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Актуальність обраної теми. Дисертаційна робота присвячена 

вирішенню одного з проблемних завдань в сучасній хірургічній стоматології 

та щелепно-лицевій хірургії -  підвищення ефективності місцевого лікування 

післяопераційних ускладнень атипового видалення третіх молярів на нижній 

щелепі.

Аналізуючи літературні дані за останні 10 років можна дійти до 

висновку, що поширеність ретенції та дистопії третіх молярів на нижній 

щелепі складає близько 73% серед осіб молодого віку. Частота їх атипового 

видалення становить 85%, що є одним з найчастіших хірургічних втручань.

Авторка переконливо доводить, що на даний час, дексаметазон у його 

місцевому застосуванні використовується найчастіше зарубіжними колегами. 

Також натепер одним з поширених, але недостатньо вивчених методів 

профілактики післяопераційних ускладнень є локальна гіпотермія, але 

результати комбінованої дії дексаметазону та локального застосування 

низьких температур у літературі не описано, що й обумовлює актуальність 

обраного напрямку досліджень.



Ступінь обґрунтованості наукових положень. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації є обґрунтованими, 

оскільки базуються на аналізі одержаних результатів з використанням 

достатнього за обсягом об’єктів та матеріалів дослідження, а саме: 

обстежувалося та проводилося лікування у 114 пацієнтів у віці від 16 до 73 

років. Для дослідження запального процесу в експерименті було відібрано 72 

безпородні білі щурі різної статі одного віку.

Для діагностики, верифікації діагнозу, розподілу хворих на групи 

спостереження та моніторингу ефективності запропонованих реабілітаційно- 

лікувальних заходів використано наступні методи дослідження:

експериментальні -  для моделювання запального процесу; клінічні -  для 

оцінки больових відчуттів за візуально-аналоговою шкалою, обчислення 

площі набрякової поверхні обличчя, визначення ступеню запальної 

контрактури жувальних м’язів; лабораторні -  для визначення маркерів 

запалення у ротовій рідині: активності каталази, уреази, лізоциму, загальної 

протеолітичної активності, вмісту малонового діальдегіду, антиоксидантно- 

прооксидантного індексу, ступеню дисбіозу, рівня інтерлейкіну-1 (3 та 

інтерлейкіну-6; інструментальні -  термометричне, реографічне,

доплерографічне та ультразвукове дослідження -  для визначення стану 

тканин післяопераційної ділянки на різних стадіях загоєння рани; статистичні 

-  для математичного аналізу ступеня достовірності отриманих даних.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендації сформульованих у дисертації, в опублікованих працях.

Дисертанткою розпрацьовано, науково обґрунтовано та в експерименті 

доведено ефективність місцевого застосування дексаметазону та локальної 

гіпотермії для лікування запальних ускладнень, викликаних карагеніном та 

визначено мінімальну ефективну дозу дексаметазону.

Обґрунтовано ефективність сумісного місцевого застосування 

дексаметазону та адаптованої схеми локальної гіпотермії у лікуванні 

післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів.



Заслуговує уваги розпрацьована схема лікування післяопераційних 

ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів, із місцевим 

застосуванням дексаметазону та гіпотермії.

Практичне значення результатів дослідження. Результати 

дослідження Хомич Н.М. дозволяють впровадити в практичну охорону 

здоров’я новий спосіб лікування післяопераційних ускладнень атипового 

видалення третіх молярів на нижній щелепі.

Авторкою доведено позитивний вплив розпрацьованої схеми на 

зменшення ознак запального процесу та рекомендовано її впровадження в 

практичну охорону здоров’я.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в лікувальну практику 

відділення хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні, 

відділення щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні, 

відділення хірургічної стоматології №2 студентського медичного центру 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, відділення щелепно-лицевої хірургії Рівненської центральної 

міської лікарні. Матеріали дослідження використовуються в навчальному 

процесі ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», 

Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького, 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату. Дисертаційна робота викладена на 200 сторінках 

друкованого тексту, з яких 159 сторінок основного тексту, і складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, трьох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 

висновків, списку використаних джерел, який містить 229 літературних 

найменувань, з яких 69 -  кирилицею та 160 -  латиною, та додатків. Праця 

ілюстрована 66 рисунками, 40 таблицями, 10 формулами.



За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, з яких 7 

статей у вітчизняних наукових фахових виданнях (з них 5 публікацій у 

виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних), 1 -  у 

закордонному збірнику, 2 патенти України на корисну модель, 5 тез.

