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Актуальність теми 

 Скронево-нижньощелепні розлади займають особливе місце серед 

стоматологічних захворювань у зв’язку зі складністю клінічної картини, що 

нерідко нагадує таку при хворобах, що входять до компетенції лікарів різних 

спеціальностей – стоматологів, отоларингологів, невропатологів, психіатрів, 

ревматологів та інших, що зумовлює труднощі діагностики і лікування. За 

даними різних вітчизняних і зарубіжних авторів, захворювання скронево-

нижньощелепного суглоба (СНЩС) на різних стадіях зустрічається у 25-65%  

населення (Макєєв В. Ф., 2009, Okeson J. P., 2012 та ін.).  

Основною причиною, що викликає порушення функції СНЩС, за 

даними ряду авторів, є зміна зубних співвідношень і деформація зубних рядів, 

що проявляється у втраті висоти прикусу, травматичні ураження СНЩС, 

патологія сполучної тканини, зокрема ревматизм та псоріаз,  пухлинні 

процеси. Інші дослідники вважають порушення функціональної оклюзії та 

парафункції жувальних м'язів причиною розвитку скронево-нижньощелепних 

розладів.  

Крім того, в розвитку м'язово-суглобової дисфункції важливу роль 

відіграє комплекс взаємодіючих факторів: порушення оклюзійно-

артикуляційної рівноваги, м'язова дисгармонія, травми або вроджена 

недорозвиненість суглобових поверхонь СНЩС. 

Виходячи з представлених ретроспективних і сучасних даних літератури 

про етапи розвитку теорії скронево-нижньощелепних розладів, методів 



діагностики і лікування хворих з даною патологією, назріла необхідність 

переходу до розробки алгоритму обстеження хворих, з метою виявлення 

загальної картини патології, що дає можливість оцінити  стан і 

функціонування всіх основних анатомічних утворень жувального апарату.  

Сучасна практична стоматологія потребує розроблених алгоритмів 

діагностики та лікування оклюзійних порушень жувального апарату з 

урахуванням стану його компонентів. Раннє усунення оклюзійних порушень 

може стати профілактикою подальшого пошкодження зубів та зубних рядів і 

стабілізацією внутрішньосуглобових відносин при покрашенні функції 

жувальних м'язів.  

У останнє десятиліття у світовій практиці провідних шкіл і фахівців 

склалося уявлення не про лікування хворого, а про управління патологічним 

процесом скронево-нижньощелепних розладів, обумовлених складною 

кінематичною будовою СНЩС, з баченням кінцевої картини реабілітації даної 

групи хворих. 

Для втілення даної концепції, необхідні подальші дослідження 

об’єктивності методів оцінки функціонування жувального апарату і їх аналіз з 

метою проведення подальшого динамічного спостереження за  

функціонуванням останнього та визначення адекватного плану лікування. Це і 

робить проведення досліджень у даному напрямку актуальним. 
 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексних науково-дослідних 

робіт кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького: «Захворювання пародонта, 

їх зв'язок з патологією внутрішніх органів та станом довкілля» (державна 

реєстрація № 0110U002155) та «Екологія та пародонт. Взаємозв'язок 

захворювань пародонта та загальносоматичної патології. Дисфункції скронево-

нижньощелепового суглоба» (державна реєстрація № 0114U000112). Автор є 

безпосереднім виконавцем фрагментів означених науково-дослідних робіт 

кафедри. 

 



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, їх достовірність 

Дисертаційна робота Риберта Юрія Олексійовича є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на сучасному 

методологічному рівні та достатньому клінічному матеріалі. Обґрунтованість 

наукових положень, висновків обумовлена значною кількістю вивчених 

наукових джерел, критичною оцінкою їх змісту та інтерпретацією, 

правильною методологічною побудовою та дизайном роботи.  

Достатній обсяг клінічних спостережень: для вирішення поставлених 

завдань дисертантом здійснено обстеження 175 хворих, серед яких 76 

чоловіків та 99 жінок у віці від 16 до 80 років, які звернулися за ортопедичною 

допомогою. 

Обстеження ґрунтувалося на застосуванні сучасних клінічних,  

променевих методів діагностики: ортопантомографії, зонографії СНЩС, 

комп’ютерної томографії; магнітно-резонансної томографії та ультразвукової 

діагностики; функціональної діагностики оклюзії; аксіографічного 

дослідження особливостей рухів суглобових головок нижньої щелепи, а 

вірогідність отриманих у дослідженні результатів доведена статистичною 

обробкою. 

