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Актуальність теми дослідження 

За даними ВООЗ 75 % населення мають дефекти зубних рядів. Саме 

часткова втрата зубів є однією з найпоширенішою патологією зубощелепної 

системи і основною причиною звернення за ортопедичною допомогою.

Наявність незаміщених дефектів зубних рядів у пацієнтів призводить до 

порушень оклюзійних співвідношень, розвитку зубощелепних деформацій, 

прогресування захворювань пародонта. Зубоальвеолярні деформації після 

втрати зубів найчастіше супроводжуються функціональними, морфологічними, 

естетичними і психологічними проблемами. Поява дефектів приводить до змін 

зубного ряду, які зустрічається спочатку поруч з дефектом, а потім 

поширюються на весь зубний ряд. Зуби які змістились створюють блокування 

для вільних рухів нижньої щелепи, чим більший ступінь зміщення тим важчі 

умови блокування. У результаті може бути травматична артикуляція періодонта 

зміщених зубів, відбуваються зміни в скронево-нижньощелепових суглобах аж 

до появи остеоартриту.

При ортопедичному лікуванні часто виникають проблеми, пов'язані з 

деформацією зубних рядів: медіальні і дистальні нахили зубів в напрямку 

дефекту зубного ряду, виражені деформації оклюзійних кривих, зубо- 

альвеолярне подовження при відсутності антагоністів, аномалії положення 

зубів, оклюзії зубних рядів. Разом із тим, після ортопедичного лікування з 

застосуванням незнімних мостоподібних протезів або часткових знімних 

протезів, а також після прямих або непрямих реставрацій, особливо бічної 

групи зубів, може відбуватись прогресування функціональних порушень в



СНЩС. Саме тому, застосування сучасних методів обстеження і розробка та 

апробація науково обгрунтованих методів індивідуального підходу до 

лікування сучасними незнімними естетичними конструкціями протезів і 

ортопедичної реабілітації пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями і функціональними порушеннями зі сторони 

скронево-нижньощелепного суглоба є актуальною і своєчасною темою 

дослідження.

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету «Клініко- експериментальне 

обґрунтування нових методів діагностики, профілактики та ортопедичного 

лікування стоматологічних захворювань у населення Івано - Франківської 

області» (номер держреєстрації 0118Ш03873). Здобувач є співвиконавцем 

фрагменту роботи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій

Сформульовані у дисертації положення, висновки та практичні 

рекомендації аргументовані і повністю відповідають поставленій меті та 

завданням дослідження, мають як теоретичне та і практичне значення.

Для досягнення мети -  підвищення ефективності діагностики і лікування 

пацієнтів з дефектами зубних рядів і розладами скронево-нижньощелепного 

суглоба, шляхом удосконалення, розробки і клінічного обгрунтування 

комплексних методів, які базуються на індивідуальному підході до пацієнта і 

застосуванні З Б  технологій автором використані сучасні методи дослідження: 

загальноклінічні (скарги, анамнез, позаротовий та внутрішньоротовий огляд, 

пальпація, перкусія, зондування; стан тканин пародонту і твердих тканин зубів; 

аналіз величини і локалізації дефектів зубних рядів, вид прикусу; ступінь 

атрофії коміркового відростка беззубих ділянок), аналіз деформацій зубних 

рядів за діагностичними моделями, рентгенологічні (прицільна та 

ортопантомографія), З Б  конусно-променева комп’ютерна томографія скронево-



нижньощелепних суглобів, кондилографія, для діагностики оклюзійних 

співвідношень використано інтраоральний сканер - 3D З SHAPE, статистичні. 

Для реалізації мети дослідження були сформульовані 4 задачі.

У роботі наведені дані про обстеження 160 пацієнтів з дефектами зубних 

рядів, віком 25-65 років, які розподілені на 3 вікові групи. Терміни 

спостережень у групах: до лікування, через 1, 3, 6 і 12 місяців після лікування.

Достовірність основних наукових положень, висновків, проведених 

досліджень та одержаних результатів 

Сформульовані здобувачем основні наукові положення та висновки 

грунтуються на використанні сучасних та інформативних щодо поставлених 

завдань методах дослідження. При обробці отриманих результатів досліджень 

застосовувались пакети прикладних програм Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., USA), 

a також Microsoft Office Excel 2010. Адекватність обраних методів дозволяє 

оцінити одержані результати досліджень, основні наукові положення та 

висновки проведені Ожоганом Р.З. як достовірні.

