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 ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора 

Лучинського Михайла Антоновича на дисертаційну роботу 

Голейко Марти Володимирівни на тему «Особливості клініки та 

лікування хворих на поєднані ураження тканин  пародонту та 

періодонта», подану до офіційного захисту на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  14.01.22 – 

стоматологія у спеціалізовану вчену раду Д 35.600.01 при 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького 

Актуальність теми. 

Проблема патології пародонту, особливо при поєднанні з іншими 

стоматологічними захворюваннями має важливе значення для сучасної 

стоматологічної науки і практики. Пародонт, у комплекс якого входять і зуби, 

розглядається як одна функціональна та морфологічна система, ураження 

окремих частин якої неминуче чинить вплив на інші частини та зубо-щелепову 

систему в цілому. Хронічні пародонтальні та біляверхівкові вогнища інфекції 

чинять негативний вплив на організм хворого, оскільки можуть спричинити 

втрату зуба, є джерелом інтоксикації та сенсибілізації організму, що сприяє 

розвитку вогнищево-наслідкових хвороб. Усі ці негативні наслідки погіршують 

показники здоров’я та якості життя пацієнтів, що в свою чергу складає 

серйозну медико-соціальну проблему. Тому проблема поєднаної патології 

тканин пародонту та періодонта, їх діагностика та лікування є актуальними і 

потребують подальшого вивчення. Актуальним є також питання пошуку і 

апробації нових ефективних засобів, які можна було б використовувати у 

лікуванні таких хворих. 

Зв’язок роботи з науковими програмами,  

планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом двох комплексних науково-дослідних 
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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” (державний 

реєстраційний № 0105U007858) та „Обґрунтування застосування лікарських 

засобів і розпрацювання оптимальних методів для профілактики, лікування та 

реабілітації хворих з одонтопародонтальною патологією” (державний 

реєстраційний № 0110U002154). Дисертант є виконавцем окремих фрагментів 

даних робіт. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

цілком обґрунтовані, об'єктивні, випливають зі змісту роботи. Достовірність 

наукових положень та висновків підтверджується верифікацією результатів, 

отриманих в умовах численних перевірок на різних об'єктах дослідження, а 

також шляхом порівняння з контрольними групами людей і лабораторних 

тварин, які формувалися відповідно до вимог для забезпечення 

репрезентативності й об'єктивності результатів.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

визначається чітко поставленими і вирішеними завданнями, достатнім об'ємом 

клінічного матеріалу. Робота базується на обстеженні 105 хворих віком від 30 

до 59 років, з яких генералізований пародонтит початкового-І ступеня тяжкості 

діагностовано у 46 осіб та генералізований пародонтит ІІ ступеня – у 59 осіб, на 

тлі яких діагностували періодонтальні вогнища хронічної інфекції. 

Ефективність розробленого та запропонованого лікувально-

профілактичного комплексу, у складі якого були препарати  зареєстровані в 

Україні і які мають дозвільні документи для застосування, автор вивчала у 105 

хворих на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта, які були 

розділені на 2 групи: основну – 52 людини і контрольну 53 пацієнта. 
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Лікувально-профілактичні заходи у людей, які включені в наукове дослідження, 

проводилось на основі сучасних вітчизняних та міжнародних рекомендацій.  

Для вирішення поставлених завдань автором проведено клінічно-

рентгенологічні, експериментальні, біохімічні, мікробіологічні, 

фармакокінетичні та статистичні методи дослідження, які є сучасними, 

високоінформативними і повністю відповідають меті і завданням роботи. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що приведені в кінці 

кожного розділу і в кінці дисертації, є чіткими й інформативними, випливають 

зі змісту роботи, достатньо обґрунтовані доказовим матеріалом і дають 

рекомендації щодо їх використання. При оцінці отриманих даних 

застосовувались об’єктивні критерії та методи варіаційної статистики, тому 

результати є достовірними.  

 

Новизна основних положень і висновків дисертації,  

її наукове і практичне значення 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором на основі 

проведених клініко-лабораторних досліджень встановлені науково 

обґрунтовані критерії прогнозування результатів комплексного лікування 

вивчених захворювань залежно від ступеня ураження тканин пародонту. 

Цікавим елементом наукової новизни є уперше проведена порівняльна 

оцінка видового та кількісного складу мікрофлори кореневих каналів та 

пародонтальних кишень у хворих на поєднані ураження тканин пародонту та 

періодонта й вивчено динаміку зміни мікрофлори у хворих у процесі 

комплексного лікування, що дозволить більш раціонально призначати 

комплекси лікувально-профілактичних засобів. 

