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Актуальність теми: Незважаючи на певні успіхи в сучасній стоматології 

карієс зубів і надалі залишається найбільш розповсюдженим стоматологічним 

захворюванням, як у світі, так і в Україні. Проте, епідеміологічні дослідження в 

країнах Західної і Центральної Європи за останні 25–30 років ілюструють стійкі 

тенденції до зниження захворюваності на карієс серед 12 річних дітей. Водночас, 

результати епідеміологічних досліджень проведених вітчизняними науковцями 

свідчать про високу ураженість карієсом зубів в Україні. Зокрема, карієс 

тимчасових зубів серед окремих груп дітей сягає 100 % та немає тенденції до 

зниження. Така висока ураженість тимчасових зубів карієсом обумовлена 

великою кількістю загальних та місцевих чинників ризику, вивчення яких та 

управління ними слугує основою для створення сучасних карієспрофілактичних 

програм. Аналіз формування ризиків виникнення карієсу дозволяє виділити групи 

найбільш значущих чинників (соціально-економічних; екологічних; пов’язаних з 

можливістю надання медичної допомоги; асоційованих із моделлю поведінки 

(нерегулярність гігієни порожнини рота, нераціональне харчування, надмірне 

вживання вуглеводів, «кислих» напоїв; наявність шкідливих звичок та ін.) та 

медичних, асоційованих із спадковістю, загальносоматичними станами і 

хворобами) сукупна дія яких сприяє формуванню карієссприйнятливої емалі та 

розвитку карієсу зубів.  



Як показують статистичні дані, в Україні збільшується рівень поширеності 

хронічних неінфекційних хвороб у дітей, чільне місце серед яких посідає 

патологія опорно-рухового апарату. Загально-соматичні фактори ризику з кожним 

роком посилюють свій вплив на формування стоматологічної патології та 

зростання рівня карієсу зокрема. Тому дисертаційна робота Боднарук Н.І. 

«Клінічно-лабораторне обґрунтування профілактики карієсу тимчасових зубів у 

дітей з патологією опорно-рухового апарату» є беззаперечно актуальною та на 

часі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Представлена на розгляд дисертаційна робота Боднарук Н.І. виконана згідно з 

планом науково-дослідних робіт кафедр стоматології дитячого віку та ортодонтії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 

«Стоматологічна захворюваність дітей з урахуванням еколого-соціальних 

чинників ризику та обґрунтування диференційованих методів лікування та 

профілактики» (Державна реєстрація № 0110U002147) та «Оцінка 

стоматологічної захворюваності дітей з урахуванням еколого-соціальних аспектів 

та ефективності профілактики карієсу та хвороб пародонту» (Державна реєстрація 

№ 0115U000037). Дисертант є виконавцем окремих фрагментів зазначених робіт.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність. Дисертаційна робота виконана на високому науковому рівні та 

базується на достатній кількості клінічних і лабораторних досліджень. Мета 

дослідження повністю реалізована завдяки виконаним завданням, що в свою 

чергу відображають напрямок даного дослідження.  

В процесі виконання дисертаційної роботи автором використано сучасні 

неінвазивні методи дослідження, що є важливим при застосуванні у дітей 

дошкільного віку: клінічні (стоматологічні) – для оцінки стоматологічного 

статусу дітей; антропометричні – для визначення фізичного розвитку дітей; 

соціологічні – для оцінки рівня обізнаності батьків з основами догляду за 

порожниною рота, характеру харчування дітей та особливостей перебігу 

антенатального періоду; біохімічні – для оцінки мінерального гомеостазу ротової 



рідини, сечі та щільності кісткової тканини; функціональні – для вивчення 

структурно-функціонального стану кісткової тканини; математично-статистичні – 

для оцінки вірогідності отриманих результатів. Загалом дисертантом проведено 

стоматологічні обстеження у 477 дітей віком 3–6 років, що відвідували дитячі 

садочки міста Львова, на базі яких є групи для дітей з порушеннями ОРА,( з них у 

90 дітей проведено лабораторні дослідження та ультразвукове дослідження 

кісткової тканини); проанкетовано 150 матерів обстежених дітей.  

Окрім того, на підставі аналізу результатів проведених досліджень 

дисертантом розпрацьовано диференційований карієспрофілактичний комплекс 

для дітей з патологією опорно-рухового апарату та оцінено ефективність його 

застосування у 60 дітей. 