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений згідно вимог 

МОН України.

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Вступ. Цей розділ написано у достатньо вичерпному співвідношенні, 

необхідному для розкриття та обґрунтування теми і змісту дисертації. 

Побудований за традиційною схемою: актуальність теми, зв’язок з 

науковими програмами, планами і темами, мета і задачі дослідження, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, наукова новизна і практична значимість 

отриманих результатів, апробація та публікації результатів дослідження.

Розділ написаний чітко, послідовно, переконливо. Матеріали дисертації 

мають наукову новизну, пріоритетність, результати досліджень становлять 

значне клініко-практичне значення.

РОЗДІЛ 1

Ретенція та дистопія нижніх третіх молярів: класифікація, діагностика,

лікування

Складається з 4-х підрозділів.

1.1 Патологія прорізування нижніх третіх молярів: причини

виникнення, лікування

Авторка наголошує, що ретенція третіх молярів нижньої щелепи 

спостерігається майже в 73 % дорослих осіб. Прорізування нижніх третіх 

молярів та зміни їх положення після прорізування можуть бути пов’язані не 

лише з расовою чи статевою приналежністю, а й з особливостями 

харчування, інтенсивністю використання жувального апарату та, можливо, зі 

спадковими факторами



1.2 Частота та види запальних ускладнень атипового видалення нижніх 

третіх молярів

Дисертантка зауважує, що частота та тяжкість ускладнень атипового 

видалення нижніх третіх молярів залежить від багатьох чинників, пов’язаних 

з хірургічним втручанням, загальним станом пацієнта. З метою зменшення 

частоти виникнення ускладнень під час видалення нижніх третіх молярів 

існує декілька методів оцінки складності хірургічного втручання, які 

допомагають скласти оптимальний план лікування. У підрозділі проводиться 

детальна порівняльна характеристика існуючих методів лікування з 

наголосом на те, що застосування методів фізіотерапевтичного впливу на 

запальні ускладнення після атипового видалення нижніх третіх молярів є 

доцільним, а пошук оптимальних методик -  актуальною проблемою.

1.3 Використання гіпотермії у практичній медицині

У цьому підрозділі авторка наголошує, що у літературних джерелах не 

описано чітко обґрунтованої тривалості сеансу локальної гіпотермії, 

необхідної для стійкого клінічного ефекту. Незважаючи на це, деякі 

дослідники вказують і на негативні відгуки пацієнтів стосовно дискомфорту 

під час проведення холодотерапії, зокрема скарги на відчуття стиснення.

1.4 Застосування глюкокортикостероїдів у хірургічній стоматології 

Аналіз даних прореферованої дисертанткою літератури свідчить, що

існує широкий спектр методів лікування запальних ускладнень хірургічних 

втручань, але відсутня єдина точка зору щодо їх використання. Всі способи 

мають переваги та недоліки, які потрібно враховувати для кожного пацієнта 

індивідуально.

Зауваження до розділу:

- авторка наводить багато загальновідомої інформації про 

глюкокортикостероїди, а конкретних даних стосовно впливу на 

процеси в тканинах щелепно-лицевої ділянки недостатньо;

- зустрічаються поодинокі помилки та невдалі вислови.



РОЗДІЛ 2

«МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ»

У розділі чітко наведена програма дослідження, наведені основні його 

етапи, об’єкти і предмет. Детально описані застосовані методи, підкреслена 

їх адекватність поставленим завданням, вказана інформаційна база та обсяг 

досліджень.

Усі дані клінічних обстежень та інформаційна згода хворих 

добровільній участі в проведенні досліджень заносився в спеціально 

розроблений протокол, затверджений Комісією з питань біомедичної етики 

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» (протокол № 4 від 

17 грудня 2015 р.), про відсутність порушень морально-етичних норм при 

проведенні науково-дослідної роботи.

Зауваження до розділу:

на нашу думку, деякі загальновідомі методики недоцільно розкривати 

так детально, достатньо подати лише посилання на автора;

розділ занадто ілюстрований фотографіями, які висвітлюють 

загальноприйняті методики;

рис. 2.11 доцільно перенести у додатки.

РОЗДІЛ з

Результати експериментального дослідження

3.1 Вивчення впливу дексаметазону та локальної гіпотермії на 

інтенсивність карагенінового набряку лапки щура

Для вивчення протизапальних властивостей локальної гіпотермії та 

препарату «Дексаметазон» було проведено моделювання карагенінового 

набряку лапки у білих щурів. Встановлено, що різні дози дексаметазону є 

однаково ефективними, але найкращу протизапальну активність препарат 

проявляє у поєднанні з локальною гіпотермією.

