
Відгук

на дисертаційну роботу Олексин Християн Зеновіївни “Комплексний 

підхід до діагностики, лікування та профілактики оклюзійних порушень

у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів”, представлену до 

спеціалізованої вченої ради ДФ 20.601.015 при Івано-Франківському 

національному медичному університеті МОЗ України, на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 -  

стоматологія, 22 -охорона здоров'я

Актуальність теми

Визначаючи актуальність теми даної дисертаційної роботи, і особливо, 

практичну доцільність її виконання для клінічної стоматології нашої країни, 

перш за все слід засвідчити, що навіть незначні порушення твердих тканин 

зубів зумовлених карієсною хворобою, сприяють стрімким змінам в 

окклюзійному співвідношенню щелеп з подальшим розвитком різноманітних 

зубощелепних аномалій, деформацій вторинного характеру та відповідних 

порушень у скронево-нижньощелепних суглобів, особливо у молодому віці.

Що стосується наукових досліджень у даній галузі ортопедичної 

стоматології потрібно вказати на наявність у спеціалізованої літературі цілої 

низки наукових робіт спрямованих на вирішення даних питань, проте у 

більшості своїй вони присвячені окремо діагностиці лікуванню та 

профілактики оклюзійних порожнин без взаємокомплексу досліджень з 

зазначених питань одночасно.

Зважаючи на останнє, приємно зазначити і наголосити, що саме 

подібним питанням у комплексі своєму, а саме одночасному дослідженню і 

питань діагностики, лікуванню і профілактиці оклюзійних порушень у 

пацієнтів з ураженнями твердих тканин зубів карієсом з подальшим



опрацюванням алгоритму дій лікаря з надання спеціалізованої комплексної 

медичної допомоги даній категорії хворих.

Окрім цього, слід також вказати, що дана дисертаційна робота виконана 

у повній відповідності до планової державної науково-дослідної роботи 

кафедри ПО “Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення 

рівня стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке 

проживає на антропогеннонавантажених територіях” (ДР № 0117У000946) у 

якості фрагменту на тему “Клінічна ефективність комплексного лікування 

захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення екологічно 

несприятливих регіонів (ДР № 0118У004144), де здобувач був одним із 

співвиконавців фрагментів даних робіт.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
• о  і ••• •• • • •рекомендацій сформульованих у дисертації та їх вірогідність.

Визначаючи ступінь обґрунтованості сформованих здобувачем 

наукових положень, опрацьованих висновків і запропонованих практичних 

рекомендацій та їх вірогідність, перш за все слід засвідчити, що усі вони 

базуються на цілої низці проведених комплексних досліджень з застосуванням 

різноманітних клінічних, спеціальних і стоматологічних методів.

Так, клінічні дослідження базуються на поглибленому клінічному 

обстеженню 300 студентів 1-3 курсів ІФНМУ віком від 17 до 20 років, 

результати яких реєструвались у спеціальній “Карті стоматологічного 

обстеження хворого”, які у свою чергу були розподілені на 3 групи (2 основні 

і 1 контрольна), згідно досліджуваних питань.

Для визначення клінічної форми карієсу використовувався метод 

зондування. При цьому крайове прилягання пломби здобувач визначав 

шляхом просування гострого зонду упоперек до краю пломби за методом В.І. 

Яковлевої зі співавтором.



У свою чергу, визначення клінічної форми карієсу проводилось за 

допомогою спеціального апарату Diagnodent (Kavo), який базується на 

технології лазерної флуоресценції і дозволяє виявляти карієс на ранніх стадіях 

його розвитку.

Для клінічної оцінки реставрації автор використовував критерії USPHS, 

за такими ознаками як відповідність кольору, краєва, анатомічна форма, 

текстура поверхні, зміна кольору, наявність дискомфорту та вторинного 

карієсу.

При визначенні індексу руйнування оклюзійної поверхні зубів 

використовувалась методика В.Ю. Мілікевича за допомогою координаційної 

сітки з ціною поділки 1 мм, яка нанесена на прозоре оргскло. При цьому при 

визначенні ранньої діагностики оклюзійних порушень, автор використовував 

метод комплексного аналізу оклюзії за системою T-Scan Novus.

Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилась 

зазвичай за класичною методикою на основі Microsoft Excel, з визначенням 

усіх необхідних показників і критеріїв ймовірності.

