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Актуальність теми. Захворювання пародонта є дуже актуальною 

проблемою сучасної дитячої стоматології. Результати проведених 

широкомасштабних досліджень в Україні та за її межами в останні роки, 

свідчать про високий рівень захворюваності дітей на запальні захворювання 

тканин пародонту, який з року в рік незмінно зростає. Не дивлячись на 

значні успіхи у лікуванні захворювань пародонта у дітей, частота рецидивів, 

перехід в більш тяжкі форми залишаються високими. 

Так, за даними ВООЗ, 80 % дітей мають захворювання тканин 

пародонту запального  характеру. Серед цих захворювань пародонту в 

дитячому віці переважає хронічний катаральний гінгівіт, поширеність якого, 

за даними ряду авторів, досягає 90 % серед усіх форм гінгівіту.  

Дані вітчизняних та чужоземних авторів свідчать про те, що зміни 

стоматологічного статусу у дітей часто є відображенням загальних змін, що 

відбуваються в організмі хворої дитини. На сьогоднішній день постійно 

зростає відсоток як соматично, так і стоматологічно хворих дітей, з’являються 

нові клінічні форми захворювань. 

Особливості розвитку захворювань пародонту у дітей пов'язані з 

різними факторами, особливо з незадовільною гігієною ротової порожнини 

дитини, що часто може стати причиною виникнення та підтримання 

хронічного катарального гінгівіту. 

Процеси гормональної перебудови підліткового організму призводять 



до зниження бар’єрної функції пародонту та мікробної інвазії, тому 

зростання захворюваності на гінгівіт починається з 10-річного віку і, 

поступово збільшуючись, досягає піку в періоді статевого дозрівання. 

Питання діагностики, лікування та профілактики захворювань тканин 

пародонту у дітей є актуальними і зумовлюють необхідність перегляду та 

вдосконалення наявних схем та принципів профілактики і лікування. 

Методи діагностики, клінічного та лабораторного дослідження, 

алгоритми лікування, які сьогодні існують, не задовольняють вимоги 

сучасності. Тому доцільним є обґрунтування лікувальної тактики та створення 

ефективних схем патогенетично обґрунтованої терапії при хронічному 

катаральному гінгівіті у дітей. Власне цій проблемі і присвячене дисертаційна 

робота Змарко Ю.К. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій  

Дисертаційна робота виконана за планом науково-дослідних робіт 

кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» «Клініка, діагностика, 

лікування вроджених вад розвитку обличчя, захворювань зубів і пародонта» 

(№ держреєстрації 0109U002900) та «Вивчення метаболічного гомеостазу 

організму при захворюваннях органів порожнини рота у осіб різного віку та 

оптимізація їх лікування і профілактики» (№ держреєстрації 0116U004146). 

Для вирішення поставленої мети у завданнях автора були використані 

сучасні неінвазивні методи досліджень. Вибір складових лікувально-

профілактичних засобів обґрунтований експериментальними дослідженнями. 

При їх проведенні використані об’єктивні методи досліджень – морфологічні 

та біохімічні. Кількість експериментальних тварин (60 шт), їх вік, поділ на 

групи спостережень проведено коректно, що дозволило отримати статистично 

достовірні результати. Усі експериментальні дослідження проведені з 

дотриманням біоетичних норм.  

Дисертантом було обстежено 266 осіб віком від 3 до 5 років 



(дошкільний період), 6-7 років (молодший шкільний вік) та від 16 до 17 років 

(старший шкільний вік). 175 хворих на хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ)  

дітей були під диспансерним спостереженням. Вони були розподілені на 

порівнювані групи: основну і порівняльну відповідного віку. При виконанні 

клінічної частини дисертаційного дослідження використані клінічні методи – 

для постановки діагнозу, визначення стану гігієни порожнини рота, 

індексної оцінки стану тканин пародонта. У лабораторних умовах проведено 

дослідження ротової рідини – її рН, показників перекисного окиснення 

ліпідів, стану антиоксидантної системи, ступеня дисбіозу за активністю 

уреази та вмістом лізоциму. Для отримання контрольних величин було 

обстежено 20 практично здорових осіб з числа обстежених кожного віку. 

Кількість проведених досліджень, статистичний аналіз отриманих 

цифрових даних не викликає сумнівів у достовірності отриманих результатів. 

Таким чином, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій є достатнім. 

Наукова новизна 

Автором уточнено дані щодо поширеності та інтенсивності 

захворювань тканин пародонта та індексної оцінки у дітей різних вікових 

груп. 

