено виявлені у дослідженні закономірності. На 

основі виконаних безпосередньо автором лабораторних та клінічних 

досліджень написані усі розділи дисертації, сформульовано висновки та 

практичні рекомендації. У роботах, опублікованих у співавторстві, участь 

здобувача є визначальною. Поглиблений аналіз використаних здобувачем 

об’єктових методів дослідження, свідчить про їх сучасність, різноманітність, 

доцільність у застосуванні, високу інформативність та повну відповідність 

основній меті даного науково-прикладного дослідження запланованим 

завданням, що повністю забезпечило отримання найбільш обґрунтованих та 

достовірних даних. Слід зазначити, що всі наукові положення та висновки 

ґрунтуються на результатах достатнього обсягу клінічних, спеціальних, та 

статистичних методів дослідження, що забезпечило достовірність отриманих 

автором наукових результатів. Не викликає сумніву наукова новизна 

положень та сформульованих а У ос нові висновків.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались 

на конференціях різного рівня як вітчизняних так і зарубіжних.
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Оцінка змісту роботи, її значення в цілому та зауваження.
Дисертаційна робота Сарапука В. І. «Ортопедичне лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини» оформлена згідно вимог МОН 

України. Дисертація викладена українською мовою на 190 сторінках 

машинописного тексту і 124 основного тексту. Дисертація складається зі 

вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи дослідження», З 

розділів власних досліджень, аналізу та обговорення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, який включає 187 джерел, з них кирилицею 130, латиницею 57 

джерел. Дисертація ілюстрована 25 таблицями та 43 рисунками.

У вступі в повній мірі висвітлені питання актуальності дисертаційної 

роботи, зв'язок з науковими програмами, планами, темами, обрана мета та 

завдання, визначені об’єкт , предмет, а також методи дослідження, позначені 

наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, особистий 

внесок здобувана, апробація результатів дисертації, зазначені публікації, 

структура та обсяг дисертації. Зауважень по розділу немає.

Розділ 1 «Сучасні погляди на проблеми ортопедичного лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів» написаний на 25 сторінках 

принтерного тексту, складається з 3 підрозділів, у яких наведено стислий 

огляд літературних джерел по тематиці дослідження. Теоретично 

обґрунтовано підходи до вирішення питання повторного протезування 

пацієнтів ПЗПП з урахуванням питань адаптації.

Аналіз науково-медичної літератури показав, що питання 

удосконалення методики виготовлення ПЗПП залишаються актуальними. У 

клінічній ортопедичній стоматології постійно проводяться дослідження ЕМГ 
жувальної мускулатури, але питання змін біопотенціалів жувальних та 

скроневих м'язів у пацієнтів з повною відсутністю зубів потребують ще
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глибшого вивчення і усунення певних протиріч як у процесі проведення 

методик дослідження так і в інтерпретації їх результатів. Надзвичайно мале 

значення в Україні відведено досить ефективному, клінічно обґрунтованому, 

економічно маловартісному дослідженню і вивченню оральної стереогнозії 

та здатності пацієнта до тонкої координації жувальної мускулатури. Значно 

мало уваги приділяється питанням адаптації пацієнтів до ортопедичного 

лікування і особливо повторного ортопедичного лікування за допомогою 

ПЗПП. Це спонукало автора до проведення пошуку шляхів удосконалення 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів та 

знаходження нових можливостей підвищення рівня адаптаційних 

можливостей як до, так і після ортопедичного лікування.

До зауважень по розділу можна віднести занадто ретельний опис 

деяких загальновідомих методик. Автором при написанні дисертаційної 

роботи була використана велика кількість джерел літератури, зустрічаються 

поодинокі посилання на джерела, опубліковані більше 10 років тому.

У кінці кожного підрозділу, слід надати дуже стислі висновки або 

резюме, стосовно напрямків подальшого наукового дослідження, тоді як 

автором наданий підсумок тільки в кінці розділу. Більше зауважень не має.

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень» написаний на 19 

сторінках принтерного тексту, у яких висвітлені дані про лабораторні і 

клінічні дослідження. На початку розділу надається загальна характеристика 

обстежених пацієнтів, далі представлені методики визначення оральної 

стереогнозії, використання тесту на здатність до тонкої координації 

жувальної мускулатури, як засобу для підвищення рівня адаптації до 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів, дослідження 

біоелектричної активності жувальної мускулатури.
У розділі представлена програма для обчислення результатів 

поверхневих електроміограм жувальних та скроневих мязів
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«DiagnosticDoxExtractor», також представлені статистичні методи оцінки 
отриманих результатів.