Дисертаційна робота відповідає умовам академічної доброчесності, 

пройшла перевірку на наявність академічного плагіату в Івано-Франківському 

національному університеті: унікальність даної роботи станом на 21.01.2021 

року становить 95,6 %.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження 

Вивчено вплив дефектів зубних рядів на розвиток зубощелепних 

деформацій, їх поширеності і особливостей клініки, взаємозв’язку з 

функціональними порушеннями скронево-нижньощелепного суглоба.

За допомогою розробленої «Карти обстеження пацієнтів із дефектами 

зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними розладами 

СНЩС» деталізовано анамнез і аналіз проведених у пацієнтів методів 

діагностики і стоматологічного лікування, зокрема пародонтального, 

ендодонтичного, ортопедичного, ортодонтичного та порушень у СНЩС.

На основі отриманих результатів обстеження пацієнтів запропоновано 

алгоритм обстеження і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів,

з



ускладнених зубощелепними деформаціями і функціональними порушеннями зі 

сторони скронево-нижньощелепного суглоба з застосуванням індивідуального 

підходу до пацієнта, сучасних артикуляційних систем і З Б  технологій і 

ортопедичної реабілітації сучасними незнімними естетичними конструкціями 

протезів.

Запропоновано конструкцію незнімної шини-капи, яка моделюється в 

артикуляторі, враховує індивідуальні біомеханічні параметри рухів суглобових 

головок нижньої щелепи та дозволяє у швидші терміни і ефективніше досягти 

реабілітації пацієнтів із функціональними порушеннями СНІЦС.

Практичне значення отриманих результатів

Автором запропоновано і клінічно обґрунтовано алгоритм обстеження і 

лікування пацієнтів при наявності дефектів зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями і порушеннями СНІЦС, який включає: 

суб’єктивне обстеження пацієнта, об’єктивне обстеження, врахування 

стоматологічного анамнезу з наявними результатами клінічних даних виду, 

величини і локалізації дефекту зубного ряду; стану СНІЦС за клінічними 

обстеженнями і кондилографією. На основі застосування і порівняння даних 

клінічних обстежень, аналізу діагностичних моделей, результатів кондилографії 

та аналізу ЗБ моделей в ЗБ сканері запропоновано індивідуальні схеми 

комплексної ортопедичної реабілітації пацієнтів з застосуванням 

запропонованих шин-кап або оклюзійних шин, тимчасового ортопедичного 

лікування і сучасних естетичних конструкцій зубних протезів.

Результати дослідження впроваджено в лікувальну практику 

стоматологічного відділення університетського стоматологічного центру 

Харківського національного медичного університету, кафедри ортопедичної 

стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика, кафедр ортопедичної стоматології Дніпропетровської медичної 

академії і Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського, кафедри стоматології післядипломної освіти та ортопедичної 

стоматології Івано-Франківського національного медичного університету.



Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри 

ортопедичної стоматології Харківського національного медичного 

університету, кафедри ортопедичної стоматології Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедри ортопедичної 

стоматології Дніпропетровської медичної академії, кафедри ортопедичної 

стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського, кафедри стоматології післядипломної освіти і ортопедичної 

стоматології Івано-Франківського національного медичного університету. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з яких 4 статті у 

фахових наукових виданнях України та 1 стаття в журналі науково-метричної 

бази Scopus, 9 - у  матеріалах науково-практичних конференцій, отримано 2 

патенти України на корисну модель.

Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту і результатів 

Дисертація викладена на 221 сторінці машинописного тексту із них 137 

сторінки основного тексту. Складається з анотацій, вступу, 5 розділів власних 

досліджень, аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, додатків, списку використаних джерел, який 

включає 252 джерел, з них 128 - кирилицею, 124 - латиницею. Дисертація 

ілюстрована 19 таблицями та 53 рисунками.

У вступі автором обґрунтовано вибір теми дослідження, наведено низку 

невирішених питань, поставлено мету та задачі дослідження, сформульовано 

наукову новизну, практичне значення роботи, вказано на особистий внесок 

автора.