Доповнено наукові дані про те, що у дітей із запальними 

захворюваннями тканин пародонта у ротовій рідині збільшувалося утворення 

оксирадикалів при зниженні рН та активності антиоксидантного захисту. 

Неспецифічна реакція імунітету в порожнині рота також знижувалася, що 

підтверджувалося зниженням вмісту лізоциму у ротовій рідині та 

підвищенням уреазної активності. З’ясовано що у дітей з гінгівітом у 

порожнині рота розвивалися дисбіотичні явища, що підтверджувалося 

збільшенням показника ступеня дисбіозу у середньому у 2 рази. 

Розпрацьована власна модель експериментального гінгівіту, 

відтворення якої у повній мірі відображає зміни у яснах хворих дітей як на 

мікроскопічному рівні, так і на рівні біохімічних змін у сироватці крові та 



гомогенаті тканин пародонта. 

Уперше в експерименті на розробленій моделі гінгівіту доведено 

виражений пародонтопротекторний ефект при застосуванні 

нанотехнологічного гелю, що містить витяжку з женьшеню, пептиди судин, 

тимусу, хрящової і кісткової тканини через їх виражену антидисбіотичну, 

протизапальну, антиоксидантну, імунокорегуючу дію. 

Використано розроблений лікувально-профілактичний комплекс у 

дітей з катаральним гінгівітом, що дозволило знизити активність запального 

процесу у тканинах пародонта, підвищити антиоксидантний і неспецифічний 

антимікробний захист, нормалізувати мікробіоценоз порожнини рота на 

тривалий термін. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Результати стоматологічного обстеження дітей різних вікових груп 

дають можливість складати план лікувально-профілактичних заходів, 

визначати їх об’єм. Результати вивчення стану гігієни порожнини рота дітей 

та рівень їх санітарно-гігієнічних знань сприяли розробці індивідуальних 

заходів із гігієнічного навчання та виховання дітей. Дані фізико-хімічних, 

біохімічних, імунологічних досліджень ротової рідини можуть бути 

використані для оцінки ризику виникнення катарального гінгівіту у дітей та 

ефективності лікувало-профілактичних заходів. 

Розроблений лікувально-профілактичний комплекс включає аплікації 

на ясна нанотехнологічного протизапального гелю з неовітином, для 

чищення зубів пропонували застосовувати зубну пасту «VIVAX Dent з 

активним пептидним комплексом і бетулавітом» протягом 4 тижнів, потім 

протягом 4 тижнів – зубну пасту «VIVAX Dent з активним пептидним 

комплексом і бісабололом». 

Лікувально-профілактичний комплекс для дітей, хворих на хронічний 

катаральний гінгівіт, запроваджено у лікувальний процес стоматологічного 

відділу КЗ ТОР Тернопільська університетська лікарня, Університетського 

стоматологічного центру Харківського національного медичного 



університету, Бережанської комунальної стоматологічної поліклініки, 

Бережанської центральної районної комунальної лікарні. 

Основні матеріали дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі на кафедрі терапевтичної і дитячої стоматології ДВНЗ 

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

МОЗ України», на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології та 

профілактики стоматологічних захворювань ПВНЗ «Київський медичний 

університет», на кафедрі терапевтичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедрі 

стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та 

імплантології Харківського національного медичного університету, кафедрі 

дитячої стоматології та кафедрі стоматології дитячого віку ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» МОН України. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових 

праць, із них - 6 статей у спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих 

ДАК МОН України, та 1 - у зарубіжному періодичному виданні.  Результати 

роботи доповідалися на 7 науково-практичних конференціях та конгресах. 

Характеристика дисертації. Дисертація побудована за традиційною 

схемою і викладена 175 сторінках друкованого тексту. У вступі на 6-ти 

сторінках автором викладено актуальність теми, мету і завдання роботи, 

наукову новизну, практичне значення та впровадження результатів роботи, 

апробацію результатів на конференціях. Зауважень немає. 

Перший розділ − огляд літератури складає 16 сторінок і висвітлює 

питання факторів ризику виникнення, епідеміології уражень тканин 

пародонту у дітей різного віку, сучасні підходи щодо патогенетичних 

механізмів, взаємозв’язку клініко-патогенетичних особливостей перебігу 

хронічних запальних захворювань тканин пародонту у дітей, базується на 

даних сучасних джерел літератури. У підрозділі 1.2 описано основні 

напрямки сучасних лікувально-профілактичних заходів при запальних 

захворюваннях пародонта, дано характеристику засобів та методів 



профілактики захворювань, а також описано сучасні терапевтичні 

комплекси. У підрозділі 1.3 та 1.4 детально описано перспективи 

застосування нанотехнологій та пептидної біорегуляції в медицині та 

стоматології.  