Заслуговують на увагу і результати експериментальних досліджень, під 

час яких автором науково доведено, що застосування мазі з тіотриазоліном та 

левоміцетином сприяє значному підсиленню процесів репаративної регенерації 

у пошкоджених тканинах маргінального пародонту. 
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Важливим для практичної охорони здоров’я є науково обґрунтований, 

клінічно підтверджений та впроваджений новий спосіб комплексного лікування 

хворих на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта із застосуванням 

мазі комплексної дії із вмістом антиоксиданту та антимікробного засобу, що 

дозволило поліпшити якість та скоротити терміни лікування, досягти тривалої 

ремісії патологічного процесу. Необхідно відмітити, що проведені дослідження 

дозволяють прослідковувати динаміку основних патогенетичних ланок виявів 

поєднаних уражень, обґрунтувати практичні підходи до комплексної терапії 

вказаної патології та передбачити прогноз лікування. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи 

впроваджені в навчальний процес профільних кафедр Інституту стоматології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”, 

Ужгородського національного університету, ДВНЗ „Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, ТОВ 

„Львівський медичний інститут”. Результати досліджень впроваджено у 

практику терапевтичних відділень міських стоматологічних поліклінік м. 

Львова та області. 

 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. 

Дисертаційна робота Голейко М. В. на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук викладена на 241 сторінках принтерного тексту 

(основний текст займає 161 сторінку), ілюстрована 25 рисунками, містить 34 

таблиці. Дисертація оформлена згідно останніх вимог МОН України (наказ 

№ 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації») і  

складається з анотацій, вступу, огляду літератури, розділу матеріал, об’єкти та 

методи дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, розділу аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаної 

літератури (318 джерел, з яких 92 написано латиницею) та додатків. 
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В анотаціях на державній та англійській мовах, які викладені на 13 

сторінках, представлені основні результати дослідження із зазначенням 

наукової новизни та практичного значення роботи. Наприкінці анотацій 

наведено список публікацій здобувача за темою дисертації. 

 «Вступ» викладений автором на 7 сторінках. Тут детально обґрунтовано 

актуальність теми дисертації, визначено мету та завдання дослідження, 

донесено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

описано впровадження їх у практику медичних закладів. Відповідно до мети та 

завдань дисертаційної роботи, опрацьовано структуру, визначено об’єкт і 

предмет дослідження, комплекс клінічних, експериментальних та лабораторних 

методів дослідження.  

Матеріали дисертаційної роботи всебічно висвітлені у наукових статтях 

та виступах на  конференціях та з’їздах.  Всі підрозділи вступу сформульовані 

ґрунтовно  і зрозуміло.  

Слід зауважити, що на нашу думку, у меті роботи недоцільно було давати 

конкретні назви препаратів, які використовувала автор у своїй роботі. 

У розділі 1 «Сучасні погляди на виникнення і розвиток поєднаних 

уражень тканин пародонту та періодонта, методи їх лікування (огляд 

літератури)» проаналізовано 318 літературних джерел, із них 226 вітчизняних і 

92 іноземних авторів. Розділ читається легко, містить ґрунтовний аналіз 

тематичних досліджень, висвітлює сучасний стан проблеми. В даному розділі 

автором  представлено  літературні  дані,  які  дотичні до проблем, що 

розглядаються  у дисертаційній роботі. На підставі аналізу фахової літератури 

автор обґрунтовує доцільність  проведення  поглибленого наукового  

дослідження з метою визначення особливостей патогенезу, оптимізації та 

підвищення ефективності лікування хворих із поєднаними ураженнями тканин 

пародонту та періодонта. 

Розділ викладений на 21сторінці і складається з двох підрозділів. У 

першому підрозділі автор детально аналізує дані літературних джерел щодо 

взаємозв’язку захворювань пульпи і пародонту. Дисертант детально зупиняється 
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на механізмах розвитку захворювань пародонту, який є досить складний і 

зумовлений різноманіттям різних чинників, взаємодія яких і обумовлює 

виникнення захворювання. Особливо детально описано вплив специфічної 

мікрофлори порожнини рота, порушення оксидантно-антиоксидантної 

рівноваги та функціонального стану організму.  

У другому підрозділі автор детально описує сучасні аспекти лікування 

поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта і способи підвищення 

адаптаційно-компенсаторних можливостей організму.  

В цілому огляд літератури достатньо інформативний, всебічно висвітлює 

обраний напрямок дослідження, написаний чітко і послідовно, складає 13 % 

об’єму основної частини тексту дисертації і не перевищує межі допустимих 

20 %. Як зауваження слід відмітити, що серед цитованих автором джерел 

зустрічаються роботи минулого століття, які є дещо застарілими. Однак, деякі з 

них є фундаментальні і не переглядались до теперішнього часу, а деякі уже 

трактуються на сучасному рівні.  