Отже, результати дисертаційної роботи є об’єктивними та можуть бути 

використані в практичній роботі. Висновки відповідають меті та завданням 

дослідження і є логічним підсумком роботи. Основні матеріали та результати 

досліджень обговорювались та доповідались на засіданнях кафедр ортодонтії, 

стоматології дитячого віку та конференціях різного рівня. Загалом за матеріалами 

дисертації опубліковано 13 друкованих праць: 9 – у наукових фахових виданнях 

рекомендованих ДАК МОН України (7 із них включено до міжнародних 

наукометричних баз даних), 1 – міжнародна публікація, 3 – у закордонних 

збірниках науково-практичних конференцій. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі кафедр ортодонтії та стоматології 

дитячого віку Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, кафедри терапевтичної та дитячої стоматології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 

МОЗ України», кафедри стоматології дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет МОН України», у практичній роботі Стоматологічного 

медичного центру Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького. 



Наукова новизна отриманих результатів. Автором доповнено наукові 

дані про поширеність, інтенсивність та особливості клінічного перебігу карієсу 

тимчасових зубів у дітей дошкільного віку з патологією ОРА. Виявлено зв'язок 

між ураженістю карієсом тимчасових зубів у дітей при патології ОРА з доглядом 

за порожниною рота, станом фізичного розвитку дітей, характером харчування, 

антенатальним періодом розвитку. 

Уперше за результатами виявленого в сечі дітей оксипроліну, підвищеного 

рівня глікозаміногліканів та зниженого рівня креатиніну, порівняно із здоровими 

дітьми, встановлено, що у частини дітей причиною розвитку карієсу тимчасових 

зубів та патології опорно-рухового апарату є недиференційована дисплазія 

сполучної тканини (НДСТ).  

Також дисертантом виявлено зниження захисних та компенсаторних 

реакцій у порожнині рота дітей дошкільного віку з патологією ОРА та дітей з 

патологією ОРА на тлі НДСТ. Даний висновок підтверджується низьким рівнем в 

ротовій рідині загального кальцію, неорганічного фосфору та магнію; зниженими 

показниками мінералізувального потенціалу ротової рідини, активності лужної 

фосфатази та електрофоретичної активності клітин букального епітелію. 

Уперше виявлено, що при високому рівні інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ швидкість поширення ультразвуку, 

широкосмугове ослаблення ультразвуку та індекс міцності кісткової тканини 

значно нижчі порівняно з даними дітей при патології ОРА та здоровими дітьми. 

Автором встановлено підвищений рівень екскреції загального кальцію у 

добовій сечі дітей дошкільного віку з патологією ОРА на тлі НДСТ порівняно з 

даними дітей при патології ОРА без НДСТ, що свідчить про порушення кальцій-

фосфорного обміну. Підвищений рівень екскреції з сечею оксипроліну та 

глікозаміногліканів та знижений рівень креатиніну в сечі підтверджують наявну у 

даних дітей недиференційовану дисплазію сполучної тканини. Також виявлено, 

що при високому рівні інтенсивності карієсу спостерігається підвищене 

виведення загального кальцію, оксипроліну та глікозаміногліканів, а також 



зменшена кількість креатиніну в сечі порівняно з дітьми при низькому рівні 

інтенсивності карієсу. 

Дисертантом науково обгрунтовано і доведено клінічну ефективність 

розпрацьованого карієспрофілактичного комплексу для дітей з патологією 

опорно-рухового апарату. 

Практичне значення роботи. На підставі комплексного обстеження дітей з 

патологією ОРА оцінено рівень ураженості зубів карієсом, визначено чинники 

ризику виникнення та розвитку карієсу, що слугує основою планування 

лікувально-профілактичних заходів.  

Рівень санітарно-гігієнічних знань батьків та дітей покладено в основу при 

розпрацюванні заходів з гігієнічного навчання та виховання батьків та дітей.  

Результати морфологічних, функціональних, біохімічних досліджень 

дозволили застосувати диференційований підхід при розпрацюванні і 

впровадженні в практичну діяльність карієспрофілактичного комплексу з 

урахуванням характеру патології ОРА, віку дітей та інтенсивності ураження зубів 

карієсом.  

Запропонований комплекс передбачає навчання гігієні порожнини рота, 

професійну гігієну з наступним покриттям зубів засобами з вмістом фтору, 

глибоке фторування, застосування в домашніх умовах засобів з вмістом сполук 

кальцію та фосфату, та корекцію харчування із збільшенням в раціоні молочних 

та білкових продуктів при обмеженні вживання простих вуглеводів. Дітям з 

патологією ОРА для корекції аліментарного дефіциту кальцію рекомендовано 

препарат «Кальцикер», а дітям з патологією ОРА на тлі НДСТ рекомендовано 

препарат «Smart Omega Kids» та продукти, що покращують обмінні процеси 

колагену.  

