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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 

вивчення розповсюдженості дефектів зубних рядів, діагностика та лікування 

пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними 

розладами скронево-нижньощелепного суглоба.

Розповсюдженість дефектів зубних рядів серед населення Івано- 

Франківської області є однією з найвищих в Україні. Особливо вагомою є 

проблема наявності дефектів зубних рядів у осіб молодого і середнього віку, 

які ускладнені зубощелепними деформаціями, порушенням оклюзійних 

співвідношень, розладами скронево-нижньощелепного суглоба та 

захворюваннями пародонта. Одним із найбільш проблемних ускладнень 

наявності дефектів зубних рядів і відсутності їх ортопедичного лікування є 

розвиток зубощелепних деформацій, які в свою чергу достатньо часто 

сприяють виникненню функціональних розладів СНЩС.

У зв’язку з цим, дисертаційна робота Ожогана Р.З., яка присвячена 

підвищенню ефективності діагностики і лікування пацієнтів з дефектами



зубних рядів і розладами скронево-нижньощелепного суглоба, шляхом 

удосконалення, розробки і клінічного обґрунтування комплексних методів, 

які базуються на індивідуальному підході до пацієнта і застосуванні З Б  

технологій, 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 кафедри стоматології післядипломної освіти Івано- 

Франківського національного медичного університету і є фрагментом 

науково-дослідних робіт на тему: «Клініко- експериментальне обґрунтування 

нових методів діагностики, профілактики та ортопедичного лікування 

стоматологічних захворювань у населення Івано-Франківської області» 

(номер держреєстрації 011811003873). Дисертант є одним із співвиконавців 

фрагментів даних робіт.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором доповнені наукові 

дані щодо вивчення впливу дефектів зубних рядів на розвиток зубощелепних 

деформацій, їх поширеності і особливостей клінічних проявів, 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, 

ускладнених зубощелепними деформаціями і функціональними 

порушеннями зі сторони скронево-нижньощелепного суглоба з 

застосуванням індивідуального підходу до пацієнта, сучасних



артикуляційних систем і ЗО технологій та ортопедичної реабілітації 

сучасними незнімними естетичними конструкціями зубних протезів.

Автором обґрунтовано використання запропонованої конструкції 

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 СНЩС.

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 алгоритм обстеження і лікування пацієнтів при наявності дефектів 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і порушеннями 

СНЩС, 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 

СНЩС за клінічними обстеженнями і кондилографією.

На основі застосування і порівняння даних клінічних обстежень, 

аналізу діагностичних моделей, результатів кондилографії та аналізу ЗБ 

моделей в З Б  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 дисертаційного дослідження впроваджено у клінічну 

практику та навчальний процес кафедр ортопедичної стоматології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», Харківського 

національного медичного університету, Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Дніпропетровської медичної 

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

Горбачевського, що підтверджено відповідними «Актами впровадження».
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Ступінь обґрунтованості 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 на їх основі висновків.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались 

на конференціях різного рівня як вітчизняних, так і зарубіжних.

Оцінка змісту роботи, її значення в цілому та зауваження.

Дисертаційна робота Ожогана Р.З. «Клінічне обґрунтування 

удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних 

рядів, поєднаних із функціональними розладами скронево-нижньощелепного



суглоба» оформлена згідно вимог МОН України. Дисертація викладена 

українською мовою на 221 сторінках машинописного тексту і 137 

основного тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 

розділу «Матеріали і методи дослідження», 3 розділів власних досліджень, 

аналізу та обговорення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел, який включає 252 джерела, з 

них кирилицею 128, латиницею 124 джерел. Дисертація ілюстрована 19 

таблицями та 53 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 до розділу немає.

Розділ 1 «Діагностика та лікування пацієнтів із дефектами 

зубних рядів, поєднаними з функціональними розладами скронево- 

нижньощелепного суглоба» написаний на 28 сторінках принтерного 

тексту, складається з 4 підрозділів, у яких наведено стислий огляд 

літературних джерел по тематиці дослідження. Теоретично обґрунтовано 

підходи до вирішення питання розвитку, аналізу та проблемних питань 

патології скронево-нижньощелепного суглобу, анатомічних особливостей 

будови скронево-нижньощелепного суглобу та вплив оклюзійних 

співвідношень на його функцію, а також висвітлені сучасні методи 

діагностики та лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із 

функціональними розладами СНЩС.