Використані методи дослідження сучасні, інформативні, адекватні 

поставленим завданням дисертаційної роботи.  
 

Наукова новизна і практичне значення отриманих результатів 

проведених досліджень.  

Дисертантом уперше вивчені особливості рухів головок нижньої щелепи 

у хворих з м’язовими, суглобовими і комбінованими скронево-

нижньощелепними розладами при порушеній функціональній оклюзії методом 

електронної аксіографії. 

Уперше виявлені характерні нефізіологічні особливості рухів суглобових 

головок нижньої щелепи притаманні різним видам патологічних станів 

м'язово-суглобового та оклюзійного комплексів, які повинні бути враховані як 

у діагностиці, так і в процесі реабілітації таких хворих. 



Науково доведена висока діагностична цінність електронної аксіографії 

в діагностиці та оцінці результатів лікування різних за варіантами скронево-

нижньощелепних розладів. 

Розроблена та науково обґрунтована методика ультразвукової 

діагностики СНЩС, яка дозволила виявляти стан субхондрально-хрящового 

комплексу, латерального відділу суглобової капсули, наявність суглобової 

рідини, скоротливість (наявність контрактури) жувальних м'язів, визначати 

позицію диска відносно верхньолатерального відділу головки нижньої щелепи 

та положення головки та диска СНЩС відносно суглобового горбика; 

вимірювати амплітуду руху головки нижньої щелепи і диска при відкриванні 

рота, визначати синхронність руху суглобової головка нижньої щелепи та 

диска при рухах нижньої щелепи.  

Уперше розроблена та науково обґрунтована методика сплінтлайн 

терапії при ортодонтичному лікуванні з одночасною корекцією оклюзії у 

хворих з скронево-нижньощелепними розладами. 

Удосконалений алгоритм лікування скронево-нижньощелепних розладів 

при порушеній функціональній оклюзії шляхом цифрового моделювання у 

віртуальному артикуляторі та виготовлення ортопедичних конструкцій з 

використанням комп’ютерних технологій. 
 

Практичне значення одержаних результатів.  

У результаті вивчення стану зубощелепного комплексу у хворих з 

скронево-нижньощелепними розладами виявлені патологічні зміни 

функціональної оклюзії, які були визначальними в етіопатогенезі скронево-

нижньощелепних розладів.  

Впроваджений в клінічну практику науково обґрунтований метод 

ультразвукової діагностики скронево-нижньощелепних суглобів і жувальних 

м'язів при обстеженні хворих з скронево-нижньощелепними розладами. 

Удосконалені етапи лікування хворих зі скронево-нижньощелепними 

розладами при порушеній функціональній оклюзії; методика отримання 

точного відбитка при підвищеній стертості зубів (патент України на корисну 



модель № 84259) та спосіб виготовлення тимчасових коронок при 

ортопедичному лікуванні СНР (патент України на корисну модель № 84260).  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний 

процес цілого ряду профільних кафедр, а саме: кафедр ортопедичної 

стоматології, ортодонтії, променевої діагностики ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», кафедр терапевтичної стоматології, дитячої 

соматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри ортопедичної стоматології з 

імплантологією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», 

кафедри стоматології Інституту стоматології Національної Медичної Академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, у клінічну практику 

Стоматологічного медичного центру ЛНМУ ім. Данила Галицького, 

Навчально-лікувального центру «Університетська клініка» ВДНЗУ 

«Буковинський державний медичний університет», КП «Волинська обласна 

стоматологічна поліклініка», Рівненської міської стоматологічної поліклініки, 

КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка». 
 

Оцінка змісту роботи та зауваження щодо оформлення 

Дисертаційна робота Риберта Ю. О. на здобуття наукового ступеня 

доктора медичних наук написана українською мовою, побудована за 

традиційною схемою і складається з вступу, огляду літератури, опису 

матеріалу і методів дослідження, 6 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних джерел 

із 361 найменувань. Робота ілюстрована 126 рисунками та 60 таблицями. 
 

Вступ дисертації викладено на 10 сторінках, де висвітлено актуальність 

вивчення наукового завдання обраного автором для дослідження, 

аргументовано вибір мети і завдань, висвітлено наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача та апробацію 

результатів дисертації.   



Зауважень до вступу немає. 