Отже, наведене вище більше ніж переконливо свідчить про вельми 

достатній рівень отриманих даних, їх сучасність, вірогідність і високу 

інформативність.

Наукове і практичне значення отриманих результатів.

Визначаючи наукове і практичне значення даної дисертаційної роботи 

та її прикладну цінність для клінічної стоматології, слід впевнено 

констатувати, що вони повністю базуються на вельми високому методичному 

рівні проведених досліджень, визначно за рахунок яких автор дійсно вперше у 

нашій країні опрацьовано в комплексі методику ранньої діагностики 

оклюзійних порушень пов'язаних з каріозним ураженням зубів та



удосконаленню лікувально-профілактичну методику раннього запобігання 

оклюзійних порушень, шляхом реставраційного відновлення оклюзійних 

поверхонь зубів з урахуванням основних принципів їх анатомо-топографічної 

їх структури й форми.

Окрім цього, автором виявлено й всебічно обґрунтовано наявність 

взаємозв'язка між оклюзійними порушеннями та каріозним ураженням зубів, 

шляхом перерозподілу оклюзійного навантаження на сусідній зуб жувальної 

групи із більшою площею жувальної поверхні.

Саме завдяки наведеним вище науковим опрацьованим, вельми велике 

значення набуває практичне значення отриманих результатів, а саме -  

отриманий лікувально-профілактичний і діагностичний комплекс всебічно 

сприяє нормалізації показників оклюзії та досягненню стійких віддалених 

клінічних результатів, що у свою чергу піднімає на якісно новий рівень 

стоматологічного здоров'я.

Враховуючи наведене вище можливо з повною впевненістю 

констатувати про достатньо високий рівень наукової новизни і практичної 

цінності отриманих результатів у даній дисертаційній роботі, що дає нам змогу 

пропонувати автору до її впровадження у клінічну стоматологію нашої країни 

у масштабах держави.

Оцінка змісту, зауваження.

Дисертаційна робота Олексин Христини Зеновіївни “Комплексний 

підхід до діагностики, лікування та профілактики оклюзійних порушень у 

пацієнтів з каріозними ураженнями зубів”, є завершеною, самостійно 

виконаною науково-прикладною роботою, яка оформлена, побудована і 

викладена у повній відповідності до основних вимог ДАК МОН України і 

складається з титульного аркушу, анотації на державній і англійській мовах, 

списку публікацій здобувана, змісту, перелік умовних позначень, вступу,



розділу з огляду літератури за темою дисертації, 4-х розділів власних 

досліджень, розділ “Аналіз і обговорення результатів дослідження”, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел і додатків.

У вступі, здобувач на підставі цілої низки спрямованих головній меті 

даної дисертації літературних джерел, достатньо фахово і всебічно 

обґрунтовано доводить її актуальність і необхідність її практичного 

виконання.

Наголошує її зв'язок з науковими програмами, планами, темами. 

Окреслює головну мету даного дослідження, визначає основні завдання для її 

виконання, об'єкт, предмет та методи дослідження. Акцентується увага на 

наукової новизни отриманих результатів, їх практичне значення для клінічної 

стоматології нашої країни. Проводяться дані про впровадження результатів, 

особистий внесок здобувана, апробації матеріалів дисертації, її публікації, 

структури та обсяг даної роботи.

Що стосується зауважень щодо даного розділу та їх практично немає за 

виключенням деяких питань дискусійного характеру.

На мою думку, при формулюванні мети більш сприятливим було б 

словосполучення “підвищити рівень інформативності допомоги” замість -  

“ефективність діагностики”.

Далі у 1-му завданні аналогічне побажання, а саме -  замість 

“розповсюдженість ураження карієсом пацієнтів”, використати 

словосполучення -  “частота виникнення карієса зубів”.

У пункті “Практичне значення отриманих результатів”, бажано 

наведення так званої доказової дисципліни, тобто кількісних показників 

поліпшення медичної ефективності від впровадження опрацьованого автором 

лікувально-профілактичного комплексу з відновлення оклюзійних поверхонь 

зубів уражених карієсом. Інших зауважень, а скоріш побажань -  немає.



