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Актуальність теми

В хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії до теперішнього 

часу актуальними є питання етіології, патогенезу і хірургічного лікування 

утрудненого прорізування нижніх третіх молярів, частота якого становить 

близько 73% серед осіб молодого віку. Основним методом лікування ретенції і 

дистопії таких зубів є їх хірургічне видалення. Така операція у відношенні до 

нижнього третього моляра представляє значні труднощі, оскільки доводиться 

звільняти зуб від значної маси кісткової тканини, в якій він знаходиться. Якщо 

ускладнень, які виникають через порушення техніки операції -  пошкодження 

гілок нервових стовбурів, переломи нижньої щелепи, потрапляння коренів у 

сусідні анатомічні ділянки можна уникнути, то уникнути розвитку запального 

процесу в ділянці операції неможливо, враховуючи, що оперативне втручання 

проводиться в завідомо забрудненому середовищі. Тому після операції завжди 

є біль, набряк тканин, запальна контрактура жувальних м’язів.

Питанню запобігання виникнення ускладнень присвячено багато 

зарубіжних і вітчизняних публікацій, де пропонуються численні засоби, які 

включають антибактеріальну, протинабрякову, знеболюючу, десенсибілізуючу 

та загальнозміцнюючу терапію.

В останні роки набуло широкого розповсюдження застосування 

лікарських засобів, які володіють протизапальною дією при місцевому їх 

застосуванні. Серед них найефективнішим є синтетичний кортикостероїд 

дексаметазон.

Ще одним недостатньо вивченим методом впливу на вираженість 

запального процесу в післяопераційному періоді є локальна гіпотермія. Однак 

поєднання комплексного місцевого застосування дексаметазону і локальної



гіпотермії потребує додаткового вивчення і уточнення, що і було проведено 

дисертантом у своїй роботі. З огляду на сказане актуальність теми 

дисертаційної роботи не викликає сумніву.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» «Нові 

підходи до діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних 

захворювань різного ґенезу в мешканців Карпатського регіону України № ДР 

(ШШ 006501». Здобувач була виконавцем окремих фрагментів зазначеної 

теми.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність

Дисертаційна робота Хомич Н.М. виконана на сучасному науково- 

методичному рівні і є глибоким науковим дослідженням з використанням 

комплексу сучасних об’єктивних та інформативних методів дослідження.

Для вирішення поставлених завдань автором проведені клінічні, 

експериментальні, інструментальні, лабораторні та статистичні методи 

дослідження.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

визначається достатнім об'ємом експериментального і клінічного матеріалу. 

Експериментальна частина роботи виконана на 72 білих безпородних щурах 

різної статі. На клінічному етапі було обстежено 114 пацієнтів.

Подані в роботі таблиці та рисунки інформативні, висновки конкретні і 

повністю узгоджуються з результатами досліджень, практичні рекомендації 

науково обґрунтовані, ілюстративний матеріал наглядно демонструє одержані 

результати. При оцінці отриманих даних застосовувались об'єктивні критерії та 

методи математико-статистичної обробки, що забезпечує достовірність 

одержаних результатів. Наукові положення, висновки та рекомендації, що 

наведені в кінці кожного розділу і в кінці дисертації, є чіткими та



інформативними, відповідають меті та завданням роботи, випливають зі змісту 

роботи, достатньо обґрунтовані доказовим матеріалом.

Новизна основних положень і висновків дисертації, наукове і практичне

значення

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

автором вперше запропоновано, науково обґрунтовано та доведено 

ефективність оригінального методу сумісного місцевого застосування 

дексаметазону та локальної гіпотермії у лікуванні післяопераційних ускладнень 

атипового видалення нижніх третіх молярів.

Доповнені наукові дані про особливості клінічного перебігу запальних 

ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів.

Науково обґрунтовано та в експерименті на тваринах доведено 

ефективність місцевого застосування дексаметазону та локальної гіпотермії для 

лікування запальних ускладнень, викликаних карагеніном та визначено 

мінімальну ефективну дозу дексаметазону.

Доведено, що об’єктивними лабораторними показниками слини для 

визначення ефективності застосування дексаметазону та локальної гіпотермії є 

динаміка рівня загальної протеолітичної активності, антиаксидантно- 

прооксидантний індекс, рівень запальних інтерлейкінів.

За результатами клінічних, лабораторних та інструментальних 

досліджень доведена ефективність запропонованої методики у порівнянні зі 

стандартною медикаментозною терапією.

