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Відгук 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Олексин Христини Зеновіївни за 

темою "Комплексний підхід до діагностики, лікування та профілактики 

оклюзійних порушень у пацієнтів з каріозними ураженнями зубів", що 

подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22― 

Охорона здоровꞌ я за спеціальністю 221 - Стоматологія. 

 

Актуальність теми.  

Відомо, що функція жувального апарату контролюється нейромꞌ язовою 

активністю. В основному ця активність визначається набутими навиками, 

отриманими в процесі життя, тобто є відображенням звичок і потреб 

людського організму, і любе, навіть найменше неадекватне втручання у цю 

функцію може призвести до небажаних наслідків. 

Нейромꞌ язова система забезпечує динамічну складову інших частин 

жувального апарату. Її функція полягає у визначенні функціонально 

адекватних процесів, так званих схемах рухів, а завдяки пропріорецептивній 

чутливості ці рухи контролюються. 

Динамічне співвідношення зубних рядів є важливим діагностичним 

фактором жувального апарату, всі структури якого функціонально 

взаємозвꞌ язані. Зуби завдяки жорсткій структурі і пропріоцептивній 

чутливості визначають функціональні рухи нижньої щелепи. Так, при 

протрузійному русі нижньої щелепи, головки здійснюють поступальний рух 

за скатами суглобових горбків. 

Кореляція між анатомічними параметрами суглобового апарату, 

крутизною передньої, бічних направляючих і рельєфом жувальної поверхні є 

довгий час предметом дискусії вчених стоматологів. 

Ряд авторів вважають, що існує лише незначна кореляція між кривизною 

фронтальних і бокових направляючих і кутом переднього і бічного суглобових 

шляхів, а також відзначають відсутність повноцінних досліджень у цій галузі. 
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Зубощелепні деформації, аномалії та порушення оклюзійних 

взаємовідношень відіграють суттєву роль в патогенезі захворювань СНЩС. 

Причиною виникнення дисфункцій СНЩС і жувальних м ꞌ язів багато 
дослідників все таки вважають порушення функціональної оклюзії та 

парафункції жувальних м ꞌ язів. 
Отже, реконструкція зубних рядів у пацієнтів з патологією оклюзії, 

завжди приводить до перебудови схем звичних рухів нижньої щелепи. У 

звꞌ язку з тим будь-які зміни в побудові зубних рядів викликають негайну 

відповідь з боку всіх структур жувальної системи, що виражається в зміні 

функціонального стану, лікарю необхідне глибоке розуміння принципів і 

механізмів взаємодії основних її елементів. 

Справа в тому, що у результаті навіть неадекватно встановлених пломб 

може розвинутися оклюзійний дисбаланс, що може спровокувати 

пропріоцептивні зміни, які рефлекторно можуть призвести до компесаторно-

захисних м’язових скорочень і ремоделювання м’язевої активності у бік 

парафункціональної гіперактивності, і як наслідок - розвиток м ꞌ язевого 
больового синдрому з тимчасовим збереженням  правильного положення 

головки нижньої щелепи без дистопій суглобового диска. 

Саме тому мета дослідження авторки полягає у: підвищити ефективність 

діагностики, лікування і профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів з 

каріозними ураженнями зубів на основі розробки лікувально-профілактичного 

комплексу. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

Івано-Франківського національного медичного університету і є фрагментом 

науково-дослідних робіт кафедри стоматології ПО на тему: "Оптимізація 

лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня стоматологічної 

захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке проживає на 

антропогеннонавантажених територіях", державний реєстраційний номер 
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0117U000946; та на тему "Клінічна ефективність комплексного лікування 

захворювань твердих тканин зубів і парадонту у населення екологічно 

несприятливих регіонів" державний реєстраційний номер 0118U004144. 

Дисертант є одним із співвиконавців фрагментів даних робіт. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. 

Дисертаційна робота Олексин Христини Зеновіївни є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на сучасному рівні та 

достатньому клінічному матеріалі. Обґрунтованість наукових положень, 

висновків і практичних рекомендацій обумовлена значною кількістю 

вивчених наукових джерел , критичною оцінкою їх змісту та інтерпретацією, 

правильною методологічною побудовою роботи. 