 

Розділ 1 "Огляд літератури" представлений на 35 сторінках 

друкованого тексту, носить аналітичний характер та складається з 4 

підрозділів. У першому підрозділі висвітлено етіологію і патогенез скронево-

нижньощелепних розладів. У наступному підрозділі дисертантом представлені 

уявлення та сучасні погляди на особливості діагностики патології скронево-

нижньощелепних суглобів. У підрозділі 1.3 наведено способи визначення 

оклюзійних співвідношень та графічний запис рухів суглобових головок 

нижньої щелепи у хворих зі скронево-нижньощелепними розладами. Підрозділ 

1.4 присвячений  лікуванню хворих зі скронево-нижньощелепними розладами. 

Проведений огляд літератури дозволяє Юрію Олексійовичу говорити 

про низку невирішених питань у діагностиці скронево-нижньощелепних 

розладів та необхідності дослідження об’єктивності методів оцінки 

функціонування жувального апарату і їх аналізу з метою проведення 

подальшого динамічного спостереження за функціонуванням останнього та 

визначення адекватного плану лікування.  

Розділ написано послідовно з детальним аналізом в достатньому обсязі 

літературних джерел і наукових публікацій останніх років.  

Матеріали,  викладені в розділі,  висвітлені в 4  публікаціях,  які 

представлені в списку використаних джерел літератури.  

 Невелике зауваження до розділу "Огляд літератури": 

в тексті зустрічається достатньо велика кількість посилань (33 посилання 

на сторінці 39). 

 

Розділ 2 "Матеріали та методи дослідження" викладений на 41 

сторінці, має 7 підрозділів.  

У підрозділі  2.1 наведено загальну характеристику обстежених хворих 

на скронево-нижньощелепні розлади.  



Особливості клінічного обстеження осіб з скронево-нижньощелепними 

розладами представлено у підрозділі  2.2, а метод електронної аксіографії 

(кондилографії) – у підрозділі 2.3. 

Аналіз функціональної оклюзії в артикуляторі, мета якого полягала у 

вивченні особливостей статичної і динамічної оклюзії; аналіз моделей в 

центральному співвідношенні щелеп і в центральній оклюзії, який проводили в 

артикуляторі “ArtexCR” (AmannGirbach), налаштованому на індивідуальну 

функцію, наведено у підрозділі 2.4.  

При обстеженні хворих з скронево-нижньощелепними розладами 

застосовані променеві методи діагностики: ортопантомографія, зонографія 

СНЩС, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. 

Вищеозначеним питанням і присвячений підрозділ  2.5 - Променеві методи 

дослідження скронево-нижньощелепних суглобів. 

У підрозділі 2.6 представлено детальний опис методики ультразвукового 

дослідження скронево-нижньощелепних суглобів та м’язів. 

Методи статистичного аналізу представлені у підрозділі 2.7.  

Загалом визначені для дослідження методи сучасні, адекватні 

поставленим завданням, інформативні. Розділ ілюстровано 4  таблицями та 14 

рисунками. 

Матеріали, викладені в розділі, висвітлені в  4 публікаціях зі списку 

використаних джерел. 

Зауваження до розділу: 

при розподілу обстежених пацієнтів за віком не вказана класифікація, 

згідно якої був проведений розподіл хворих; 

в розділі не зазначені клінічні бази та лабораторії, де проводилися 

дослідження. 
 

Розділ 3 "Комплексний аналіз та характеристика зубощелепних 

патологій у обстежених хворих за групами дослідження" представлений на 

14 сторінках друкованого тексту, складається з 4 підрозділів, ілюстрований 2 

рисунками та 5 таблицями.  

У підрозділі 3.1 наведені клінічні особливості стану зубощелепного 



комплексу у хворих тільки з оклюзійними розладами. Після обстеження 

дисертант звертає увагу те, що в чоловіків і жінок найвищі показники у 

поєднанні 2-х патологій: множинні дефекти зубного ряду та пародонтит і 

становлять у чоловіків 36,4 %, у жінок – 47,6 %; у 12,1 % чоловіків інші 2 

патології – патологічне прорізування 3-х молярів та пародонтит. У жінок це 

поєднання було тільки в однієї жінки – 4,8 %.  

Юрієм Олексійовичем здійснений аналіз стану зубощелепного 

комплексу у хворих з м'язовими скронево-нижньощелепними розладами, який 

висвітлено у підрозділі 3.2. 

У підрозділі 3.3 представлені клінічні особливості стану зубощелепного 

системи у хворих із суглобовими скронево-нижньощелепними розладами. 