Розділ І. Діагностика та лікування пацієнтів із дефектами зубних 

рядів, поєднаними з функціональними розладами скронево- 

нижньощелепного суглобу (Огляд літератури) складається з чотирьох 

підрозділів, які повністю розкривають суть проблеми. Проведений аналіз даних 

вітчизняних і закордонних літературних джерел щодо аналізу патології 

скронево-нижньощелепного суглоба. Описані анатомічні особливості будови



скронево-нижньощелепного суглобу та вплив оклюзійних співвідношень на 

його функцію, і термінологія нозологій функціональних розладів жувальної 

системи. Проведена аналітична оцінка сучасних методів діагностики та 

лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними 

розладами СНЩС.

Особливо варто відзначити аналіз літературних джерел щодо теорії 

походження дисфункції СНЩС: оклюзійні порушення, м'язовий дисбаланс, 

психофізіологічний феномен.

Зауваження. У розділі зустрічаються орфографічні неточності і описки.

Розділ 2 «Об’єкт та методи дослідження». У розділі, який складається із 4 

підрозділів описані характеристика і розподіл пацієнтів на групи, клінічні 

методи обстеження пацієнтів, методи дослідження стану СНЩС, запису рухів 

нижньої щелепи та аналізу у ЗБ сканері, методи статистичної обробки 

результатів дослідження.

Зауваження. Не в усіх випадках є посилання на літературні джерела 

щодо класифікацій і методів дослідження

Розділ 3. «Результати діагностики пацієнтів із дефектами зубних рядів і 

функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба». 

Складається з 2 підрозділів.

За результатами дослідження автором встановлено наявність синдрому 

больової суглобової або суглобово-м’язової дисфункції у переважної більшості 

обстежених пацієнтів із зубощелепними деформаціями: синдром дисфункції 

скронево-нижньощелепного суглоба у 91,7 % і артроз -  у 8,3 %.

Встановлено, що типовими скаргами у обстежених пацієнтів із 

дисфункцією СНЩС були болі в ділянці СНЩС, (у 91,7 %), тривалий перебіг 

захворювання відмічали (у 79,2 %), болі при рухах нижньої щелепи ( у 72,5 %), 

болі при широкому відкриванні рота (у 77,5 %), відчуття скутості і болі в 

жувальних м’язах (у 68,3 %). При об’єктивному обстеженні до лікування у 

пацієнтів виявляли 8-подібне опускання нижньої щелепи, обмеження



сагітальних і трансверзальних рухів нижньої щелепи, відчуття болі і хрусту в 

суглобі різного ступеня, скутість і обмеження рухів нижньої щелепи ввечері.

Зауваження. Розділ насичений цифровими результатами дослідження, 

які доцільно було подати у вигляді таблиць, замість діаграм (рис.3.1, 3.2).

Розділ 4. « Обгрунтування запропонованих методів лікування пацієнтів із 

дефектами зубних рядів і функціональними розладами скронево- 

нижньощелепного суглоба». Складається з 2 підрозділів.

У першому підрозділі описано спосіб виготовлення шини-капи при 

лікуванні пацієнтів із функціональними розладами скронево-нижньощелепного 

суглоба та дефектами зубних рядів. Автор спочатку пропонує виготовити і 

встановити тимчасову капу, яка піднімає прикус і виставляє у відповідне 

положення нижню щелепу. Капа виготовляється з естетичної пластмаси 

підібраного кольору до природних зубів. Незнімну естетичну каппу з 

оклюзійною поверхнею для зубів-антагоністів фіксують тимчасовим цементом 

терміном на 3 місяці і більше з корекцією положення нижньої щелепи, висоти 

прикусу і врахуванням несиметричності положень СНЩС з обидвох сторін. 

Каппу виготовляють застосовуючи кондилографію.

У другому підрозділі описано спосіб комплексного лікування пацієнтів із 

функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба із дефектами 

зубних рядів. Автор пропонує поетапне комплексне лікування дисфункції 

СНЩС.