3.2 Визначення антиексудативної активності дексаметазону та 

локальної гіпотермії



Використавши отримані дані та рекомендовану формулу, авторкою 

визначено величину антиексудативної активності локальної гіпотермії та 

препарату «Дексаметазон» на моделі карагенінового набряку.

За рахунок блокування виділення медіаторів запалення дія 

дексаметазону є тривалою, у той час як зменшення проникності судинної 

стінки завдяки гіпотермії зумовлює високу протизапальну активність у 

першій фазі процесу, хоча вона поступово зменшується і є найнижчою у 

кінці експерименту. Тому, на нашу думку, дисертантки доцільним є 

поєднання дексаметазону і локальної гіпотермії, про що свідчать результати 

досліджень шостої групи тварин.

Зауваження до розділу:

підписи під рисунками бажано починати словом «Діаграма...».

РОЗДІЛ 4

Результати клінічного дослідження

Розділ написано грамотною мовою, матеріал добре ілюстрований.

4.1 Аналіз частоти та характеру післяопераційних ускладнень 

атипового видалення нижніх третіх молярів

У всіх обстежених пацієнтів авторкою спостерігалися запальні 

ускладнення, зокрема больові відчуття (100%), набряк м'яких тканин 

післяопераційної ділянки (100%), контрактуру жувальних м'язів (100%). 

Також у 3 пацієнтів -  розвиток парестезії нижньої губи на боці 

післяопераційної травми (2,65±1,50%) та у 4 -  нагноєння післяопераційної 

рани (3,50±1,72%). Біль, набряк м'яких тканин та контрактуру жувальних 

м'язів спостерігали у всіх пацієнтів у післяопераційному періоді атипового 

видалення нижніх третіх молярів, що дає підстави вважати їх найчастішими.

4.2 Порівняльна оцінка ступеню больових відчуттів пацієнтів у 

післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Дисертанткою доведено, що впродовж усього періоду досліджень 

позитивна динаміка спостерігалась у хворих, яким застосовували комплексне



лікування дексаметазоном та локальною гіпотермією. Про знеболюючий 

ефект терапії свідчать результати досліджень на перший день 

післяопераційного періоду, коли показники четвертої групи були найнижчі.

4.3 Порівняльна оцінка величин реактивного набряку м'яких тканин 

післяопераційної ділянки залежно від виду лікування

Оцінюючи динаміку розвитку післяопераційного набряку м'яких 

тканин встановлено, що наростання запальних явищ найяскравіше 

проявилось у пацієнтів першої та п'ятої груп. Максимальне згасання набряку 

на останній день дослідження продемонстрували показники четвертої групи.

4.4 Порівняльна оцінка коефіцієнту запальної контрактури жувальних 

м'язів залежно від виду лікування

Дисертантка наводить той факт, що коефіцієнт запальної контрактури 

збільшувався у всіх групах хворих. Відкривання рота у хворих першої і п'ятої 

груп погіршилось майже на 50%, коефіцієнт запальної контрактури становив 

відповідно 47,18±0,39% та 47,37±0,37%. Слід зазначити, що скарги на 

утруднене відкривання рота пацієнтів, яким вводили місцево дексаметазон 

були менші, а коефіцієнт запальної контрактури нижчий. Зокрема у хворих 

третьої групи (застосування дексаметазону місцево дозою 4мг) - 34,29±0,39% 

та четвертої (комплексна терапія) - 30,99±0,37%.

4.5 Порівняльна оцінка динаміки змін місцевої температури 

післяопераційної ділянки залежно від виду лікування

Аналіз результатів дослідження місцевої температури на перший 

післяопераційний день об'єктивно засвідчує ефективність застосування 

дексаметазону та його вплив на прозапальні цитокіни, що зумовлює 

зменшення їх вивільнення у кров'яне русло та попередження розвитку такого 

симптому запалення як підвищення температури м'яких тканин.

Третя післяопераційна доба продемонструвала яскраву різницю між 

показниками, порівняно з першою добою дослідження. На сьому добу вже у 

всіх групах пацієнтів спостерігалось зниження показників локальної 

температури, зокрема на 3,76% у першій та другій групах, 4,42% - у третій,



4,87% - у четвертій та 3,65% - у п'ятій (р<0,001). Хоча у жодного пацієнта 

температура післяопераційної ділянки не повернулась до норми.