В результаті проведеного дослідження дисертантом виявлено наступне: 

суглобові форми скронево-нижньощелепних розладів поєднуються з 

розвиненими формами зубощелепної патології, які призводять до порушень 

функціональної оклюзії; 

поєднані форми оклюзійної патології у хворих з суглобовими розладами 

характерні для старшого віку (після 40 років), у той час як ортодонтична 

патологія характерна для хворих 20 - 40 років; 

суглобові розлади СНЩС у сполучені з різними варіантами патології 

зубощелепного комплексу або їх поєднання, відносяться до складних форм 

суглобової дисфункції з точки зору діагностики і лікування. 

У останньому підрозділі (підрозділ 3.4) проведена оцінка клінічних 

особливостей стану зубощелепного комплексу у хворих із комбінованими 

скронево-нижньощелепними розладами. 

Дисертантом встановлено, що поодинокі форми зубощелепної патології 

при комбінованих скронево-нижньощелепних розладах виявлені тільки у 60,6 

% обстежених. У інших 39,4 % хворих з комбінованими СНР виявлялася 

зубощелепна патологія у різних сполученнях таких як «патологічне 

прорізування третіх молярів + вторинні деформації», «ортодонтична патологія 

+ патологічне прорізування третіх молярів», «ортодонтична патологія + 

патологічне прорізування третіх молярів + ятрогенна патологія», «вторинні 



деформації+ятрогенна патологія» тощо. Для комбінованих зубощелепних 

патологій характерним є повне переважання хворих жіночої статі.  

 Зауважень до розділу немає. 

 

Розділ 4 "Артикуляційно-суглобові порушення у хворих із скронево-

нижньощелепними та оклюзійними розладами" викладений на 34 сторінках 

принтерного тексту, складається з трьох підрозділів, ілюстрований 12 

рисунками та 10 таблицями.  

 У підрозділі 4.1 дисертантом проаналізовані скарги та результати 

клінічного обстеження хворих залежно від форм скронево-нижньощелепних 

розладів та оклюзійних порушень. Скарги хворих із СНР та оклюзійною 

патологією характеризуються значною різнобарвністю, але за своєю частотою 

проявів є більш або менш характерними для різних варіантів скронево-

нижньощелепних розладів. 

 Високий показник скарг на оклюзійний дискомфорт Юрієм 

Олексійовичем  виявлений у хворих тільки з оклюзійними (77,8 %), 

комбінованими (70,4 %) та з м'язовими (48,9 %) розладами.  

Аналіз змін показників аксіограм у хворих з скронево-

нижньощелепними розладами та оклюзійними порушеннями, що наведений у 

підрозділі 4.2, був здійснений за групами дослідження та засвідчив, що у 

хворих зі скронево-нижньощелепними розладами виявлено більшу кількість 

відхилень від нормативних показників, майже за всіма аксіографічними 

показниками, ніж у групі порівняння, що повинно бути враховано як при 

лікуванні самих розладів, так і при наданні їм ортопедичної допомоги.  

У підрозділі 4.3 представлені результати ультразвукового дослідження 

скронево-нижньощелепних суглобів і жувальних м'язів хворих з оклюзійними 

та скронево-нижньощелепними розладами до лікування. 

Результати проведеного дисертантом дослідження виявили, що тільки у 

хворих з оклюзійними розладами показники позиції диска при закритому та 

відритому роті є у межах норми. Проте, в цій групі хворих виявлені зміни 

амплітуди рухів головки нижньої щелепи, зокрема, гіпомобільність або 



гіпермобільність, як однобічна, так і двобічна у 63,0 % хворих; несинхронність 

рухів головки нижньої щелепи та диска, як однобічних, так і двобічних у 31,5 

% хворих.  

Проведені автором дослідження засвідчили зростаючий рівень 

виявлених у результаті УЗД змін у м’язово-суглобовому комплексі залежно від 

форм СНР у порівнянні з групою хворих тільки з оклюзійними розладами.  

Результати досліджень, які представлені в розділі, викладені у 8 

публікаціях, які представлені в списку використаних джерел. 

 Зауважень до розділу немає. 

Розділ 5 "Лікувальні заходи застосовані в процесі реабілітації хворих 

залежно від виду діагностованих скронево-нижньощелепних та 

оклюзійних розладів" викладений на 18 сторінках принтерного тексту, 

складається з чотирьох підрозділів, містить 4 таблиці та  3  рисунки.  