На першому етапі проводилась діагностика оклюзійних співвідношень та 

вибіркове пришліфування оклюзійних поверхонь. Для оцінки стану суглобових 

головок нижньої щелепи проводено ортопантомографію, ЗБ конусно 

променеву комп’ютерну томографію і кондилографію. Для усунення больового 

синдрому в ділянці СНЩС та жувальних м’язів застосовано пристрій зразка 

Адиаіігег упродовж 3-4 тижнів.

На другому етапі виготовлялись тимчасові незнімні конструкції з 

естетичних пластмас гарячої полімеризації або фрезеруються тимчасові штучні 

коронки чи мостоподібні протези, за попередньо встановленим положенням



нижньої щелепи і елементів СНЩС. Проводиться їх фіксація на тимчасовий 

цемент терміном на 3 і більше місяців, з урахуванням індивідуальної клінічної 

ситуації. У цей період здійснюється контроль за допомогою кондилографії, а 

також застосовуються естетичні функціональні шини-капи на ніч, товщиною 

від 1 до 2 мм і на термін від 2 до 6-9 місяців.

Після усунення проявів функціональних розладів СНЩС на наступному 

етапі проведено постійне раціональне ортопедичне лікування з використанням 

незнімних естетичних конструкцій, зокрема, металопластмаси, металокераміки 

або оксиду циркону.

Спосіб комплексного лікування дисфункцій СНЩС, поєднаних із 

зубощелепними деформаціями здійснюють наступним чином. Після 

комплексної діагностики пацієнта проведено аналіз оклюзійних співвідношень 

та вибіркове пришліфування оклюзійних поверхонь. Обов’язковим для 

отримання клінічного ефекту лікування є зняття больового синдрому, 

перепрограмування і зняття підвищеного тонусу жувальних м’язів за 

допомогою Ациаіігег упродовж 3-4 тижнів.

Наступним клінічним етапом лікування є виготовлення тимчасових 

естетичних незнімних конструкцій. Під час застосування тимчасових шин 

застосовуються естетичні функціональні шини-капи, товщиною від 1 до 2 мм, 

на термін від 2 до 3-6-9 місяців.

Для постійного ортопедичного лікування виготовлялись незнімні 

естетичні металопластмасові, металокерамічні або на основі оксиду циркону 

конструкції. На завершальному етапі пацієнту виготовлялись релаксаційні 

еластичні шини-каппи терміном на 3-6 місяців.

Розділ 5. «Клінічна ефективність та результати застосування 

запропонованих методів лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів і 

функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу». 

Складається з 2 підрозділів.

У першому підрозділі дисертант обгрунтовує клінічну ефективність 

застосування запропонованих методів лікування пацієнтів на основі обстеження



стану СНЩС у пацієнтів із функціональними розладами СНЩС і дефектами 

зубних рядів.

Після запропонованого лікування через 6 місяців встановлено достовірне 

зменшення кількості пацієнтів із болями в ділянці СНЩС. Кількість пацієнтів із 

больовими відчуттями при широкому відкриванні рота у 2 групі зменшувалася 

від 45 до 11, а в 3 групі - від 48 пацієнтів до 5 пацієнтів. Клацання і хруст в 

СНЩС перед лікуванням виявляли у 2 групі в 21 пацієнта, а в 3 групі -  у 18. 

Через 6 місяців після лікування цей симптом було виявлено у 9 пацієнтів 2 

групи і у 3 -  2 групи, яким проводили запропоноване лікування. Через 6 і 12 

місяців після запропонованого лікування було встановлено, що параметри 

вертикальних і протрузійних рухів суглобових головок у пацієнтів 3 групи були 

достовірно кращими від показників перед лікуванням і від показників у 

пацієнтів 2 групи, яким проводили загальноприйняте лікування. При аналізі 

трансверзальних рухів нижньої щелепи у пацієнтів 3 групи після використання 

шини-капи показники достовірно зростали (р<0,05) - до 8,1±0,3 мм і до 7,8±0,4 

мм, відповідно, а через 6 і 12 місяців після ортопедичного лікування можна 

відзначити стабілізацію і покращення даних показників у порівнянні з 

попередніми термінами.

У другому підрозділі автором встановлено, що показники 

пародонтального індексу, проби Писарева-Шиллера, ступеня кровоточивості 

ясен та індексу гігієни ротової порожнини вказують на достовірно кращі 

результати після лікування і стан тканин пародонта у пацієнтів 3 групи, яким 

проводили запропоноване комплексне лікування наближаються до показників у 

1 групі пацієнтів.