За відповідно розпрацьованим планом проведення дослідження і 

послідовності його реалізацій дисертанткою обстежено 300 студентів 1-3 

курсів ІФНМУ віком від 17до 20 років, які проживають у регіонах з низьким 

вмістом фтору, серед яких у 238 пацієнтів діагностовані каріозні ураження. 

Каріозний процес та відновлення неправильними композитними 

реставраціями діагностовано відповідно в 149-и й 129-и студентів. Значний 

обꞌ єм базового клінічного матеріалу дозволив автору поділити цей масив на 

адекватно сформовані групи дослідження. 

Обстеження та наукове обґрунтування отриманих результатів 

грунтувалося на застосуванні сучасних методів дослідження: метричних, 

клінічних, лабораторних та статистичних. 

Використані методи дослідження сучасні, інформативні, адекватні 

поставленим завданням дисертаційної роботи. Вірогідність отриманих у 

дослідженні результатів переконливо доведена статистичною обробкою. 

 

Наукова новизна і практичне значення отриманих результатів 

проведених досліджень. 
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У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення науково-практичного завдання актуальної проблеми стоматології - 

ранньої профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів з каріозними 

ураженнями зубів, які можуть призвести до розбалансування мꞌ язево-
суглобової системи людини, та розпрацюванні компꞌ ютеризованої системи 

аналізу оклюзії T-Scan Novus, для діагностики будь- яких змін розташування 

точок оклюзійних контактів. 

Уперше виявлено кореляційний взаємозвяꞌ зок між оклюзійними 

порушеннями та каріозним ураженням першого моляра, що призводить до 

перерозподілу оклюзійних контактів (зменшення жувального навантаження на 

ураженому зубі), а сам акцент оклюзійного навантаження переноситься на зуб 

із більшою площею жувальної поверхні, тобто на другий моляр. 

Реставраційне відновлення першого жувального зуба без урахування 

функціональної анатомії спричиняє виникнення супраконтактів на ньому, на 

зубі-антагоністі спостерігається аналогічна ситуація. 

Удосконалено методику ранньої профілактики оклюзійних порушень 

шляхом реставраційного відновлення жувальних поверхонь перших молярів з 

урахуванням оклюзійних детермінант та аналізом оклюзійних співвідношень, 

шляхом реставраційного відновлення оклюзійних поверхонь зубів з 

урахуванням принципів функціональної анатомії. 

 

Оцінка змісту роботи та зауваження щодо оформлення. 

Дисертаційна робота Олексин Христини Зеновіївни на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії написана українською мовою і 

викладена на 183 сторінках комп'ютерного тексту (114 - основного тексту), 

побудована за традиційною схемою і складається із вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів досліджень, п’яти основних розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, що містить 202 першоджерел (129 кирилицею, 

73- латиницею). Робота ілюстрована 22 таблицями, 73 рисунками. 
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Вступ викладений на 5 сторінках, у якому автором обґрунтована 

доцільність та актуальність теми дисертаційної роботи на підставі 

аналітичного огляду сучасної наукової літератури, визначені мета та завдання 

дослідження, описана новизна отриманих результатів, їх теоретичне та 

практичне значення, особистий внесок здобувача, а також інформація про 

апробацію й публікації по роботі. 

Розділ 1 "Огляд літератури" носить аналітичний характер та складається 

із 3 підрозділів. У розділі представлений  аналітичний огляд літератури, які 

стосуються складових компонентів оклюзії, їх взаємозв’язку з 

функціонуванням скронево-нижньощелепового суглоба і участь у м’язево-

суглобовій гармонії (п.1.1), особливості і характер утворення оклюзійних 

порушень на тлі каріозних уражень зубів у пацієнтів, які проживають у 

регіонах з низьким рівнем фтору (п.1.2) та особливості лікувально-

профілактичних заходів для пацієнтів з оклюзійними порушеннями (п1.3). 

