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І. Актуальність теми. 

Частота і розповсюдженість захворювань пародонта залишається в 

Україні на значному рівні. Це пов’язано, на жаль, з недостатньою 

ефективністю профілактики та лікування захворювань пародонта. Доволі 

часто у хворих на генералізований пародонтит виявляють періапікальні 

вогнища хронічної інфекції, оскільки анатомічна та функціональна єдність 

пульпи та пародонта зумовлюють високу вірогідність їхнього одночасного 

ураження. Вони значно ускладнюють перебіг захворювань пародонта. З іншого 

боку, наявність уражень пародонта викликає запалення пульпи чи періодонта 

внаслідок тісного взаємозв’язку між пародонтом, періодонтом і пульпою зуба. 

Тісна взаємодія уражень пародонта і періодонта справляє значний негативний 

вплив на організм в цілому. Тому при комплексному лікуванні необхідно 

враховувати цей тісний взаємозв’язок. 
Враховуючи це, при комплексному лікуванні таких поєднаних уражень 

необхідним є застосування комбінованих медикаментозних засобів, здатних 

пригнічувати запальний процес у періодонті та дистрофічно-запальний процес у 

пародонті. Таким чином існує певна потреба у розробці комбінованих методів 

лікування поєднаних уражень періодонта і пародонта.  
Враховуючи специфіку розвитку захворювань пародонта у даної 

категорії пацієнтів вияснення певних особливостей їх патогенезу для 

розробки ефективного патогенетичного лікування є своєчасною та 

актуальною науковою задачею сучасної терапевтичної стоматології. 

Розробка та впровадження ефективних методів комбінованого лікування цих 

захворювань набуває також важливого медико-соціального значення. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота М.В.Голейко є фрагментом комплексних науково-
дослідних робіт кафедри терапевтичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького: „Клінічно-
експериментальне обґрунтування застосування засобів і розпрацювання 

методів профілактики, терапії та реабілітації хворих з ендо- і 

пародонтальною патологією” (державна реєстрація № 0105U007858) та 

„Обґрунтування застосування лікарських засобів і розпрацювання 

оптимальних методів для профілактики, лікування та реабілітації хворих з 

одонтопародонтальною патологією” (державна реєстрація № 0110U002154). 
 



ІІ. Достовірність і новизна наукових положень, висновків 
і рекомендацій, наукове та практичне значення дисертаційної 

роботи. 
Дисертаційна робота М.В.Голейко присвячена підвищенню 

ефективності лікування та профілактики хворих на поєднані ураження тканин 

пародонту та періодонта шляхом патогенетичного обґрунтування 

застосування лікарського засобу − мазі з тіотриазоліном та левоміцетином та 

розпрацювання алгоритму надання стоматологічної допомоги даній категорії 

хворих. 
Для вирішення поставленої наукової задачі автором поставлені 

конкретні задачі дослідження: визначення стану тканин пародонта та 

ендодонта у хворих на поєднані ураження пародонта і періодонта; визначити 

видовий та кількісний склад мікрофлори кореневих каналів та 

пародонтальних кишень; оцінити стан пероксидного окиснення ліпідів та 

антиоксидантної системи; вивчити дію лікарського засобу на основі 

тіотриазиліну та левоміцетину на інтенсивність репаративних процесів у 

тканинах пародонта експериментальних тварин; визначити клінічну 

ефективність застосування композиції на основі тіотриазоліну та 

левоміцитину при комплексному лікуванні хворих на поєднані ураження 

пародонта і періодонта у найближчі та віддалені терміни спостереження. 
Дисертаційна робота М.В.Голейко виконана на сучасному науковому 

рівні та достатньому експериментальному, клінічному та лабораторному 

матеріалі. Для вирішення поставлених у дисертації задач автором проведені 

експериментальні, клінічні, біохімічні, мікробіологічні, фармакокінетичні та 

інші лабораторні дослідження. Отримані результати дисертаційної роботи, 

проведених наукових досліджень, висновки та рекомендації базуються на 

достатній кількості експериментальних (18 кролів) та клінічних 

спостережень (обстежено 105 хворих на поєднані ураження тканин 

пародонта та періодонта) та лабораторних досліджень. Використані методи 

сучасні, адекватні поставленим задачам дисертаційної роботи та дозволяють 

отримати вірогідні результати. Об’єм експериментальних, клінічних, 

мікробіологічних та біохімічних досліджень достатній і дозволяє отримати 

достовірні результати, які оброблені математичними методами за допомогою 

персональних комп’ютерів. 
Автором визначені особливості стану тканин пародонта та періодонта у 

разі їх поєднання; визначено науково обґрунтовані критерії прогнозування 

результатів їх комплексного лікування залежно від ступеня ураження тканин 

пародонта; проведено порівняльну оцінку видового та кількісного складу 

мікрофлори кореневих каналів та пародонтальних кишень; визначені 

особливості процесів ПОЛ у разі розвитку поєднаних уражень пародонта і 

періодонта; експериментально показано ефективність запропонованої мазі 

для лікування уражень пародонта; клініко-лабораторними дослідженнями 

показана ефективність запропонованого комбінованого методу лікування 

поєднаних уражень пародонта і періодонта у найближчі та віддалені терміни 

спостережень. 



Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає в розробці 

удосконаленого способу комплексного лікування хворих поєднаними 

ураженнями пародонта і періодонта. На розроблену медикаментозну 

композицію отриманий деклараційний патент України на винахід № 80438. 
Отримані результати дозволяють автору рекомендувати науково 

обґрунтовані лікувальні засоби для застосування в широкій стоматологічній 

практиці в різних стоматологічних закладах України. Матеріали дисертації 

використовуються в навчальному процесі кафедр Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького, НМАПО ім. П. Л. Шупика, 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України”, 

Ужгородського національного університету МОН України, ДВНЗ 

„Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 

МОЗ України”, ТОВ „Львівський медичний інститут”. 
Отримані результати проведених наукових досліджень відображені в 

достатній кількості (14 робіт) надрукованих наукових праць. У фахових 

виданнях рекомендованих МОН України опубліковано 7 наукових робіт, 2 у 

зарубіжному виданні. Отриманий патент України на винахід. 
 

ІІІ. Оцінка змісту роботи, її значення у цілому, 
зауваження щодо оформлення. 

Дисертаційна робота М.В.Голейко «Особливості клініки та лікування 

хворих на поєднані ураження тканин  пародонту та періодонта» побудована за 

традиційною схемою і складається з вступу, огляду літератури, п’яти розділів 

власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків та списку використаної літератури, який містить 318 найменувань, з 

них - 92 іноземних авторів. Роботу викладено на 219 сторінках машинопису, 

добре ілюстровано численними 25 рисунками та 34 таблицями. 
У вступі автор на основі вивчення найважливіших джерел літератури 

останніх років конкретно та повно обґрунтовує актуальність теми дисертації, 

її мету та задачі дослідження. Вступ викладений на 7 сторінках, особливих 

зауважень немає. 
В огляді літератури представлений аналіз літератури щодо сучасних 

поглядів на виникнення і розвиток поєднаних уражень тканин пародонта та 

періодонта і методи їх лікування. Розділ складається з двох підрозділів. В 

першому представлені особливості поєднаних уражень тканин пародонта та 

періодонта, їх взаємозв’язок і причини виникнення; в другому - стратегія і 

принципи лікування поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта.  
Результати огляду літератури свідчать, що питання поєднаних уражень 

пародонта та періодонта недостатньо вивчене. В проведених раніше 

дослідженнях не враховується очевидний взаємозв’язок стану тканин пародонта 

і періодонта. Показано, що ендодонтично-пародонтологічне лікування повинно 

мати комплексний характер, з врахуванням ступеня та характеру патологічних 

змін як у пародонті, так і в ендодонті. У доступній літературі також відсутні 

алгоритми надання стоматологічної допомоги пацієнтам з поєднаними 

ураженнями.  



Автором критично оброблена велика кількість літературних джерел, 
наведена оцінка стану цього питання в стоматологічній літературі. Зроблений 
закономірний висновок, що актуальним є також питання пошуку і апробації 
нових ефективних засобів, які можна було б використовувати для лікування 
хворих з поєднаними ураженнями пародонта і періодонта. Даний розділ займає 
досить значний об’єм і викладений на 21 сторінці. 

В розділі «Матеріал, об’єкти та методи дослідження» приведені 
методики клінічних, мікробіологічних, біохімічних, експериментальних, 
морфологічних та лабораторних досліджень. В окремих підрозділах 
представлені технологічні та біофармацевтичні дослідження запропонованої 
медикаментозної композиції для місцевого лікування. В цілому розділ 
викладений інформативно, на 25 сторінках, зауважень немає. 