Загалом розділ справляє приємне враження, оскільки автором у своїх 

дослідженнях застосовані найсучасніші методики. До зауважень по цьому 

розділу можна було б віднести занадто ретельний опис деяких 

загальновідомих методик, таких як дослідження біоелектричної активності 

жувальної мускулатури. Відмічається у тексті наявність окремих 

граматичних та стилістичних помилок. Також бажано було б побачити 

особистий внесок здобувана, щодо його участі у кожному дослідженні, але це 

не знижує значення наведеного матеріалу.

Розділ 3 «Електроміографічні характеристики жувальної 
мускулатури та оральної стереогнозії в осіб без дефектів зубних рядів та 

в пацієнтів із повною відсутністю зубів» написаний на 20 сторінках 

принтерного тексту, складається з 2 підрозділів.

У підрозділі «Оцінка ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis в 

осіб без дефектів зубних рядів та у пацієнтів з повною відсутністю зубів» 

автором проведено ЕМГ дослідження жувальних та скроневих м'язів, що 

дозволило автору визначити зміни функціонального стану м'язів, при 

різноманітних фазах природньої активності нижньої щелепи так і в стані 

відносного фізіологічного спокою.

У підрозділі «Оцінка оральної стереогнозії в осіб без дефектів зубних 

рядів та у пацієнтів із повною відсутністю зубів» на основі результатів 

дослідження оральної стереогнозії в залежності від термінів початку 

користування ПЗПП встановлено, що зниження тактильної чутливості 

слизової оболонки ротової порожнини після втрати зубів відбувається не 

тільки з віком, але і особливо зменшується, якщо пацієнти раніше 

користувалися П31Ш, особливо після їх дворічного використовування.

Отримані результати дослідження ЕМГ та оральної стереогнозії 

можуть слугувати вихідними даними визначення рівня адаптації пацієнтів з
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повною відсутністю зубів до повторного ортопедичного лікування ПЗПП. 

Ретельний аналіз показників ЕМГ та оральної стереогнозії дасть можливість 

ефективно оцінити можливості і перспективи повторного ортопедичного 

лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів з можливістю виготовлення 

ПЗПП в декілька етапів або з можливістю застосування методик підвищення 

адаптаційних можливостей до використання нового зразка ПЗПП. Також, 

слід зазначити, що використані методи дослідження є простими, недорогими, 

швидкими у виконанні і неінвазивними, вони не створюють дискомфорт для 

пацієнта і не викликають побічних ефектів.

Зауважень до розділу немає.

Розділ 4 «Удосконалена методика виготовлення повних знімних 

пластинкових протезів» написаний на 8 сторінках принтерного тексту, у 

якому висвітлені дані удосконаленої методики виготовлення ПЗПП і 

розробка 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 і спорядження пристрою додатковими

конструктивними елементами. 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.

З метою підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів з 
повною відсутністю зубів автором удосконалена методика формування 

протетичної площини прикусного воскового валика верхньої щелепи при 

виготовленні повних знімних пластинкових протезів.

Розділ добре проілюстровано. Наприкінці даного розділу наведений, 

на нашу думку, досить стислий висновок, бажано було б його збільшити за
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обсягом. Незважаючи на незначну кількість матеріалу його потрібно 

розширити за рахунок висвітлення опису патенту, на який є посилання у 

списку літератури. Розділ читається легко, зрозумілий, побудований логічно 

та практично не викликає нарікань, окрім наявності окремих стилістичних 

неточностей. У тексті розділу зустрічаються окремі технічні неточності.

В якості зауваження до даного розділу слід зазначити, що в матеріалах 

розділу ми не знайшли чітко визначених показань до застосування 

запропонованої удосконаленої методики виготовлення ПЗГТП. Інших 
зауважень і побажань до розділу немає.

Розділ 5 «Порівняльна оцінка ефективності ортопедичного 
лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів» написаний на 40 

сторінках принтерного тексту, складається з 5 підрозділів у яких висвітлені 

дані про якісну оцінку електроміограм після ортопедичного лікування, 

порівняльний аналіз показників поверхневої електроміографії та сумарної 

амплітуди musculus masseter та musculus temporalis при використанні 

функціональних проб в залежності від ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів. Також проведено індексну оцінку показників 

поверхневої ЕМГ та порівняльний аналіз показників оральної стереогнозії.

Результати дисертаційного дослідження свідчать, що проведена 

автором стимуляція групи м'язів, які забезпечують тонку координацію 

жувальної мускулатури сприяє не тільки більш ранній адаптації до ПЗГТП, а і 

покращує тактильну чутливість в ротовій порожнині.