Розділ завершується висновком, у якому зазначено що спрощений підхід 

заміщення дефектів твердих тканин зубів є причиною виникнення оклюзійних 

інтерференцій. 

Для досягнення вимог функціональної оклюзії при реставраційному 

відновленні поверхонь зубів уражених карієсом потрібне формування 

комплексного підходу діагностики, лікування, та профілактики оклюзійних 

порушень, що і стало метою у дослідженні автора. 

Розділ займає 20 сторінок тексту, не перебільшує 20% від обсягу усієї 

роботи, що відповідає вимогам до оглядової частини дисертації. Розділ 

написано послідовно з детальним аналізом в достатньому обсязі літературних 

джерел і наукових публікацій останніх років.  

Із зауважень слід зазначити, переклад на українську мову прізвищ 

російських авторів, адже вони є іноземцями [79], [52], [69]. 

У розділі зустрічаються поодинокі орфографічні та синтаксичні помилки. 

Розділ 2 "Матеріали та методи дослідження" викладений на 14 сторінках 

містить 4 підрозділи, ілюстрований 7 рисунками. У розділі наведена загальна 
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характеристика застосованих морфологічних, клінічних, лабораторних та 

статистичних методів дослідження. Також, приведено загальну 

характеристику обстежених пацієнтів, їх розподіл за групами залежно від 

контактних особливостей оклюзії уражених жувальних поверхонь перших 

молярів. 

Клінічні методи дослідження, крім загальностоматологічних, включали 

визначення клінічної форми карієсу методом зондування, визначення 

клінічної форми карієсу за допомогою апарата Diagnodent, клінічну оцінку 

реставрацій за критеріями USPHS, визначення індексу руйнування оклюзійної 

поверхні зуба (ІРОПЗ) та спосіб ранньої діагностики оклюзійних порушень за 

допомогою аналізу оклюзії системою T-Scan. 

Загалом розділ справляє позитивне враження. Застосовані методики й 

обсяг досліджень адекватний й достатній щодо вирішення поставлених 

автором завдань, хоча до зауважень може бути віднесено наступне: 

- два останніх підрозділа цього розділу представлені під ідентичною 

нумерацією. 

Розділ 3 "Розповсюдженість ураження карієсом та наявність 

реставраційних відновлень без урахувань принципів функціональної оклюзії у 

пацієнтів, які проживають в регіонах з низьким рівнем фтору" в якому автор 

наводить загальну характеристику обстежених пацієнтів (п.3.1), поширеність 

карієсу перших молярів у осіб які проживають в регіонах з низьким рівнем 

фтору (п.3.2), наводить клінічну оцінку стану відновних конструкцій та 

наявність карієсу (п.3.3) та результати вивчення кореляційного взаємозв'язку 

між оклюзійними порушеннями та каріозним ураженням. 

У результаті проведеного дослідження автор встановив, що найшвидше й 

найінтенсивніше карієсом уражуються жувальні поверхні перших молярів, а 

реставрації перших молярів, які здійснені без урахування функціональної 

анатомії та ознаки вторинного карієсу в них виявлені майже у половини 

обстежених. Визначено, що каріозне ураження першого моляру призводить до 

перерозподілу оклюзійних контактів, а реставраційні відновлення перших 
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молярів без урахування функціональної анатомії спричиняє виникнення 

супраконтактів на ньому, що може призвести до дисбалансу оклюзії та 

розвитку нейро-мязової дисфункції. 

Усі представлені у розділі матеріали статистично опрацьовані й не 

викликають сумнівів. 

Зауважень до розділу немає. 

У розділі 4 автором наводиться удосконалена методика ранньої 

профілактики оклюзійних порушень, яка полягала у реставраційному 

відновленні уражених зубів (каріозний процес, наявність реставрацій без 

дотримання принципів оклюзії) прямим або непрямим методами з 

урахуванням вимог функціональної анатомії та подальшим аналізом 

оклюзійних контактів системою T-Scan Novus одразу після лікування, через 6-

12 місяців. 

Хотілось би уточнити, чи при виготовлені непрямих реставрацій 

застосовувалася тільки світлова полімеризація, чи разом з нею і температурна 

у спеціальному фототемпературному боксі? 