1-й розділ “Сучасні тенденції лікування пацієнтів із оклюзійними 

порушеннями”, складеному із 2-х підрозділів і викладеному на 19 сторінках, 

присвячено розкриттю основ оклюзії, її взаємозв'язку з функціонуванням 

скронево-нижньощелепного суглобів та її вплив на м'язово-суглобову 

гармонію.

Акцентується здобувачем увага на характерні утворення оклюзійних 

порушень пов'язаних з каріозним ураженням зубів у населення з низьким 

рівнем фактору, а саме динаміка утворення, причини виникнення, їх зв'язок з 

ураженням зубів карієсом.

Приводяться також основні насьогодення опрацьовані лікувально- 

профілактичні комплекси й заходи для пацієнтів з оклюзійними порушеннями 

та їх деякі недоліки і перспективи її удосконалення.

Зауважень до даного розділу немає.

У 2-му розділі “Матеріали і методи дослідження”, складеному з 3-х 

підрозділів і викладеному на 13 сторінках, зазвичай надаються основні 

використані об'єктивні методи дослідження для досягнення головної мети 

даної роботи, ретроспективний порівняльний аналіз яких засвідчив про їх 

достатню сучасність, високу ступінь інформативності, доступності у 

виконанні у нашій країні, що у повній мірі дозволило автору отримати 

найбільш продуктивні і вірогідні дані.

Зауважень щодо даного розділу також немає.

3-й розділ “Розповсюдженість ураження карієсом пацієнтів які 

проживають у регіонах з низьким рівнем фтору” складено з 5-ти підрозділів і 

викладено на 39 сторінках. У розділі достатньо поглиблено і фахово надається 

загальна характеристика обстежених осіб, визначається поширеність карієсу 

зубів у обстежених студентів, які проживають в регіонах з низьким рівнем 

фтору з підвищеною увагою до перших молярів. Окрім цього визначається 

клінічна характеристика стану відновлених конструкцій, що були раніше



надані лікарями стоматологами та наявність вторинних процесів 

карієсогенного характеру на підставі яких встановивши можливий 

кореляційний зв'язок між оклюзійними порушеннями та каріозними 

ураженнями.

Результати проведених досліджень дозволили автору встановити, що у 

більшості своїй карієс уражає перші моляри і, особливо, жувальну 

поверхність, а саме -  66,7%, незалежно від регіону проживання. Проте у осіб, 

які проживають з низьким рівнем фтора, спостерігається більш значна глибина 

ураження каріозним процесом і знову ж таки перших молярів.

Поряд із цим, здобувачем виявлено у 41,3% проведених реставрацій 

достатньо значні недоліки і, перш за все пов'язані з відсутністю у них 

функціональної анатомії коронкової частини твердих тканин зуба, що вкрай 

негативно віддзеркалюється у майбутньому на етапі скронево- 

нижньощелепного суглобів.

Окрім цього, автором визначено також у 58,1% випадків наявність 

вторинного карієса.

Щодо отриманих результатів дослідження жувального навантаження на 

інтактних перших молярах, автор припускає наявність механізму виникнення 

кореляційного зв'язку між оклюзійними порушеннями та каріозним 

ураженням зубів, а саме з доведених ним даних каріозне ураження першого 

моляра призводить до перерозподілу жувального навантаження на 2-й моляр, 

тобто зуб з більшою площею жувальної поверхні.

Зазначене більше ніж впевнено говорить про необхідність повноцінного 

відновлення 6-х молярів з дотриманням їх клінічної анатомічної форми.

Зауважень до даного розділу немає за винятком бажаності використання 

словосполучення “частоти виникнення карієсу зубів, чи дефектів твердих 

тканин зуба”, замість -  “розповсюдженість ураження карієсом пацієнтів”, вже 

нерахуючи, що “пацієнти” і “населення”, це дещо інші речі, виходячи з



загальних основ епідеміології. Більш того, як на нас, да дійсно у стоматології 

достатньо широко зустрічається термін “пацієнт”. Проте, на мою думку, більш 

влучним вже ж таки був би термін “хворий”, “хворі” тощо, тому що так ми і 

дійдем у стоматології до терміну “клієнт”. Є аксіома -  є “стоматологічні 

хвороби”, значить більш доцільніше необхідно вживати терміна “хворий”. 

Інших побажань - немає.