Варта відзначити, що у розділі наведено достатню кількість клінічних 

прикладів ефективності запропонованої методики лікування пацієнтів із 

дефектами зубних рядів і функціональними розладами скронево- 

нижньощелепного суглобу. А також особливу увагу заслуговує алгоритм 

обстеження і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів та 

функціональними розладами СНЩС (Рис. 5.11).



Розділ 6. Аналіз та узагальнення результатів дослідження. Підсумовує 

проведені дослідження. Послідовність викладення матеріалу дозволяє 

акцентувати увагу на наукових і практичних досягненнях авторки.

Висновки, їх 5, аналізують результати проведених досліджень у 

відповідності до поставлених задач дослідження, викладені конкретно, 

обґрунтовано, наведені кількісні показники.

Зауваження. Висновок 5 досить великий, можливо варто було 

сформулювати його більш лаконічно.

Практичні рекомендації стосуються рекомендацій щодо використання 

у практичній роботі запропонованого алгоритму обстеження пацієнтів при 

наявності дефектів зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

який включає суб’єктивне і об’єктивне обстеження пацієнта.

Для детальної діагностики і проведення лікування пацієнтів на основі 

стану зубощелепної системи, оклюзійних співвідношень рекомендовано 

проводити аналіз діагностичних моделей в артикуляторі та аналіз цифрових 

моделей у ЗБ сканері. Запропоновано алгоритм послідовності методів сучасної 

діагностики і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів і функціональними 

розладами СНЩС з застосуванням запропонованих оклюзійних шин-кап, 

тимчасових ортопедичних конструкцій, апарату Аквалайзер і проведенням 

естетичного ортопедичного лікування.

Зауваження.

1. В роботі зустрічаються описки, некоректні вислови, орфографічні 

помилки.

2. Доцільно було у роботі приділити більше уваги кореляційним зв’язкам 

між дефектами зубних рядів, вторинними деформаціями і 

функціональними розладами СНЩС.

В плані дискусії пропоную дисертанту надати пояснення з деяких 

питань:

1. Чи проводили пацієнтам із вторинними деформаціями ортодонтичне

лікування?

ю



2. Чи впливає локалізація дефектів зубних рядів ( верхня, нижня щелепа; 

бічні, передні відділи зубного ряду) на функціональні розлади СНЩС?

3. Чи використовували Ви під час лікування дисфункцій СНЩС 

медикаментозні засоби і фізіотерапію?

Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до наукового

ступеня доктора філософії 

Дисертаційна робота Ожогана Романа Зіновійовича «Клінічне 

обгрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево- 

нижньощелепного суглоба», на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

галузі знань 22 -  Охорона здоров’я, за спеціальністю 221 -  Стоматологія є 

самостійною завершеною науковою працею, у якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, які у сукупності вирішують актуальну наукову задачу 

медицини, зокрема стоматології і ортопедичної стоматології -  підвищення 

ефективності діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і 

розладами скронево-нижньощелепного суглоба, шляхом удосконалення, 

розробки і клінічного обгрунтування комплексних методів, які базуються на 

індивідуальному підході до пацієнта і застосуванні ЗБ технологій.

Дисертант має достатню кількість публікацій, які відображають усі 

положення і рекомендації проведеного дослідження.

Дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог, результати 

досліджень обґрунтовані і їх достовірність не викликає сумнівів. У роботі 

зустрічаються поодинокі друкарські описки та невдалі стилістичні вислови, які 

не мають принципового значення, зауваження не зменшують теоретичного та 

практичного значення роботи, мають рекомендаційний характер і суттєво не 

впливають на результати досліджень.

ВИСНОВОК

За своєю актуальністю, метою і завданнями дослідження, достовірністю і 

обґрунтованістю отриманих результатів, висновків і практичному значенню 

дисертація Ожогана Романа Зіновійовича на тему «Клінічне обгрунтування



удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних 

рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного 

суглоба», повністю відповідає п. 10 «Вимоги до рівня наукової кваліфікаційної 

роботи», «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня філософії» 

затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 06.03.2019 року № 

167 щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

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

Ожоган Роман Зіновійович, заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософії.
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