Запропоновані нові способи лікування післяопераційних ускладнень 

атипового видалення нижніх третіх молярів 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 ВДНЗ



«Буковинський державний медичний університет», ДВНЗ «Тернопільс^ий 

державний медичний університет ім. І .Я. Горбачевського», Львівському 

національному медичному університеті ім. Данила Галицького, ВДНЗ 

«Українська медична стоматологічна академія».

Оцінка змісту дисертації та її завершеність

Дисертаційна робота Хомич Н.М. оформлена згідно вимог МОН України 

до кандидатських дисертацій. Складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, двох розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний обсяг дисертації становить 200 сторінок 

комп'ютерного тексту (основний текст - 159 сторінок). Фактичні дані наведені 

у 40 таблицях та проілюстровані 66 рисунками. Список літератури включає 229 

джерел, з них 69 кирилицею та 160 латиною.

У Вступі, який викладений на 5 сторінках, автором коротко описано 

сучасний стан наукової проблеми, котрій присвячена робота, її значущість, 

аргументовані підстави та потреба даного дослідження. Дисертантом чітко 

сформульовано мету та завдання дослідження, які конкретизують проведені 

наукові дослідження. Лаконічно викладено нові наукові рішення, які 

запропоновано автором, відображено особистий внесок здобувана у проведенні 

наукового дослідження. Матеріали дисертаційної роботи всебічно висвітлені у 

наукових статтях та виступах на конференціях та з'їздах. Всі підрозділи вступу 

сформульовані чітко і зрозуміло.

Розділ Огляд літератури викладений на 20 сторінках і складається з 

чотирьох підрозділів. У першому підрозділі автор аналізує дані щодо етіології, 

класифікації, діагностики та лікування ретенції та дистопії нижніх третіх 

молярів. У другому підрозділі автор аналізує частоту та види запальних 

ускладнень атипового їх видалення, акцентуючи увагу на патофізіологічних 

аспектах розвитку болю і набряку. Автор характеризує різні техніки



проведення хірургічного втручання, які передбачать мінімізацію травми $іри 

видаленні ретенованих молярів. Значна увага приділена способам ушивання 

післяопераційної рани. Опрацьована література стосовно застосування 

медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування пацієнтів в

післяопераційному періоді. Третій підрозділ присвячений використанню 

гіпотермії у практичній медицині. Представлені автором дані висвітлюють 

механізми впливу локальної гіпотермії на тканини та доцільність її 

застосування при операції атипового видалення третіх молярів, методику і 

апарати для кріотерапії. Четвертий підрозділ присвячений застосуванню 

глюкокортикостероїдів у хірургічній стоматології. Проаналізовано позитивні і 

негативні сторони їх застосування.

Автором представлено літературні дані, які дотичні до проблем, що 

розглядаються у дисертаційній роботі. На підставі аналізу даних сучасної 

літератури автор обґрунтовує доцільність і актуальність проведення наукового 

дослідження в даному напрямку. Зауважень до розділу немає.

Розділ Матеріал та методи дослідження викладений на 29 сторінках. 

Розділ складається з 2 підрозділів. У першому підрозділі детально 

представлена методика проведення експерименту. Він ілюстрований 7 

рисунками, які дають повне уявлення про хід експерименту. Другий підрозділ 

присвячений методиці клінічного дослідження і поділений відповідно до їх 

кількості на 11 частин. Автор послідовно викладає клінічну характеристику 

груп хворих, методику проведення хірургічного втручання, методику місцевого 

застосування гіпотермії та дексаметазону, визначення коефіцієнта запальної 

контрактури м’язів, дослідження місцевої температури післяопераційної 

ділянки, інструментальні дослідження -  реографічне, доплерографічне, 

ультразвукове. Детально представлений опис лабораторних досліджень. 

Завершується розділ методикою статистичних обрахунків. Цей розділ дає 

повне уявлення про загальний дизайн та обсяг проведених досліджень і 

дозволяє констатувати, що результати дослідження базуються на достатній 

кількості спостережень, застосовані методики сучасні й інформативні,



забезпечують доказову базу дослідження. Принципових зауважень до розділу 

немає, але слід відзначити, що розділ надто громіздкий. Його доцільно було б 

скоротити, особливо за рахунок зменшення ілюстративного матеріалу, 

недоцільно описувати методики інших авторів.