У третьому розділі «Особливості мікробіоценозу пародонтальних 
кишень та кореневих каналів у хворих на поєднані ураження тканин 
пародонту та періодонта». В ньому представлені дані мікробіологічного 
дослідження пародонтальних кишень і кореневих каналів зубів з 
періодонтитом. Показано, що в обох випадках виявлене переважання 
анаеробної мікрофлори. Із поглибленням патологічного процесу в тканинах 
пародонта у пацієнтів з поєднаними ураженнями збільшується не тільки 
частота виділення патогенних мікроорганізмів, але й їх кількісний рівень. 
Відбувається значне обсіменіння, як кореневих каналів, так і пародонтальних 
кишень. Із поглибленням патологічного процесу в тканинах пародонта у 
пацієнтів з поєднаними ураженнями збільшується не тільки частота 
виділення патогенних мікроорганізмів, але й їх кількісний рівень. 
Відбувається значне обсіменіння як кореневих каналів, так і пародонтальних 
кишень. Результати проведеного дослідження вказують на можливий шлях 
інфікування внутрішньої порожнини зуба патогенними бактеріями за 
напрямком: пародонтальна кишеня → періодонт → кореневий канал, що 
певним чином підтверджує концепцію пародонто/періодонто-
ендодонтичного зв’язку. При поєднаних ураженнях тканин пародонта та 
періодонта та зростанні тяжкості уражень пародонта збільшується кількість 
видів бактерій виділених з одного осередку ураження, що вказує на 
порушення стійкості тканини до інфекційних агентів. В подальшому було 
проведене дослідження антимікробної активності запропонованої 
медикаментозної композиції з тіотриазоліном та левоміцетином. Вивчення 
антимікробної активності мазі з тіотриазоліном та левоміцетином на клінічні 
ізоляти мікроорганізмів, виділених у хворих, дозволило констатувати 
достатню антимікробну дію, що обґрунтовує застосування в практичній 
стоматології цього лікарського засобу. Проведені дослідження показують на 
можливий шлях більш ефективного лікування подібних уражень. Розділ 
викладений на 19 сторінках, ілюстрований 7 таблицями. 

В четвертому розділі «Стан процесів пероксидного окиснення ліпідів та 
антиоксидантної системи у хворих на поєднані ураження тканин пародонту та 
періодонта» представлені результати визначення маркерів ПОЛ та АОС в 
пародонтальній крові хворих. Отримані результати свідчать, що при поєднаних 
ураженнях тканин пародонта та періодонта, де запалення є більш інтенсивним 



та захоплює більший об’єм тканин відбувається посилення процесів ПОЛ у 
вогнищах запалення. Вища інтенсивність процесів ліпопероксидації при 
глибшому ураженні тканин може бути свідченням виснаження ферментативних 
механізмів АОС, що стосується змін як у пародонтальній крові, так і в ротовій 
рідині. Розділ викладений на 11 сторінках, ілюстрований 3 таблицями. 

П’ятий розділ «Експериментальне обґрунтування складу та застосування 
медикаментного засобу з тіотриазоліном та левоміцетином для лікування 
запальних хвороб пародонту». В першому підрозділі представлені результати 
проведених біофармацевтичних досліджень з метою розроблення 
раціонального складу лікарського засобу для лікування поєднаних уражень. 
Запропонований новий  лікарській засіб – мазь, до складу якої входить 
антимікробний препарат – левоміцетин та антиоксидант – тіотриазолін. В 
другому підрозділі на моделі термічного опіку слизової ясен в ділянці нижніх 
різців проведене експериментальне вивчення пластикостимулюючої дії 
запропонованої мазі. Морфологічними та біохімічними дослідженнями 
встановлено дезинтоксикаційну і протизапальну дію мазі на основі 
тіотриазоліну та левоміцетину. У сироватці крові кролів з опіковими ранами у 
процесі загоювання ран виявлені вірогідні зміни метаболітів обміну білків та 
активності ферментів. За результатами експериментальних досліджень можна 
стверджувати, що мазь з тіотриазоліном та левоміцетином є сильним 
пластикостимулюючим та протизапальним засобом, здатним здійснювати 
сильний біологічний вплив на регенераційний процес в тканинах пародонта. 
Розділ викладений на 26 сторінках, добре ілюстрований 9 таблицями та 8 
малюнками. 

Шостий розділ «Ефективність комплексного лікування хворих на 
поєднані ураження тканин пародонту та періодонта». Представлені 
результати лікування 105 хворих на генералізований пародонтит на тлі якого 
діагностували періодонтальні вогнища хронічної інфекції. Лікування хворих 
на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта проводили 
комплексно з врахуванням ступеня та характеру запальних змін як у 
пародонті, так і в ендодонті. Загострення процесу після лікування відмічено у 
15,4 % хворих основної групи та у 32,1 % хворих у групі порівняння. 
Проведені клініко-лабораторні та мікробіологічні дослідження показали 
високу ефективність запропонованого комплексного лікування у віддалені 
терміни спостережень. Нормалізувалися показники ПОЛ та АОС у крові 
хворих, більш виражені у пацієнтів основної групи. Через 6 місяців стійка 
ремісія виявлена у 90,9 % хворих основної групи. Рентнографічні 
дослідження підтвердили високу ефективність запропонованого 
комплексного лікування. Розділ викладений на 38 сторінках, добре 
ілюстрований 15 таблицями та 11 малюнками. 

Заключний розділ присвячений обговоренню, аналізу та узагальненню 
отриманих автором результатів дослідження. В ньому приведене 
обґрунтоване обговорення результатів проведених експериментальних, 
клінічних, біохімічних та лабораторних досліджень, які порівнюються з 
отриманими раніше даними. В цілому визначене значення отриманих 
результатів для теорії та практики терапевтичної стоматології. 