4.6 Результати реографічних досліджень післяопераційної ділянки 

залежно від виду лікування

Для оцінки венозного відтоку використовувався систоло-діастолічний 

показник, який характеризує співвідношення артеріального та венозного 

кровотоку. Порівняння у динаміці результатів визначення систоло- 

діастолічного показника дозволило зробити висновок, що венозний відтік 

посилився лише на першу добу та поступово сповільнювався до сьомої доби 

дослідження, але показники все таки були більші, ніж до хірургічного 

втручання.

4.7 Порівняльна оцінка динаміки зміни доплерографічних показників у 

післяопераційному періоді залежно від виду лікування

На підставі проведеного аналізу результатів доплерографічного 

дослідження дисертантка прийшла до висновку, що призначення 

комплексного методу лікування запальних ускладнень атипового видалення 

нижніх третіх молярів, а саме локальної гіпотермії та дексаметазону є 

найефективнішим серед досліджуваних методом нормалізації кровообігу 

післяопераційної ділянки.

4.8 Результати ультразвукового дослідження жувального м'язу у 

післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Встановлено, що у пацієнтів четвертої групи спостерігається найменше 

зниження показника товщини жувального м'язу спостерігалось на сьому 

добу, але від норми він майже не відрізнявся (р>0,05). Найінтенсивніше 

зменшення у хворих другої, третьої та четвертої груп впродовж усього 

післяопераційного періоду.

Зауваження до розділу:

розділу бажано надати назву;

краще наводити фото одного і того ж пацієнта у різні дні

спостереження.



РОЗДІЛ 5

Результати біохімічних та імуноферментних досліджень ротової рідини

5.1 Зміни активності каталази у ротовій рідині у післяопераційному 

періоді залежно від виду лікування

Порівнюючи значення активності каталази на перший та третій 

післяопераційний день, авторкою спостерігалось зниження показника у всіх 

групах. Вже на сьому добу після хірургічного втручання показники четвертої 

та п'ятої груп повернулись до норми, середнє значення активності каталази 

другої групи було нижчим на 12% , а третьої на 4% від значення до 

хірургічного втручання.

5.2 Аналіз результатів визначення вмісту малонового діальдегіду у 

ротовій рідині у післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Встановлено, що незважаючи на найнижчий рівень малонового 

діальдегіду впродовж перших трьох днів у пацієнтів, яким призначали 

комплексне лікування, на сьому добу нормі відповідав показник другої 

групи, пацієнтам якої призначали локальну гіпотермію тричі на день 

впродовж трьох діб для лікування післяопераційних ускладнень атипового 

видалення нижніх третіх молярів.

5.3 Зміни антиоксидантно-прооксидантного індексу у ротовій рідині у 

післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Зниження антиоксидантно-прооксидантного індексу авторкою 

спостерігалося вже на першу післяопераційну добу. У період з третьої по 

сьому післяопераційну добу АПІ збільшився у всіх групах спостереження. 

Показник групи, у якій застосовували комплексне лікування, незважаючи на 

повільне повернення до норми був максимально наближеним до вихідного 

значення.

5.4 Зміни показників загальної протеолітичної активності у ротовій 

рідині у післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Починаючи з першої доби післяопераційного періоду, дисертанткою 

виявлено повільне зниження ЗПА у всіх групах хворих. На сьому добу після



атипового видалення НТМ всі показники наблизились до норми. 

Порівнюючи значення ЗПА на сьому та першу добу післяопераційного 

періоду, встановлено, що найменша різниця між показниками була у 

пацієнтів четвертої групи.

5.5 Динаміка змін активності лізоциму у ротовій рідині в 

післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Встановлено, що на першу добу після оперативного втручання у всіх 

групах спостерігалось зниження активності лізоциму. Порівнюючи 

активність лізоциму на третю та першу добу післяопераційного періоду, 

виявлено, що активне підвищення показника за вказаний період 

спостерігалось у всіх групах, зокрема у першій. Аналіз активності лізоциму з 

першого по сьомий післяопераційний день засвідчив підвищення рівня 

показника майже на 50% у всіх хворих і лише у пацієнтів четвертої групи.

Аналіз післяопераційного періоду яскраво продемонстрував, що 

активність лізоциму змінювалась однаково у всіх групах хворих, а, отже, не 

залежала від призначеного лікування, лише від імунітету пацієнтів.