Розділ 3 Результати експериментального дослідження викладений на 5 

сторінках і складається з двох підрозділів, у яких представлені результати 

впливу локальної гіпотермії та дексаметазону на інтенсивність карагенінового 

набряку лапки щура. Визначено антиексудативну активність комплексного 

методу лікування, встановлено його патогенетичні ланки. Розділ завершується 

узагальнюючим висновком та списком опублікованих автором робіт. 

Зауважень до розділу немає.

Розділ 4 Результати клінічного дослідження викладений на 49 сторінках 

і складається з 8 пізрозділів. У першому підрозділі представлені дані частоти та 

характеру післяопераційних ускладнень. У другому автор досліджує характер 

больових відчуттів після атипового видалення нижнього третього моляра, де 

констатує, що інтенсивність больових відчуттів була різною у порівнюваних 

групах в залежності від застосування післяопераційної медикаментозної 

терапії. Третій підрозділ присвячений дослідженню величини реактивного 

набряку м’яких тканин післяопераційної ділянки у пацієнтів порівнюваних 

груп. Порівнюючи величину площі набряку порівнюваних груп, доведено, що у 

пацієнтів 4 групи, де була застосована запропонована автором методика, 

відбувалось більш суттєве зменшення площі набряку впродовж усього терміну 

спостереження. Четвертий підрозділ присвячений дослідженню величини 

запальної контрактури жувальних м’язів. Автором встановлено, що величина 

запальної контрактури жувальних м’язів була меншою у пацієнтів 4 групи, 

яким була застосована власна методика. П’ятий підрозділ присвячений 

дослідженню місцевої температури післяопераційної ділянки у пацієнтів 

порівнюваних груп. Результати проведених досліджень свідчать про найменші 

відхилення від норми у хворих, яким застосовувалось місцеве введення



дексаметазону у поєднанні з гіпотермією. Шостий підрозділ присвячений 

результатам реографічного дослідження стану кровообігу в післяопераційній 

ділянці. Слід відзначити ґрунтовність проведеного дослідження, його 

детальний аналіз на основі чого було виявлено, що показники четвертої групи 

яскраво відрізняються від показників інших груп, що свідчить про значний 

протинабряковий ефект терапії, яку застосовувала автор. Дослідженню 

доплерографічних показників присвячений 7 підрозділ. При визначенні 

діаметру лицевої артерії встановлено, що він збільшився після операції на 30% 

лише у пацієнтів 4 групи, тоді як у 5 групі, де проводилась стандартна терапія, 

цей показник був удвічі більшим. Суттєво відрізнялись результати четвертої 

групи на 3-й день дослідження -  розширення судин було значно меншим. 

Значну увагу автор приділяє вивченню еластичності судин за індексом 

Гослінга та визначенню швидкості кровоплину. На підставі отриманих 

результатів робить обґрунтований висновок про те, що місцеве застосування 

локальної гіпотермії і дексаметазону є найефективнішим методом серед 

досліджуваних. У восьмому підрозділі представлені дані ультразвукового 

дослідження жувального м’язу. Збільшення товщини жувального м’язу 

зареєстровано у пацієнтів всіх груп, однак у пацієнтів 4-ї групи воно було 

найменшим, що свідчить про зниження інтенсивності запального процесу.

Загалом у розділі представлений обширний клінічний матеріал, який дає 

змогу об’єктивно оцінювати перебіг загоєння ран після видалення нижніх 

третіх молярів. Особливих зауважень до розділу немає. Він написаний чітко, 

грамотно і послідовно, є окремі стилістичні помилки, неточності в таблицях, 

які не знижують його цінності.