У 4-му розділі “Удосконалена методика ранньої профілактики 

оклюзійних порушень”, складеному з 2-х підрозділів і викладеному на 10 

сторінках, здобувач на підставі попередніх даних і враховуючи необхідність 

подальшого удосконалення методів профілактики оклюзійних порушень, 

проводить власне їх опрацювання, як за способом прямих так і непрямих 

композитних реставрацій, шляхом всебічного урахування класичних вимог 

функціональної анатомії з дотриманням та подальшою перевіркою 

оклюзійних контактів системою Т-Бсап Уоуш у динаміці, а саме: одразу після 

лікування, через 6 та 12 місяців.

Зауважень до даного розділу немає, за винятком бажаності надання 

інформації про отриману медичну ефективність від запропонованих 

впроваджень. Інших побажань немає.

І, наостанок 5 розділ власних досліджень “Ефективність 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу”, складеному з 3-х 

підрозділів і викладеному на 27 сторінках, автор безпосередньо вже надає 

безпосередньо отримані клінічні результати застосування опрацьованих ним 

методик, а саме проводить порівняльну характеристику змін показників 

оклюзійних співвідношень у різні терміни клінічних спостережень, тобто 

одразу після проведеного лікування, через 6 і 12 місяців.

Аналізуючи отримані дані, автор приходить до висновку, що незалежно 

від термінів спостереження, після лікування першого моляра проходить 

рівномірний розподіл оклюзійного навантаження на перші та другі моляри.



При цьому, як засвідчив автор збільшення жувального тиску прямо 

пропорційно збільшенню площі жувальної поверхні зуба, а саме на 

відновленому 1-му молярі до 12,6%, а на 2-му молярі до 14,1%.

Зауважень щодо даного розділу, немає.

Розділ “Аналіз і обговорення результатів дослідження” викладено на 10 

сторінках, де автор даної роботи достатньо фахово і всебічно результати 

власних досліджень, порівнює їх з найближчим аналогом, наголошує на 

перевагах власного опрацювання запропонованих методик та рекомендує їх до 

клінічного впровадження у нашій країні.

Зауважень немає окрім пропозицій видати відповідних методичних 

рекомендацій, враховуючи високу ступінь медичної ефективності 

опрацьованих методик відновлення оклюзійних поверхонь за допомогою 

композитних реставрацій.

Опрацьовані висновки і практичні рекомендації всебічно обґрунтовані і 

повністю співпадають з отриманими результатами даного науково- 

прикладного дослідження.

Унікальність даної роботи, згідно експериментального висновку щодо 

академічного плагіату становить 88,5%.

Список використаних джерел оформлено й викладено у алфавітному 

порядку і включає в себе 202 джерела, з яких 129 кирилицею і 73 латиницею.

Робота ілюстрована 22 таблицею і 73 рисунками.

За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових робіт, з яких 5 

статей у фахових наукових виданнях України, 1 стаття у науковому виданні 

держави Європейського Союзу (Польща), 3-є тез у матеріалах науково- 

практичних конференцій та отримано 1 патент України на корисну модель.



Окрім цього, отримані матеріали дисертації були представлені й 

обговорені на 6-ти науково-практичних конференціях.

Дисертація оформлена й викладена на державній мові на 183 сторінках 

машинного тексту та 114 -  основного тексту.

Автореферат дисертації повністю співпадає з отриманими результатами 

даної роботи.

Отже, наведене вище більше ніж переконливо свідчить, що дана 

дисертаційна робота виконана на вельми високому науково-методичному 

рівні і безумовно заслуговує на позитивну оцінку.

Разом із тим, у процесі рецензування у нас виникли деякі питання 

дискусійного характеру, а саме:

1. Яким чином Ви спостерігали дентальні канальці при проведенні 

реставрацій?

2. Який, на Вашу думку, більш доцільно використовувати композитний 

матеріал при проведенні реставрації руйнованої коронкової частини твердих 

тканин зуба?

3. Які терміни гарантовано строку функціонування проведених Вами 

реставрації і у найближчих аналогів?

Висновок

Дисертаційна робота Олексин Христини Зеновіївни “Комплексний 

підхід до діагностики лікування та профілактики оклюзійних порушень у 

пацієнтів з каріозними ураженнями зубів” є завершеною самостійно 

виконаною науково-прикладною роботою, у якій вирішено важливе наукове і 

практичне питання клінічної стоматології -  підвищення ефективності 

діагностики, лікування і профілактики оклюзійних порушень у хворих з
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