5.6 Зміни активності уреази у ротовій рідині у післяопераційному 

періоді залежно від виду лікування

Авторкою встановлено, що збільшення цього показника у групах 

відбувалось майже однаково. На третю добу активність уреази значно 

знизилась, у період завершення розвитку запального процесу найнижчий 

рівень показника спостерігався у ротовій рідині пацієнтів третьої групи. На 

сьому добу післяопераційного періоду показники другої (локальна гіпотермія 

тричі на день впродовж трьох днів) та п'ятої (стандартне лікування) груп 

відрізнялись від норми лише на 2%.

Повернення показників до норми не дало змоги дійти до висновку на 

користь якогось із методів лікування, що свідчило про однакову ефективність 

застосування антибактеріальної терапії та антисептичної обробки порожнини 

рота у всіх групах пацієнтів.



5.7 Зміни ступеню дисбіозу у ротовій рідині у післяопераційному 

періоді залежно від виду лікування

Зниження ступеню дисбіозу дисертанткою визначено вже на третю 

добу післяопераційного періоду. Починаючи з третього післяопераційного 

дня, ступінь дисбіозу знижувався більше, ніж на 30% у всіх групах пацієнтів і 

досягнув норми на сьому добу. У всіх клінічних групах показник повернувся 

до початкового. Значущої міжгрупової різниці змін ступеню дисбіозу 

порожнини рота пацієнтів не спостерігалось.

5.8 Результати визначення рівня інтерлейкіну-1 (3 у ротовій рідині у 

післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Аналіз змін рівня інтерлейкіну-1 (3 на першу та сьому добу 

післяопераційного періоду пацієнтів після атипового видалення НТМ 

продемонстрував підвищення показника у хворих першої, другої та п'ятої, 

але зниження у пацієнтів третьої та четвертої груп. Найнижчими були 

значення інтерлейкіну-1(3 хворих, яким призначали місцеве підслизове 

введення глюкокортикостероїду.

5.9 Результати визначення рівня інтерлейкіну-6 у ротовій рідині у 

післяопераційному періоді залежно від виду лікування

Встановлено, що найнижчими на першу добу післяопераційного 

періоду були показники четвертої групи. Слід зазначити, що на сьому добу 

спостерігалось зниження рівня досліджуваного цитокіну у пацієнтів першої, 

другої та п'ятої груп, яким призначали локальну гіпотермію та стандартне 

лікування

Зауважень до розділу немає.

РОЗДІЛ 6

Аналіз та узагальнення результатів досліджень

У розділі стисло викладено отримані автором результати: аналітично 

розглядані отримані дані, висловлені особисті погляди на питання, що

вивчалися.



На підставі проведених досліджень дисертант пропонує новий погляд 

щодо визначення комплексу лікувальних заходів хворим після атипового 

видалення нижніх третіх молярів шляхом удосконалення комплексної схеми 

терапії у ранньому післяопераційному періоді.

Загалом розділ написаний логічно, матеріал викладений послідовно, з 

наведенням вагомих аргументів. Наукові дослідження викладені у повному 

обсязі.

Зауважень немає.

Варто відмітити, що всі зауваження до роботи носять більш 

дискусійний, ніж принциповий характер і не знижують загального 

позитивного враження від проведеної роботи.

У порядку дискусії пропоную дисертантці надати пояснення з питань:

1. Чому Ви моделювали саме карагеніновий набряк лапки щура?

2. Чи механізм розвитку цього набряку та його інтенсивність схожі з

розвитком післяопераційного набряку у людини?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Хомич Наталії Миколаївни «КОМПЛЕКСНЕ 

МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ 

АТИПОВОЕО ВИДАЛЕННЯ НИЖНІХ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ», представлена на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на спеціальністю 

14.01.22 -  стоматологія, є самостійною та завершеною науковою працею, в 

якій отримані нові науково обґрунтовані результати, щодо підвищення 

ефективності лікування хворих після атипового видалення нижніх третіх 

молярів шляхом удосконалення комплексної схеми терапії у ранньому 

післяопераційному періоді, яке полягало у вивченні клініко-статистичної 

характеристики патології і ґрунтувалось на експериментальному дослідженні 

та розпрацюванні вдосконалених клінічних методів лікування.

За актуальністю теми, науковою новизною, теоретичним і практичним 

значенням отриманих наукових даних, обсягом проведеного дослідження,



глибиною аналізу, обґрунтованістю та вірогідністю висновків і положень, 

дисертація відповідає п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 567 від 24.07.13 р. 

(із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

№656 від 19.08.2015 р.), а дисертант заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22. -  стоматологія.

Офіційний опонент,

завідувач кафедри хірургічної стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії з пластичною 

та реконструктивною хірургією голови та шиї

ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія», 

доктор медичних наук, професор