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 5 присвячений визначенню ефективності запропонованого 

автором лікувально-профілактичного комплексу у якому наводиться 

порівняльний аналіз змін показників оклюзійних співвідношень одразу після 

лікування (п.5.1), через шість місяців після лікування (п.5.2) та через 

дванадцять місяців після лікування (п.5.3). Наприкінці якого автор робить 

висновок, що удосконалена методика ранньої профілактики оклюзійних 

порушень шляхом реставраційного відновлення жувальних поверхонь перших 

молярів з урахуванням оклюзійних детермінант та аналізом оклюзійних 

співвідношень системою T-Scan Novus призводить до рівномірного розподілу 

жувального навантаження безпосередньо на ліковані моляри, а також на 

сусідні зуби та антагоністи. Досліджений матеріал прискіпливо опрацьований 

статистичними методами і його достовірність не викликає сумніву. 

Зауважень до розділу немає. 
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Розділ «Аналіз та обговорення результатів дослідження» викладений на 

11 сторінках. Достатньо переконливий, послідовний та обґрунтований. Розділ 

побудований за традиційною схемою, у якому лаконічно висвітлені результати 

дослідження, отримані при виконанні дисертації згідно до поставлених 

завдань, а також підведені підсумки праці з усіх питань, які вивчалися. 

Проведено оцінку і аналіз отриманих клінічних результатів дослідження, які 

базуються на запропонованих автором методиках. 

Основні наукові положення відображені у 4 висновках, які логічно 

випливають з результатів дослідження та повною мірою відповідають 

сформульованим завданням та мають теоретичне та практичне значення, 

необтяжені цифровим матеріалом, який дублює цифровий матеріал тексту 

дисертації. 

Практичні рекомендації відповідають отриманим результатам та мають 

чітку практичну спрямованість, а також дозволяють широко використовувати 

результати роботи в практичній стоматології. 

За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, у тому числі 5 

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

держави Європейського Союзу (Польща), 1 патент України на корисну 

модель, 3 тези у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності. 

За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації, не виявлено 

ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Тексти представлених матеріалів дисертації Олексин Х.З. "Комплексний 

підхід до діагностики, лікування та профілактики оклюзійних порушень у 

пацієнтів з каріозними ураженнями зубів", є оригінальними. Дисертація та 

наявні за її темою публікації не містять академічного плагіату, що 

підтверджено комісією з виявлення та запобігання академічного плагіату при 

ІФНМУ, яка прийшла до висновку, що унікальність роботи становить 88,5 %. 
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Незважаючи на виявлені незначні недоліки, принципових зауважень 

щодо оформлення, подання матеріалу в дисертації за суттю викладених 

результатів немає. 

В порядку дискусії виникло декілька запитань: 

1. Чому у своїх дослідженнях Вами в якості базового обраний саме 

перший моляр і його антагоністи ? 

2. Чи відзначали Ви кореляційні зв’язки щодо особливостей динаміки 

оклюзійних контактів протягом року у порівнянні між прямими і 

непрямими реставраціями ? 

 

Висновок 

Дисертаційна робота Олексин Христини Зеновіївни "Комплексний підхід 

до діагностики, лікування та профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів 

з каріозними ураженнями зубів", що подається на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 

221―Стоматологія, є самостійним завершеним науковим дослідженням, що 

вирішує вважливе для ортопедичної стоматології завдання: підвищення 

ефективності діагностики, лікування і профілактики оклюзійних порушень у 

пацієнтів з каріозними ураженнями зубів на основі розробки лікувально-

профілактичного комплексу. 

Всебічний аналіз дисертації дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота виконана на сучасному рівні із залученням сучасних методів 

дослідження, містить суттєву наукову новизну, має важливе практичне 

значення. 

Значний обсяг клінічного матеріалу та спеціальних методів дослідження 

дозволило достовірно аргументувати наукові положення, висновки та 

практичні рекомендації. Матеріали дисертаційної роботи у повній мірі 

опубліковані у фахових наукових виданнях, використовується у навчальному 

процесі, впроваджені у практику. 

 