Розділ 2 «Матеріал, об’єкти та методи дослідження» викладений на 25 

сторінках. Він містить дані про груповий поділ обстежуваних дітей, опис 

клінічних, лабораторних, експериментальних та статистичних методів 

дослідження, які використовувались у роботі. Використані методи сучасні, 

інформативні, адекватні меті та завданням, забезпечують отримання чітких та 

достовірних результатів на основі яких зроблені відповідні висновки. Розділ 

побудовано логічно і послідовно, матеріал викладено доступно. Цей розділ дає 

повне уявлення про обсяг проведених досліджень і дозволяє констатувати, що 

результати дослідження базуються на достатній кількості спостережень, добір 

методів конкретний, методики сучасні і доповнюють одна одну. 

Зауважень до даного розділу немає. 

Розділ 3 «Особливості мікробіоценозу пародонтальних кишень та 

кореневих каналів у хворих на поєднані ураження тканин пародонту та 

періодонта», який викладений на 19 сторінках і складається з 5 підрозділів, 

присвячений вивченню мікробного пейзажу порожнини рота обстежених 
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хворих і дослідженню антимікробної активності мазі з тіотриазоліном та 

левоміцетином. У розділі детально проаналізований видовий склад та кількісні 

показники мікрофлори пародонтальних кишень та кореневих каналів. Одержані 

результати свідчать, що при ізольованому періодонтиті інфікування кореневих 

каналів відбувається за рахунок високопатогенних бактерій, які можуть 

проникати гематогенним або низхідним шляхом. При поєднанні періодонтиту з 

пародонтитом зростає питома вага умовно-патогенних бактерій, котрі можуть 

інфікувати тканини періодонта та проникати через верхівку зуба. При 

дослідженні патогенної мікрофлори пародонтальних кишень та кореневих 

каналів, виявлено співпадання видового складу, ідентичність виділених ізолятів 

бактерій за профілем антибіотикограми та високу ступінь кореляції між 

кількісними показниками мікрофлори.  

У даному розділі наведено конкретні дані, які опрацьовано статистично. 

Розділ гарно ілюстрований 7 таблицями та 6 рисунками.  

Слід відмітити, що на нашу думку, підрозділ 3.5 «Дослідження 

антимікробної активності запропонованого засобу з тіотриазоліном та 

левоміцетином» потрібно було перенести у 5 розділ, у якому автор і 

обґрунтовує склад та застосування медикаментного засобу з даними 

препаратами для лікування запальних хвороб пародонту. 

У розділі 4, який викладений на 11 сторінках, наведені дані про стан 

процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих 

на поєднані ураження тканин пародонту та періодонта. Результатами 

дослідження встановлено, що важливою причиною у виникненні та розвитку 

поєднаних уражень тканин пародонту та періодонта є порушення в системі 

регуляції окисно-відновних перетворень. Аналіз результатів досліджень різних 

степенів тяжкості генералізованих пародонтитів, на тлі яких присутні також 

хронічні вогнища запалення у верхівковому періодонті свідчать про більшу 

інтенсивність процесів ПОЛ та суттєве зниження активності АОС при більш 

виражених і глибших процесах в уражених тканинах. Це, на думку автора, 

підтверджує доцільність використання препаратів з антиоксидантною дією при 
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лікуванні досліджуваної патології.  

В загальному розділ написаний інформативно, ілюстрований 3 

таблицями, містить цікаву інформацію. Суттєвих зауважень немає.  

Дуже цікавим є розділ 5 «Експериментальне обґрунтування складу та 

застосування медикаментного засобу з тіотриазоліном та левоміцетином 

для лікування запальних хвороб пародонту», який складається з трьох 

підрозділів і викладений на 26 сторінках комп’ютерного тесту.  

У першому підрозділі дисертантом обґрунтовано необхідність 

проведення дослідження для розпрацювання складу та технології виготовлення 

лікарського засобу для лікування запальних захворювань тканин пародонту та 

періодонта. В результаті проведених досліджень запропонований новий  

лікарській засіб – мазь, до складу якої входить антимікробний препарат – 

левоміцетин та антиоксидант – тіотриазолін проявляв різноманітну 

патогенетичну дію при лікуванні поєднаної патології.  

У другому та третьому підрозділах в експерименті оцінено ефективність 

застосування запропонованого препарату на основі морфологічні зміни м’яких 

тканин та гематологічних показників у експериментальних тварин при 

моделюванні та лікуванні експериментальної виразки. Результати досліджень 

показали, що при використанні даного способу лікування зменшується набряк 

слизової оболонки ясен, відбувається більш стійке очищення та швидке 

загоювання опікових ран. Запропонована методика позитивно впливала на 

нормалізацію порушених біохімічних показників крові, внаслідок чого терміни 

лікування кролів скоротились у середньому на 3-4 доби.   

Розділ достатньо ілюстрований 9 таблицями та 8 рисунками, результати 

досліджень представлені чітко і логічно. 