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи. Дисертаційна робота Боднарук Н. І. викладена українською мовою на 263 

сторінках друкованого тексту, з яких 185 сторінок займає основний зміст роботи і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 

3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 



списку використаної літератури, що містить 306 найменувань (209 – кирилицею, 

97 – латиницею) та додатків. Робота добре ілюстрована та містиь 55 рисунків та 

45 таблиць. 

У вступі, що викладений на 7 сторінках, обґрунтовано актуальність теми, 

чітко сформульована мета дисертації, визначені предмет та об’єкт дослідження. 

Відповідно до мети та теми дисертації поставлені завдання. Висвітлено особистий 

внесок здобувача. Зауважень до даного розділу немає. 

Розділ 1 «Карієс тимчасових зубів у дітей та чинники ризику його 

виникнення» (огляд літератури) викладений на 26 сторінках друкованого 

тексту та містить два підрозділи. В першому підрозділі дисертантом представлено 

показники розповсюдженості та інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей 

різних регіонів України та у світі за останні 10 років. Автором детально 

проведено аналіз чинників ризику виникнення карієсу та особливий акцент 

зроблено на соматичній патології у дітей. У другому підрозділі детально 

проаналізовано сучасні карієспрофілактичні комплекси та програми, які 

застосовуються в Україні та у світі.  

Літературні джерела, використані автором, сучасні та інформативні і в 

достатній мірі висвітлюють глибину теми дисертаційної роботи. Розділ завершує 

коротке узагальнення, що обґрунтовує необхідність подальшого поглибленого 

вивчення проблеми. Загалом огляд літератури викладено логічно, грамотно, що 

свідчить про обізнаність автора з даної наукової теми. Зауваження до розділу: 

можливо слід було б дещо скоротити текстовий об’єм розділу.  

Другий розділ дисертації «Матеріал та методи дослідження» включає 5 

підрозділів, викладений на 12 сторінках та містить 6 таблиць. Автор у роботі 

використала, як традиційні методи дослідження, так і сучасні, що в повній мірі 

дозволяють розкрити мету та вирішити поставлені завдання дослідження. 

Зауваження до розділу: на мою думку підрозділи 2.2 та 2.3 переобтяжені 

детальним описом методик (доцільно було б зробити лише посилання на джерело 

інформації). 



У розділі 3 «Ураженість та особливості клінічного перебігу карієсу 

тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату», що 

викладений на 41 сторінці та складається з двох підрозділів представлено власні 

дослідження автора. У підрозділі 3.1 відображено результати аналізу 

поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією 

опорно-рухового апарату у віковому аспекті та залежно від характеру патології 

ОРА. Так, автором встановлено, що поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей 

з патологією ОРА, становить 87,4 % при інтенсивності 6,12 зуба, що значно 

більше, ніж у дітей групи порівняння. Ураженість карієсом тимчасових зубів 

залежно від характеру порушень ОРА виявив найвищі значення у дітей з 

поєднаною патологією (94,57 %, кп=6,47 зуба), дещо нижчі – у дітей з 

порушенням постави (85,45 %, кп=6,03 зуба) та найнижчі – у дітей з 

плоскостопістю (81,36 %, кп=5,87 зуба). 

Також для оцінки ураженості тимчасових зубів карієсом автором 

використано у роботі індекс ВООЗ – НІК та визначено рівні інтенсивності карієсу 

(РІК) за Леусом, а також проаналізовано структуру індекса кп з урахуванням 

передчасно видалених зубів.  

Важливим показником стоматологічного здоров’я є кількість дітей із 

здоровими зубами. Тому доцільним є проведений автором аналіз кількості дітей з 

інтактними зубними рядами, який свідчить, що серед дітей з патологією ОРА 

лише 12,6 % мають інтактні зуби, що втричі менше (39,17%), ніж у групі 

порівняння. 

У підрозділі 3.2 дисертантом детально проаналізовано основні 

антропометричні параметри дітей з патологією ОРА (зріст та масу тіла), 

визначено ІМТ; вперше проведено порівняльний аналіз стану фізичного розвитку 

дітей з патологією ОРА старшого дошкільного віку (5-6 років) за стандартами 

ВООЗ та вітчизняними нормативами та виявлено певні розбіжності. Автором 

доведено взаємозв’язок між фізичним розвитком дітей з патологією ОРА і 

карієсом тимчасових зубів та встановлено, що у дітей з нижчою масою тіла та 

вищих за зростом інтенсивність карієсу зубів є вищою.  