Аналіз науково-медичної літератури показав, що питання лікування 

пацієнтів із функціональними розладами і захворюваннями СНЩС вказано 

на необхідність проведення комплексних методик лікування. Складні 

поліетіопатогенетичні механізми і різноманітність клініки дисфункцій



СНЩС зумовлюють необхідність детального клініко-функціонального та 

рентгенологічного дослідження м'язово-суглобового комплексу, 

консультації, обстеження та проведення лікування пацієнтів лікарями різних 

спеціальностей. Аналізуючи дані літератури та тенденції еволюційного 

розвитку науково-дослідних робіт різних шкіл і напрямів, можна зробити 

висновки про складність процесів, що призводять до дисфункції СНЩС, а 

питання впливу патології зубощелепної системи на функцію СНЩС потребує 

подальшого вивчення і посиленої уваги зі сторони науковців і практичної 

стоматології із застосуванням сучасних методик 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 резюме, стосовно напрямків 

подальшого наукового дослідження, тоді як автором наданий тільки 

підсумок. Більше зауважень не має.

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень» написаний на 11 

сторінках принтерного тексту, у яких висвітлені дані про лабораторні і 

клінічні дослідження. На початку розділу надається загальна характеристика 

обстежених хворих, далі представлені методи дослідження стану СНЩС, 

запису рухів нижньої щелепи та аналізу у 3D сканері.

У розділі представлені методики оцінки стану пародонта зубів та 

загального стану пародонта за допомогою індексів РІ та РМА і гігієнічного 

індексу Sillness -  Loe.

Загалом розділ справляє приємне враження, оскільки автором в своїх 

дослідженнях застосовані найсучасніші методики.

Бажано було б побачити особистий внесок здобувана, щодо його участі 

у кожному дослідженні, але це не знижує значення наведеного матеріалу.

Зауважень по цьому розділу не має.

б



Розділ 3 «Результати діагностики пацієнтів із дефектами зубних 

рядів і функціональними розладами скронево-нижньощелепного 

суглоба» написаний на 11 сторінках принтерного тексту, складається з 2 

підрозділів.

У підрозділі «Особливості клінічної картини у пацієнтів з дефектами 

зубних рядів, ускладненими розладами скронево-нижньощелепного суглоба» 

автором оцінювався стан тканин пародонта зубів, які обмежували дефект 

зубного ряду, вид прикусу, стан слизової оболонки беззубих ділянок 

коміркового відростка, а також стан СНЩС. При клінічному аналізі рухів 

нижньої щелепи обстежених пацієнтів встановлено, що у більшої половини 

пацієнтів 65,0 % відзначали блокування рухів нижньої щелепи і їх 

порушення при сагітальних і трансверзальних зміщеннях.

У підрозділі «Результати обстеження пацієнтів з дефектами зубних 

рядів та функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу» 

встановлено, що у 53,3 % пацієнтів періодично спостерігаються скутість та 

обмеження рухів нижньої щелепи ввечері; у 36,7% пацієнтів відмічали 8- 

подібне опускання нижньої щелепи; у 35,0 % пацієнтів обмежені сагітальні і 

в 31,7 % - трансверзальні рухи нижньої щелепи. Отримані результати 

свідчать про наявність синдрому больової суглобової або суглобово-м’язової 

дисфункції у переважної більшості обстежених пацієнтів із зубощелепними 

деформаціями.

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 «Обґрунтування запропонованих методів лікування 

пацієнтів із дефектами зубних рядів і функціональними розладами 

скронево-нижньощелепного суглоба» написаний на 26 сторінках 

принтерного тексту, складається з 2 підрозділів.



У розділі висвітлені дані запропонованого способу виготовлення кап 

для лікування розладів скронево-нижньощелепного суглоба, який може 

застосовуватися в лікувальній практиці для лікування пацієнтів із 

дисфункцією СНЩС, у тому числі, поєднаною із дефектами зубних рядів та з 

зубощелепними деформаціями.

На основі отриманих результатів дисертантом запропонований алгоритм 

комплексної діагностики і лікування пацієнтів, який включає вивчення моделей 

в ЗО сканері, використання тимчасових конструкцій, розробленої капи і 

проведення сучасного естетичного ортопедичного лікування. Дана методика 

діагностики дозволяє в комплексі з іншими методами обстеження пацієнтів 

оцінити стан СНЩС та ЖМ перед і після лікування.