Розділ написаний вдало, добре ілюстрований, але до розділу є такі 

зауваження: слід зазначити, що розділ дуже об’ємний, адже викладений 

на 40 сторінках комп’ютерного тексту. Розділ ілюстровано 21 рисунком та 

перевантажено 14 об’ємними таблицями. Для полегшення сприйняття 

матеріалу було б доцільно скоротити розділ шляхом винесення таблиць в 

додатки, або викладу узагальненого матеріалу у вигляді діаграм. В кінці
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розділу не приведені стислі висновки за результатами досліджень. Загалом 

розділ справляє приємне враження, більше зауважень не має.

Розділ «Аналіз та обговорення результатів дослідження» містить 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи на основі оцінки та 

узагальнення отриманих результатів дослідження. Його практично 

повністю викладено й оформлено у повній відповідності з основними 

вимогами ДАК України. За результатами досліджень наведене 

обґрунтоване покращення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із 

повною відсутністю зубів шляхом відновлення адаптаційних можливостей 

органів ротової порожнини та удосконалення методики виготовлення ПЗПП.

Отримані автором результати дослідження підтверджують, що у 

пацієнтів з повною відсутністю зубів після стимуляції групи м'язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури та 

ортопедичного лікування з виготовленням повних знімних пластинкових 

зубних протезів за удосконаленою методикою процеси адаптації 

розпочиналися швидко і планомірно продовжувалися до 3 місяців після 

ортопедичного лікування, зокрема відновлення тактильної чутливості 

слизової оболонки ротової порожнини відбуваються через 1 місяць і 

стабілізуються через 3 місяці.

Розділ викладений послідовно, з використанням наукових досягнень і 

критичним співставленням власних результатів з наявними у спеціальній 

літературі. Зауважень до розділу немає.

Висновки і практичні рекомендації повністю відображають усі 

отримані результати і цілком відповідають меті та запланованим завданням, 

об’єктивно аргументовані і мають важливе науково-практичне значення.
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Зауваження щодо оформлення та змісту дисертаційної роботи.
Суттєвих зауважень щодо оформлення та змісту дисертації немає. Дисертація 

написана грамотною літературною мовою, ілюстрована діаграмами та 

рисунками. Текст дисертації послідовний та логічний.

Слід зазначити, що зроблені зауваження та недоліки не є принциповими, 

мають суто технічний характер та рекомендаційне спрямування, не знижують 

наукової цінності дисертаційної роботи.

Заключаючи наведене вище слід зазначити, що подана до офіційного 

захисту дана дисертаційна робота виконана й оформлена на високому 

науково-методичному рівні з дотриманням усіх вимог ДАК України на 

теперішній час і безумовно заслуговує на позитивну оцінку.

Разом з цим у процесі рецензування виникло ряд питань дискусійного 

характеру, які потребують додаткового пояснення, а саме:

1. Чи входили у Вашу програму дослідження пацієнтів з повною 

відсутністю зубів у яких була дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба?

2. Чи можливо використовувати запатентований Вами прилад для 

формування протетичної площини прикусного воскового валика верхньої 

щелепи без допомоги асистента?

3. Чому у Вашу програму дослідження включені тільки пацієнти яким 

проводилося повторне ортопедичне лікування?

Заключення
Дисертаційна робота Сарапука Володимира Ігоровича на тему 

«Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів залежно від 

адаптаційних можливостей органів ротової порожнини» виконана автором 

під керівництвом доктора медичних наук, професора Рожка Миколи 

Михайловича, є самостійною завершеною працею, в якій вирішена 

актуальна наукова проблема -  повторне ортопедичне лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів на основі вивчення особливостей адаптаційних
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можливостей органів ротової порожнини; розроблені нові підходи до 

ортопедичного лікування такої категорії пацієнтів із використанням 

стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури та удосконаленої методики виготовлення повних знімних 

пластинкових протезів. Унікальність даної роботи, згідно експертного 

висновку щодо наявності плагіату становить 93%.

Дисертаційна робота за своєю актуальністю, науковим та практичним 

значенням отриманих результатів, їх достовірністю і новизною, 

обґрунтованістю та об’єктивністю висновків повністю відповідає вимогам 

п. 10, 11 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.03.2019 р. за № 167, а її автор Сарапук Володимир Ігорович 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі знань

«Охорона здоров’я» за спеціальністю 221- «Ст

завідувач кафедри ортопедичної стоматол----

Харківського національного медичного 

університету МОЗ України, 

доктор медичних наук, професор

Офіційний опонент

06.11.2020 р.

І.В. Янішен
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