В загальному розділ 3 є добре описаний, змістовний, викладений 

літературною мовою, містить достатню кількість графічних зображень, що 

сприяють кращому сприйняттю інформації. Однак, підрозділ 3.2, на мою думку, 

дещо переобтяжений таблицями та антропометричними показниками, містить 

великий об’єм інформації з педіатрії та може бути дещо скорочений. Результати 

даного розділу висвітлені у 5 наукових працях. 

Розділ 4 «Аналіз чинників ризику виникнення карієсу зубів у дітей з 

патологією опорно–рухового апарату» викладений на 48 сторінках друкованого 

тексту, який базується на матеріалах отриманих за результатами опитування 150 

матерів та включає три підрозділи. У підрозділі 4.1 дисертантом проведено аналіз 

рівня санітарно-освітніх знань батьків, а також оцінено гігієнічний стан 

порожнини рота дітей з патологією ОРА. Автором встановлено низький рівень 

обізнаності батьків з правилами догляду за порожниною рота, що відповідно 

екстраполюється на незадовільний та поганий стан гігієни порожнини рота у 

дітей та виявлено прямий, статистично вірогідний, сильний кореляційний зв’язок 

(r=0,76, p<0,001) між величинами ІГ та інтенсивністю карієсу (кп) Підрозділ 4.2 

присвячений вивченню особливостей та характеру харчування дітей дошкільного 

віку з патологією ОРА. Відтак, дисертантом встановлено, що значна частина 

обстежених дітей не отримує повноцінного і збалансованого харчування та 

виявлено вплив харчового раціону на стан твердих тканин зубів у дітей, що 

дозволило автору розцінювати характер харчування як карієсогенний фактор і в 

подальшому спонукало до проведення корекції харчового раціону дітей з метою 

попередження розвитку карієсу зубів. У підрозділі 4.3 автором проаналізовано 

антенатальні чинники ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей з 

патологією ОРА та встановлено зв'язок між особливостями перебігу вагітності у 

матері та карієсом тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА.  

Таким чином, результати дослідження описані дисертантом у 4 розділі 

свідчать про вплив комплексу чинників ризику на розвиток карієсу тимчасових 

зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату. Тому, з метою оцінки їх 

значимості автором проведено математично-статистичний аналіз 15 



досліджуваних чинників та за допомогою методу множинної регресії було 

виявлено 6, які при поєднаній дії найбільше впливають на індекс кп у дітей: вік, з 

якого дитина чистить зуби; регулярність чищення зубів; недоношена вагітність; 

часте споживання дітьми натурального м’яса, молока та кисломолочних продуктів 

(білий та жовтий сир). 

Отже, отримані в цьому розділі результати мають не лише теоретичне 

значення, а і велику практичну значимість, оскільки покладені автором в основу 

карієспрофілактичного комплексу. 

В загальному розділ написаний добре, інформативний, легко читається, 

містить 30 рисунків та 8 таблиць, що допомагає у кращому сприйнятті інформації. 

Матеріали розділу опубліковані в 6 наукових працях. Зауважень до розділу немає.  

Проведені автором лабораторні дослідження представлені у розділі 5 

«Результати біохімічних досліджень ротової рідини та сечі у дітей з патологією 

ОРА», що викладений на 34 сторінках та включає 5 підрозділів. У преамбулі до 

розділу дисертант аргументовано пояснює, що з метою оцінки зв’язку розвитку 

карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією ОРА зі змінами у сполучній тканині 

проведено біохімічне дослідження сечі дітей 5 років на предмет виявлення 

оксипроліну, що в свою чергу і стало підставою при розподілі дітей з патологією 

ОРА на групи для подальших лабораторних досліджень. Відтак, одну групу 

склали діти з патологією ОРА (з порушенням постави та з плоскостопістю), в 

добовій сечі яких оксипролін відсутній (ОП–); у іншу групу ввійшли діти з 

поєднаною патологією ОРА на тлі НДСТ, в добовій сечі яких виявили оксипролін 

(ОП+) та умовно здорові діти склали групу порівняння. 