 На початку розділу дисертантом згруповані лікувальні заходи у 

відповідні блоки та запропонований алгоритм лікування: 

терапевтична та хірургічна підготовка включала лікування карієсу та 

його ускладнень, консервативне та хірургічне лікування патології пародонту; 

оклюзійна терапія з залученням різних типів оклюзійних шин: 

роз'єднуючих, міорелаксуючих, репозиціонуючих, дистракційних, 

стабілізуючих; 

ортодонтичне лікування з використанням сплінтлайн терапії, гібридних 

ортодонтичних шин; 

корекція оклюзії шляхом вибіркового пришліфування зубів, для 

створення збалансованої оклюзії і, за необхідності, реставрація коронок 

композитними матеріалами з використанням силіконових шаблонів. За 

показанням застосовували вініри, люмініри, мостоподібні та бюгельні  

протези; 

реконструкція оклюзії, яка включала протезування незнімними 

конструкціями, а також, за наявності показань, застосування покривних 

протезів з фіксацією на телескопічних коронках; 



постійна шина (оклюзійна шина), яка за медичними показаннями, або 

при відмові хворого продовжити ортопедичну реабілітацію використовувалася 

для постійного її застосування. 

Аналіз лікувальних заходів, що були застосовані в процесі реабілітації 

хворих тільки з оклюзійними розладами (підрозділ 5.1) засвідчив, що навіть 

хворі тільки з оклюзійними розладами у 85,2 % потребували здійснення 

передпротезної оклюзійної терапії та у 14,8 % сплінтлайн терапії, 64,8 % 

лікування пародонтиту зі застосуванням хірургічних методів, 33,3 % корекції 

оклюзії із застосуванням різних варіантів ортопедичних втручання починаючи 

від пришліфування зубів до бюгельних протезів, а 55,5 % потребували або 

тотального протезування незнімними конструкціями – (7,4 %) або покривними 

протезами – 48,1 %, а 9,3 % лікувальний процес за медичними або іншими 

причинами завершився носінням шини. 

У підрозділі 5.2 представлені лікувальні заходи, застосовані у процесі 

лікування хворих з м'язовими скронево-нижньощелепними розладами. 

Серед хворих з м'язовими формами СНР оклюзійної терапії потребували 

всі 100,0 % хворих та майже половина з них ортодонтичної корекції 

(сплінтлайн терапії). Застосування цих двох лікувальних заходів у їх 

сполученні, а також видалення 3-х молярів, що патологічно прорізувалися, 

забезпечили позитивний ефект лікування у 33,3 % хворих.  

Щодо лікувальних заходів застосованих у процесі реабілітації хворих з 

суглобовими скронево-нижньощелепними розладами, то вони наведені у 

підрозділі 5.3. 

У лікуванні всіх хворих з суглобовою формою СНР, застосовані 

оклюзійні шини різних типів, залежно від виявлених скронево-

нижньощелепних розладів, проте, сплінтлайн терапія в цій групі хворих 

застосована тільки у 4-х (8,2 %) хворих у віці 21-41 рік з ортодонтичною 

патологією.  

Ортопедичне лікування методами корекції оклюзії здійснено у 40,8 %, із 

них тільки у 14,3 % ефект лікування вдалося забезпечити методами 

пришліфування зубів або їх прямої реставрації. Іншим 26,5 % хворих корекція 



оклюзії здійснена із застосуванням штучних коронок, мостоподібних і 

бюгельних протезів. Реконструкції оклюзії після санації порожнини рота та 

оклюзіотерапії потребували 44,9 % хворих, яка була здійснена або шляхом 

тотального протезування незнімними конструкціями зубних протезів у 12,2 %, 

або покривними знімними протезами з телескопічними системами фіксації у 

32,7 % випадків. Постійна оклюзійна шина, за медичними показаннями, 

застосована у 4,1 % хворих. 

Лікувальні заходи, що були застосовані у хворих з комбінованими СНР 

наведені у підрозділі 5.4. 

Хворим з комбінованими СНР застосована оклюзійна терапія різними 

типами оклюзійних шин. Наявність у хворих діагностованої ортодонтичної 

патології та вторинних деформацій обумовили застосування сплінтлайн 

терапії у 48,1 % хворих. Хірургічна підготовка включала видалення 3-х 

молярів у 37,0 % та хірургічне лікування пародонту у 14,8 % хворих. На 

завершальному етапі відновлення оклюзійних співвідношень, корекція оклюзії 

була здійснена 44,4 % хворих, із них пришліфування і реставрація зубів за 

шаблонами у 11,1 % хворих, застосування вінірів, мостоподібних і бюгельних 

протезів у 33,3 % хворих. Лікування за медичними показаннями 11,1 % хворих 

завершилося призначенням постійної шини. 