Розділ 5 Результати біохімічних та імуноферментних досліджень 

викладений на 27 сторінках складається із 9 підрозділів в яких представлені 

порівняльні результати лабораторних досліджень порівнюваних груп. У 

першому підрозділі представлені результати, які засвідчують найменше 

зниження рівня каталази у пацієнтів 4 групи після операції. В другому 

підрозділі отримані показники свідчать про збільшення рівня малонового



діальдегіду в ротовій рідині у всіх досліджуваних групах пацієнтів, од^ак 

найнижчі показники зареєстровано у 4 групі. Підвищення його рівня відбулось 

в межах 20,83%, тоді як показники другої та третьої груп пацієнтів зростали 

відповідно на 48,53% і 56,2% відповідно. Результати вивчення антиоксидантно- 

прооксидантного індексу в ротовій рідині свідчать про найбільш сприятливий 

перебіг запального процесу у пацієнтів 4 групи. Доведено, що найменше 

зниження загальної протеолітичної активності у ротовій рідині відбулось у 

пацієнтів 4 групи. Вплив запропонованих методів лікування на активність 

уреази був незначним, що пояснюється дисертантом профілактичним 

призначенням пацієнтам антибактеріальної терапії та антисептичної обробки 

порожнини рота у всіх групах пацієнтів. Проведеними дослідженнями не 

встановлено достовірних змін ступеня дисбіозу у ротовій рідині у 

порівнюваних групах, що на думку авторів обумовлено застосуванням 

ідентичної антибактеріальної терапії та антисептичної обробки порожнини 

рота. Отримані результати дослідження рівня інтерлейкіну ІЛ — 1Р свідчать 

про різке збільшення його рівня (у 57 разів) у групах, де не застосовувався 

дексаметазон, а при його локальному застосовуванні збільшення рівня 

інтерлейкіну відбулось лише у 42 рази. Дослідженнями динаміки рівня 

інтерлейкіну ІЛ-6 встановлено, що він найбільш суттєво збільшувався у групах, 

де не застосовувався місцево дексаметазон.

Зауваження до розділу. Розділ громіздкий. Однак він містить обширний 

аналітичний клінічний матеріал, що і визначає його цінність для даного 

дисертаційного дослідження. Принципових зауважень до даного розділу немає.

Заключний 6 розділ Аналіз та узагальнення результатів дослідження, 

викладений на 15 сторінках, присвячений аналізу проведених досліджень. Він 

засвідчує глибокі знання автором досліджуваної проблеми. Запропоновано 

власний науково обґрунтований підхід до місцевого лікування

післяопераційних ускладнень при атиповому видаленні нижніх третіх молярів. 

Ефективність його застосування підтверджена численними сучасними 

клінічними, лабораторними й інструментальними дослідженнями.



Дисертація завершується 6 висновками, в яких викладені найважливіші 

науково-практичні результати, отримані автором в ході проведення 

дослідження, з формулюванням суті вирішеної наукової задачі та практичними 

рекомендаціями, що є логічним результатом проведеної роботи.

В загальному, дисертаційна робота вирізняється методологічним 

підходом до викладення матеріалу, змістовністю та гарним оформленням.

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових виданнях

За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, з яких 7 

статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України (з них 5 

публікацій у виданнях, внесених до міжнародних науково-метричних баз) 1 - у 

закордонному збірнику, 5 публікацій у матеріалах з’їздів, науково-практичних 

конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель.

Недоліки дисертації та автореферату щодо змісту і оформлення

В цілому робота написана добре, легко сприймаються результати 

проведених досліджень, достатня кількість ілюстрацій. Трапляються 

орфографічні, стилістичні помилки. Слід відзначити, що окремі недоліки 

дисертації жодною мірою не зменшують цінності роботи. Принципових 

зауважень щодо змісту роботи немає, її результати повною мірою відображені в 

авторефераті, який містить всі необхідні складові, згідно з вимогами МОН 

України. Автореферат дисертації відповідає змісту роботи, заперечень та 

зауважень до нього немає.

В процесі ознайомлення з роботою виникли питання, які не носять 

принципового характеру, проте потребують додаткового роз'яснення і на які 

хотілося б отримати відповіді:

1. Яка, на Вашу думку, роль внутрішнього криловидного м’яза у розвитку 

запальної контрактури?

2. У якій саме ділянці жувального м’язу Ви визначали його товщину?



З.Чи доцільно, на Вашу думку, наглухо ушивати післяопераційну рану?

4.Як Ви пояснюєте такі значущі зміни рівня малонового діальдегіду в 

післяопераційному періоді у порівнюваних групах?

Дисертаційна робота Хомич Н.М. на тему "Комплексне місцеве 

лікування післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх 

молярів", яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія, є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним на сучасному науково-методичному рівні. Отримані 

нові обґрунтовані результати, сукупність яких вирішує актуальне завдання 

сучасної хірургічної стоматології -  підвищення ефективності лікування хворих 

після атипового видалення нижніх третіх молярів шляхом удосконалення схеми 

терапії в ранньому післяопераційному періоді.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, обгрунтованістю і 

достовірністю наукових положень та висновків, науковою новизною і 

практичним значенням отриманих результатів дисертація Хомич Наталії 

Миколаївни відповідає вимогам п.11 "Порядку присудження наукових 

ступенів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 

липня 2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015 р.), а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.
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