Оцінці ефективності застосування комплексного лікування хворих на 

поєднані ураження тканин пародонту та періодонта присвячений 6 розділ 

роботи, який складається з 5 підрозділів. Дисертантом детально обґрунтовано 

вибір та клінічну ефективність розробленого лікувально-профілактичного 

комплексу. Автором показано, що застосування комплексу заходів, який 
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передбачає застосування розпрацьованої мазі для корекції етіопатогенетичних 

порушень у пошкоджених тканинах верхівкового періодонта і пародонту дає 

значний терапевтичний ефект. Результати лікування хворих основних і груп 

порівняння засвідчили вищу ефективність у осіб основних груп. Через рік на 

рентгенограмах у хворих на генералізований пародонти основної групи 

спостерігали збереження висоти кісткової тканини, відсутність активних 

процесів вертикальної та лакунарної резорбції, ущільнення кортикальної 

пластинки та виявляли більш чіткий рисунок губчастої кістки, що свідчило про 

стабілізацію процесу. Рентгенологічні дані свідчили також про зменшення 

вогнищ деструкції кістки в періапікальній ділянці.  

 Розділ викладено на 38 сторінках та логічно доповнено 15 таблицями та 

11 рисунками. В кінці розділу сформульовано висновки та наведено перелік 

опублікованих праць. 

Суттєвих зауважень до змісту даного розділу нема. Проте, слід відмітити, 

що на наш погляд, підрозділ 6.1 «Клінічна характеристика хворих на поєднані 

ураження тканин пародонту та періодонта» слід було дати на початку роботи, 

так як в ньому описується характеристика обстежених хворих і він відповідає 

першому завданню даної роботи. 

Розділ «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» представляє 

резюме проведеної роботи і викладений на 19 сторінках комп’ютерного тексту. 

У ньому автор дає стислу інформацію про мету та завдання дослідження, 

описує методи дослідження та проводить обґрунтовані пояснення результатам 

своєї роботи, порівнюючи їх з результатами інших дослідників. Зауважень до 

даного розділу немає.  

Висновки дисертації логічно випливають із висвітленого матеріалу і не 

викликають сумнівів. Робота має належний обсяг впроваджень і публікацій. 

Принципових зауважень до змісту, оформлення і стилю дисертації немає.  

В обов’язковому додатку до дисертації подано список публікацій 

здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів 



10 
 

дисертації (назви конференцій, місце і дати їх проведення з наведенням форми 

участі здобувача). 

 

Повнота викладу результатів дисертації  

у наукових фахових виданнях 

Матеріали та основні положення дисертаційної роботи повністю 

відображені автором у 13 наукових працях, з яких 7 статей опубліковано у 

фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 2 статті у закордонних 

періодичних наукових фахових виданнях і 4 роботи – у матеріалах і тезах 

наукових конгресів та конференцій. Крім того отримано патент України на 

винахід.    

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення 

В цілому робота написана добре, легко сприймаються результати 

проведених досліджень, достатня кількість ілюстрацій. Місцями трапляються 

орфографічні та стилістичні помилки. Слід відзначити, що окремі недоліки 

дисертації жодною мірою не знижують цінності роботи. Принципових 

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

авторефераті, який також оформлений правильно, заперечень та зауважень не 

викликає. При ознайомленні з представленою дисертаційною роботою виник 

ряд запитань, які не носять принципового характеру, проте потребують 

додаткового роз’яснення:  

1. На 88 сторінці дисертаційної роботи Ви стверджуєте, що при розвитку 

поєднаних уражень інфікування кореневих каналів патогенним і умовно-

патогеними бактеріями відбувається переважно з пародонтальних кишень, 

ймовірно через тканини пошкодженого періодонта і верхівку зуба або через 

анатомічні структури кореня зуба. На чому основане дане твердження? 

2.  Що нового Ви внесли у патогенез розвитку захворювань тканин 

пародонту чи періодонта? 

3. Яка медико-економічна ефективність запропонованих Вами 

лікувально-профілактичних заходів, якщо Ви збільшуєте кількість відвідувань? 
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ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Голейко Марти Володимирівни на тему 

«Особливості клініки та лікування хворих на поєднані ураження тканин  

пародонту та періодонта»,  яка подана 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 стоматологічної науки і практики і свідчать, що 

запропоновані заходи підвищують ефективність комплексного лікування 

хворих із поєднаними ураженнями тканин  пародонту та періодонта шляхом 

патогенетично обґрунтованого методу фармакологічної корекції, що дозволяє 

досягти значного клінічного ефекту у найближчі та віддалені терміни 

спостереження. 

За актуальністю теми, обсягом досліджень, обґрунтованістю й 

достовірністю наукових положень та висновків, науковою новизною і 

практичним значенням отриманих результатів дисертація Голейко Марти 

Володимирівни  відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 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. 