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 6  "Аналіз ефективності лікування хворих зі скронево-

нижньощелепними та оклюзійними розладами" найбільший розділ 

дисертації, викладений на 98 сторінках друкованого тексту, складається з 

чотирьох підрозділів, ілюстрований 32 таблицями та 77  рисунками.  

Підрозділ 6.1 присвячений аналізу ефективності результатів лікування 

хворих зі скронево-нижньощелепними та оклюзійними розладами.  

У підрозділі 6.2 висвітлений аналіз результатів лікування хворих зі 

скронево-нижньощелепними та оклюзійними розладами за даними аксіографії, 

а у підрозділі 6.3 - аналіз ефективності лікування хворих зі скронево-

нижньощелепними розладами та оклюзійною патологією за даними 

ультразвукового дослідження. 



Аналіз ефективності запропонованого алгоритму лікування хворих зі 

скронево-нижньощелепними розладами за групами дослідження до і після 

лікування засвідчив, що за показником «скарги» узагальнений успіх лікування 

і реабілітації хворих всіх груп дослідження складав 96,3 %.  

Оцінка ефективності лікування хворих тільки з оклюзійними розладами 

за результатами пальпації м'язів до і після лікування засвідчила, що в 

результаті індивідуально обраного лікування гіпертонус жувальних м'язів, 

який був діагностований у 22,3 % знижений до 1,9 %; гіпертонус м'язів шиї 

зменшився до 5,6 %, гіпертонус м'язів плечей, знижений до 9,3 %. 

При аускультації СНЩС до і після лікування у хворих з суглобовими 

розладами однобічне клацання у суглобах зменшилося з 44,9 % до 14,3 %, 

проте зменшення хрускоту статистично не було підтверджено. У інших групах 

дослідження хрускіт СНЩС після лікування залишився в поодиноких 

випадках – 1,9 % у хворих тільки з оклюзійними розладами і у 4,4 % хворих з 

м'язовими розладами. 

Оцінка якості аксіограм у хворих тільки з оклюзійною патологією в 

результаті проведеного лікування показники оптимальної якості аксіограм 

збільшилися з 14,3 % до 53,8 %. Амплітуда траєкторії рухів суглобових 

головок нижньої щелепи досягла норми при рухах «протрузія/ретрузія» з 75,0 

% до 84,8 %, «медіотрузія» - з 60,7 % до 76,9 %, «відкривання/закривання» з 

53,6 % до 76,9 %, проте, ці зміни не були достовірними. Нормативі показники 

розходження траєкторій руху суглобової головки у цих хворих після лікування 

при рухах «протрузія/ретрузія» збільшилися з 85,7 % до 92,3 %, «медіотрузія» 

з 60,7 % до 76,9 %, «відкривання/закривання» з 39,3 % до 69,2 %. 

Аналіз ефективності лікування хворих зі СНР та оклюзійною патологією 

за даними ультразвукової діагностики проведений за групами дослідження 

засвідчив наступні статистично підтверджені позитивні результати.  

Так, у групі тільки з оклюзійними розладами в результаті проведеного 

лікування, за даними УЗД, амплітуда рухів СГНЩ нормалізувалася у 55,1 % 

проти 37,0 % до лікування, за рахунок зменшення кількості хворих з 

гіпомобільністю, з 22,3 % до 8,2 % після лікування.  



Результати ультразвукового дослідження СНЩС і жувальних м'язів до і 

після лікування у хворих з м’язовими розладами засвідчують, що в результаті 

проведеного лікування нормалізувалася амплітуда руху СГНЩ.  

 Ультразвукова діагностика СНЩС і жувальних м'язів до і після 

лікування хворих з суглобовими та комбінованими розладами показала, що в 

результаті лікування переднє зміщення суглобового диска при закрито-ротовій 

позиції, яке виявлено у 46,9 % та 25,9 % обстежених відповідно, усунено і 

кількість хворих з нормативним розташуванням диска досягла 100,0 %. 

В розділі представлені клінічні приклади реабілітації хворих тільки з 

оклюзійними розладами,  хворих з м'язовими скронево-нижньощелепними та  

оклюзійною патологією, хворих з суглобовими і комбінованими скронево-

нижньощелепними та оклюзійною патологією (підрозділ 6.4).  