Розділ добре проілюстровано. Наприкінці даного розділу наведений, 

на нашу думку, досить стислий висновок, бажано було б його збільшити за 

обсягом. Розділ читається легко, зрозумілий, побудований логічно та 

практично не викликає нарікань, окрім наявності окремих стилістичних 

неточностей. У тексті розділу зустрічаються окремі технічні неточності. 

Інших зауважень і побажань до розділу немає.

Розділ 5 «Клінічна ефективність та результати застосування 

запропонованих методів лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів і 

функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба» 

написаний на 43 сторінках принтерного тексту, складається з 2 підрозділів у 

яких висвітлені дані про клінічну ефективність застосування 

запропонованих методів лікування пацієнтів на основі обстеження стану 

СНЩС у пацієнтів із функціональними розладами СНЩС і дефектами 

зубних рядів та клінічну ефективність і обґрунтування застосування 

запропонованої методики лікування на основі аналізу стану пародонту в 

пацієнтів із функціональними розладами СНЩС та дефектами зубних рядів.

Результати дисертаційного дослідження свідчать, що отримані автором 

результати клінічних спостережень і вивчення індивідуальних параметрів



СНЩС за допомогою “Cadiax Compact” доводять високу ефективність 

запропонованого комплексного лікування пацієнтів із дефектами зубних 

рядів і дисфункцією СНЩС, яке включає застосування запропонованої 

шини-капи для стабілізації положення суглобових головок СНЩС.

Також, на основі отриманих результатів клінічних спостережень було 

встановлено, що запропонована методика комплексного лікування пацієнтів 

із функціональними розладами СНЩС та дефектами зубних рядів і 

зубощелепними деформаціями при якій застосовується шина-капа, 

індивідуальний аналіз стану СНЩС за допомогою кондилографії та цифрові 

технології, зокрема 3D сканер має переваги над загальноприйнятими 

методами лікування пацієнтів із даною патологією.

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

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

на 43 сторінках комп’ютерного тексту. Розділ ілюстровано ЗО рисунками 

та перевантажено 15 таблицями. Для полегшення сприйняття матеріалу 

було б доцільно скоротити розділ шляхом винесення таблиць в додатки, 

або викладу узагальненого матеріалу у вигляді діаграм. 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 порівняння ефективності ортопедичного 

лікування пацієнтів трьох груп із дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями і функціональними розладами СНЩС, зокрема, і за 

допомогою застосування запропонованих дисертантом шин-кап та 

комплексного індивідуального підходу проведений аналіз результатів 

клінічного обстеження стану тканин пародонта. Показники



пародонтального індексу, проби Писарева-Шиллера, ступеня 

кровоточивості ясен та індексу гігієни ротової порожнини вказують на 

достовірно кращі результати після лікування і стану тканин пародонта у 

пацієнтів 3 групи, яким проводили запропоноване комплексне лікування і 

які наближаються до показників у 1 групі пацієнтів.

Отримані автором результати дослідження підтверджують переваги 

і високу ефективність запропонованої методики комплексного лікування 

пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями та поєднаними із розладами СНЩС, яка базується на 

застосуванні сучасних цифрових методів діагностики та виготовленні шини- 

капи для нормалізації положення суглобових головок.

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.

Слід зазначити, що 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 %.

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 із 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. Які можливо застосовувати методи виготовлення запропонованої 

Вами шини-капи?

3. Чи спостерігали прояви бруксизму в обстежених Вами пацієнтів?

Заключення

Дисертаційна робота Ожогана Романа Зіновійовича «Клінічне 

обґрунтування удосконалених методів діагностики і лікування пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами 

скронево-нижньощелепного суглоба» виконана автором під керівництвом 

доктора медичних наук, професора Рожко Миколи Миколайовича, є 

самостійною завершеною працею, в якій вирішена актуальна наукова 

проблема -  підвищення ефективності діагностики і лікування пацієнтів з 

дефектами зубних рядів і розладами скронево-нижньощелепного суглоба, 

шляхом удосконалення, розробки і клінічного обґрунтування 

комплексних методів, які базуються на індивідуальному підході до 

пацієнта і застосуванні ЗБ  технологій.

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 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора



філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

06.03.2019 р. за № 167, а її автор Ожоган Роман Зіновійович заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора філосрфіїд^галузі знань «Охорона
^рРОНЯ^

здоров’я» за спеціальністю 221 -  «Стоматологія»?
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