Отже, у даному розділі дисертантом досліджено типи кристалів та 

мінералізувальний потенціал ротової рідини (МПРР), електрофоретичну 

активність клітин букального епітелію (ЕФАКБЕ), мінеральний склад ротової 

рідини, рівень екскреції з добовою сечею мінеральних компонентів та маркерів 

сполучної тканини, а також досліджено мінеральну щільність кісткової тканини 

(МЩКТ) у дітей з патологією ОРА відповідно до створених груп. Також автором 

проведено аналіз усіх вищезазначених параметрів у залежності від рівнів 



інтенсивності карієсу. Відтак, детальний аналіз отриманих результатів 

лабораторних досліджень дав можливість автору узагальнити їх та зробити певні 

висновки. Так, встановлено, що у ротовій рідині дітей з патологією ОРА 

переважають кристали ІІ типу та МПРР відповідає задовільному рівню; знижена 

кількість мінеральних компонентів (Са на 33,8 %, Mg на 53,6 %, Р на 29,73 %), 

знижені активність лужної фосфатази та ЕФАКБЕ на 10,34 % та 28,46 % 

відповідно, а також у 2 рази збільшена екскреція загального кальцію, порівняно з 

групою здорових дітей. У ротовій рідині дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ 

переважають кристали ІІІ типу та низький рівень МПРР, значно нижчі показники 

мінеральних компонентів (Са на 50,7 %, Mg на 64,86 %, Р на 40,76 %), на 29,6 % 

та 36,92 % знижена активність лужної фосфатази та ЕФАКБЕ, відповідно; у 3,5 

разів збільшена екскреція кальцію та в 1,7 магнію, по відношенню до показників 

дітей групи порівняння. Окрім того, у добовій сечі дітей з патологією ОРА на тлі 

НДСТ спостерігається вищий у 2 рази рівень екскреції глікозаміногліканів та у 6,5 

разів нижчий креатиніну, а також значно знижена щільність кісткової тканини. 

Отримані дисертантом результати свідчать про порушений мінеральний обмін та 

про порушення функції сполучної тканини у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ, 

що також підтверджується і значно вищою інтенсивністю карієсу. Так, 

інтенсивність карієсу у дітей з патологією ОРА становить 6,17 зуба, у дітей з 

патологією ОРА на тлі НДСТ – 8 зубів, що значно більше порівняно із здоровими 

дітьми (4,37 зубів).  

Загалом, розділ детально описаний та містить 10 таблиць та 14 рисунків, які 

чітко демонструють результати досліджень. Результати даного розділу 

опубліковані у 2 друкованих працях. 

Розділ 6 «Оцінка ефективності комплексу профілактики карієсу зубів у 

дітей з патологією опорно-рухового апарату» викладений на 9 сторінках 

друкованого тексту. У розділі представлено спеціально розпрацьований для дітей 

з патологією ОРА карієспрофілактичний комплекс, який базується на результатах 

клінічних та лабораторних досліджень. Профілактичний комплекс сприяє 

підвищенню резистентності емалі зубів та зниженню інтенсивності карієсу, що 



підтверджено показниками редукції приросту інтенсивності карієсу, які за 24 

місяці спостереження зросли до 62,74 % у дітей з патологією ОРА та до 66,67 % у 

дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ.  

В розділі «Аналіз та узагальнення» автор підсумовує отримані результати 

та порівнює їх з даними інших дослідників. 

Висновки сформульовані конкретно, чітко відповідають поставленим 

завдання та відображають мету і напрямки дисертаційної роботи. 

Список літератури подано в алфавітному порядку та оформлено згідно 

вимог. В цілому, дисертаційна робота написана грамотно, логічно, українською 

мовою. 

Автореферат та друковані праці відображають основний зміст та результати 

дисертаційного дослідження. 

Отже, принципових зауважень щодо оформлення та суті викладених 

результатів немає. 

В плані дискусії до автора виникло декілька запитань: 

1. Чим Ви можете пояснити високу частоту ураження карієсом тимчасових зубів у 

дітей у віці 3 років? 

2. Забір ротової рідини для її біохімічного дослідження Ви проводили у дітей 

після денного сну – чому саме в цей час? 

3. Чи виявлено в результаті клініко-лабораторного обстеження дітей кореляцію 

між ступенем активності карієсу, метаболічними змінами (рівень екскреції 

глікозаміногліканів та креатиніну) та тяжністю патології ОРА ? 

4. Чи вивчали стан тканин пародонту у дітей з патологією ОРА на тлі НДСТ, 

враховуючи виявлені метаболічні предиктори? 

5. Чи є ознаки внутрішньосімейних випадків патології ОРА на тлі НДСТ та 

високої активності карієсу зубів? 

 

 

  