Приклади містять результати клінічних обстежень хворих, 

рентгенологічних, аксіографічних та ультразвукових обстежень скронево-

нижньощелепних суглобів, досліджень функціональної оклюзії в артикуляторі 

до лікування та після лікування, гарно ілюстровані всіма етапами лікування.   

Загалом весь розділ представлений на гарному рівні, однак до зауважень 

по розділу можна віднести наступне: 

в розділі повторюються таблиці, а багато рисунків дублюють таблиці. 

Розділ 7 "Особливості діагностики і лікування дорослих хворих зі 

скоронево-нижньощелепними розладами асоційованими з ортодонтичною 

патологією" викладений на 20 сторінках друкованого тексту, складається з 

двох  підрозділів, ілюстрований 5 таблицями та 18  рисунками.  

 Розділ присвячений  діагностиці та особливостям лікування дорослих 

хворих з скронево-нижньощелепними розладами асоційованими з 

ортодонтичною патологією.  

Дисертантом встановлено, що при ортодонтичній патології у дорослих 

хворих зі СНР частіше зустрічаються м'язові розлади - у 56,8 %, комбіновані та 

суглобові розлади - у 43,2 %. При м'язових розладах у більшій половині 

випадків (56,0 %) у патологічний процес задіяний комплекс жувальних м'язів 

та м'язів шиї, у 28,0 % - тільки м'язи шиї, а у 16 % - жувальні м'язи, м'язи шиї, 



м'язи плечей. У хворих з суглобовими та комбінованими розладами більше ніж 

у половини (52,7 %) діагностовано зміщення меніска, із них у 21,1 % тільки 

зміщення меніска, а у 31,6 % зміщення меніска у сполучені з м'язовими 

розладами.  

Особливістю лікування таких хворих є початкова нормалізація м'язово-

суглобових співвідношень зі застосуванням оклюзійної терапії. Після 

досягнення позитивних результатів (зняття больового синдрому, ліквідація 

обмеженого відкривання рота) здійснюється ортодонтичне лікування 

зубощелепних деформацій методом сплінтлайн терапії, гібридних 

ортодонтичних шин. За необхідності, відновлення функціональної оклюзії 

завершується ортопедичними методами. 

 Зауважень до розділу немає 

  

 Розділ "Аналіз та узагальнення одержаних результатів" викладений 

на 29 сторінках, достатньо переконливо, послідовно та обґрунтовано. Розділ 

побудований за традиційною схемою, в якому лаконічно висвітлені результати 

дослідження, отримані при виконанні дисертації згідно до поставлених 

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

У цьому розділі Юрій Олексійович виносить на обговорення отримані 

результати проведених досліджень, які підтверджують покращення 

діагностики скронево-нижньощелепних розладів за наявності оклюзійної 

патології та різних варіантів їх поєднання. 

Даний розділ написаний із залученням до інтерпретації та аналізу 

власних наукових результатів, даних літератури вітчизняних та закордонних 

авторів.  

Зауважень до розділу немає. 

 

Основні наукові положення відображені у 9 висновках, які логічно 

випливають з результатів дослідження та повною мірою відповідають 

сформульованим завданням та мають теоретичне та практичне значення, що 

дозволяє широко використовувати результати роботи в практичній 

стоматології. 



Автореферат відповідає по суті головним положенням дисертації.  

Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 38 

наукових працях, з них 25 статей у виданнях, визначених ДАК України, 11 - у 

виданнях, включених  до міжнародних науковометричних баз, 4 - закордонні 

статті, 7 публікацій - у збірках наукових праць та матеріалах з'їздів, науково-

практичних конференції, з них 2 - у закордонних збірках наукових праць; 

отримано 2 патенти України на корисну модель.  

Незважаючи на виявлені несуттєві недоліки, принципових зауважень 

щодо оформлення, подання матеріалу в дисертації та суті викладених 

результатів немає. 
 

В плані дискусії хотілось почути відповіді на декілька запитань, а 

саме: 

1. Які особливості використання гібридних ортодонтичних шин? При яких 

скронево-нижньощелепних розладах Ви їх застосовували? 

2. Чи існують різні варіанти лікування хворих на скронево-нижньощелепні 

розлади з економічної точки зору? 

3. Які профілактичні заходи скронево-нижньощелепних розладів 

запропоновані Вами? 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Риберта Юрія Олексійовича "Комплексний підхід 

у діагностиці і лікуванні хворих зі скронево-нижньощелепними розладами при 

порушеній функціональній оклюзії", представлена на здобуття наукового 

ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, є 

актуальним, завершеним та самостійним дослідженням, яке присвячене 

вирішенню актуальної науково-практичної проблеми ортопедичної 

стоматології - підвищення ефективності діагностики, профілактики та 

ортопедичної реабілітації хворих зі скронево-нижньощелепними розладами 

при порушеній функціональній оклюзії шляхом розробки діагностичних і 

лікувальних заходів спрямованих на відновлення та нормалізації оклюзійних 

співвідношень і функції скронево-нижньощелепних суглобів.  




	При обстеженні хворих з скронево-нижньощелепними розладами застосовані променеві методи діагностики: ортопантомографія, зонографія СНЩС, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. Вищеозначеним питанням і присвячений підрозділ  2.5 - Променеві методи дослідження скронево-нижньощелепних суглобів.
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	У підрозділі 2.6 представлено детальний опис методики ультразвукового дослідження скронево-нижньощелепних суглобів та м’язів.
	У підрозділі 3.1 наведені клінічні особливості стану зубощелепного комплексу у хворих тільки з оклюзійними розладами. Після обстеження дисертант звертає увагу те, що в чоловіків і жінок найвищі показники у поєднанні 2-х патологій: множинні дефекти зубного ряду та пародонтит і становлять у чоловіків 36,4 %, у жінок – 47,6 %; у 12,1 % чоловіків інші 2 патології – патологічне прорізування 3-х молярів та пародонтит. У жінок це поєднання було тільки в однієї жінки – 4,8 %.
	Юрієм Олексійовичем здійснений аналіз стану зубощелепного комплексу у хворих з м'язовими скронево-нижньощелепними розладами, який висвітлено у підрозділі 3.2.
	У підрозділі 3.3 представлені клінічні особливості стану зубощелепного системи у хворих із суглобовими скронево-нижньощелепними розладами.
	У останньому підрозділі (підрозділ 3.4) проведена оцінка клінічних особливостей стану зубощелепного комплексу у хворих із комбінованими скронево-нижньощелепними розладами.

	Розділ 4 "Артикуляційно-суглобові порушення у хворих із скронево-нижньощелепними та оклюзійними розладами" викладений на 34 сторінках принтерного тексту, складається з трьох підрозділів, ілюстрований 12 рисунками та 10 таблицями.
	У підрозділі 4.3 представлені результати ультразвукового дослідження скронево-нижньощелепних суглобів і жувальних м'язів хворих з оклюзійними та скронево-нижньощелепними розладами до лікування.

	Розділ 5 "Лікувальні заходи застосовані в процесі реабілітації хворих залежно від виду діагностованих скронево-нижньощелепних та оклюзійних розладів" викладений на 18 сторінках принтерного тексту, складається з чотирьох підрозділів, містить 4 таблиці та  3  рисунки.
	У підрозділі 5.2 представлені лікувальні заходи, застосовані у процесі лікування хворих з м'язовими скронево-нижньощелепними розладами.

	Розділ 6 "Аналіз ефективності лікування хворих зі скронево-нижньощелепними та оклюзійними розладами" найбільший розділ дисертації, викладений на 98 сторінках друкованого тексту, складається з чотирьох підрозділів, ілюстрований 32 таблицями та 77  рисунками.
	Підрозділ 6.1 присвячений аналізу ефективності результатів лікування хворих зі скронево-нижньощелепними та оклюзійними розладами.
	У підрозділі 6.2 висвітлений аналіз результатів лікування хворих зі скронево-нижньощелепними та оклюзійними розладами за даними аксіографії, а у підрозділі 6.3 - аналіз ефективності лікування хворих зі скронево-нижньощелепними розладами та оклюзійною патологією за даними ультразвукового дослідження.

	Приклади містять результати клінічних обстежень хворих, рентгенологічних, аксіографічних та ультразвукових обстежень скронево-нижньощелепних суглобів, досліджень функціональної оклюзії в артикуляторі до лікування та після лікування, гарно ілюстровані всіма етапами лікування.

	Розділ 7 "Особливості діагностики і лікування дорослих хворих зі скоронево-нижньощелепними розладами асоційованими з ортодонтичною патологією" викладений на 20 сторінках друкованого тексту, складається з двох  підрозділів, ілюстрований 5 таблицями та 18  рисунками.