Зауваження до розділу: Посилання на автореферати, можна було б 

звести до декількох.  

У другому розділі на 17 сторінках викладено характеристику груп 

клінічних досліджень, їх розподіл залежно від віку, статі, виявленої 

патології. Детально описано основні методики обстеження стоматологічних 

хворих, які використані при проведенні досліджень, зокрема гігієнічні та 

пародонтальні індекси згідно рекомендацій ВООЗ «Карти стоматологічного 

обстеження дитини». У підрозділі 2.2 описано формування 

експериментальних груп тварин, детально описано авторську методику 

моделювання гінгівіту в білих безпородних щурів, описано розподіл 

експериментальних тварин за віком та групи інтактних тварин і тварин, яким 

проводилось лікування за різними схемами.  

У підрозділі 2.3 автор описує клінічні та параклінічні методи 

дослідження, згідно яких дітей розподіляли по дослідних групах. У 

підрозділі 2.4 детально описано біохімічні методи дослідження. Особливу 

увагу автор приділила опису показників вільнорадикального перекисного 

окислення та ферментативного антиоксидантного захисту в сироватці крові 

та гомогенаті пародонта експериментальних тварин.  

У підрозділі 2.5 описано дослідження фізико-хімічних властивостей 

ротової рідини як факторів гомеостазу ротової порожнини. У підрозділі 2.6 

описано імунологічні методи дослідження – визначення вмісту лізоциму 

ротової рідини з метою оцінки стану місцевого імунітету порожнини рота. 

Підрозділ 2.7 присвячений морфологічним, а саме гістологічним 

дослідженням тканин пародонту та альвеолярного відростка із зубами 

експериментальних тварин для виявлення основних патогенетичних 

факторів виникнення уражень тканин пародонту. 



Підрозділ 2.8 присвячений висвітленню запропонованої методики 

лікувально-профілактичних комплексів для основної групи обстежених – 

протизапального гелю з пептидним комплексом і неовітином, а також 

застосування зубної пасти «Vivax dent» з активним пептидним комплексом і 

бетулавітом та зубної пасти «Vivax dent» з активним пептидним комплексом 

і бісабололом. В підрозділі  2.9 описано статистичний аналіз цифрових 

даних. 

Зауваження до розділу: Не слід було б представляти загальновідомі 

клінічні методики визначення стану гігієни порожнини рота, разом з тим 

детальніше представити модифікований метод Н.Л.Чухрай, Н.І. Смоляр 

(2014). 

Третій розділ роботи викладений на 26 сторінках і висвітлює питання 

особливостей біохімічних процесів та морфологічних змін при 

експериментальному гінгівіті та за його корекції. Автором проведено 

детальний опис стану процесів пероксидації та антиоксидантного захисту в 

сироватці крові та гомогенаті ясен щурів різного віку при 

експериментальному пародонтиті в період загострення та за різними 

схемами лікування. Підрозділ ілюстрований наочними таблицями та 

рисунками. 

У підрозділі 3.2 автором наведено результати визначення активності 

лужної та кислої фосфатаз – маркерів остеобластичної та остеокластичної 

активності в період гострого перебігу хвороби та за умов  її корекції різними 

лікувальними комплексами. Підрозділ 3.3 присвячений  вивченню 

морфологічних особливостей пародонта одно- та двомісячних щурів 

експериментальних груп. Описано результати гістологічного дослідження 

ясен інтактних білих щурів та морфологічні зміни ясен щурів при 

експериментальному гінгівіті. Підрозділ ілюстрований 10 

мікрофотографіями. 

Зауваження до розділу: в деяких ілюстраціях необхідно позначити ті 

морфологічні структури, про які йдеться в тексті. 



У четвертому розділі  “Вплив лікувально-профілактичних заходів 

на зміни місцевого гомеостазу ротової порожнини у дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт” на 38 сторінках тексту описано вплив 

лікувально-профілактичних заходів на зміни гомеостазу ротової порожнини 

у дітей, хворих на хронічний катаральний гінгівіт. В підрозділі 4.1 

наводяться дані про поширеність захворювань тканин пародонту та описано 

стан гігієни ротової порожнини у дітей різного віку. Автор ілюструє 

позитивну динаміку клінічного стану тканин пародонту, що підтверджується 

показниками кровоточивості ясен, індексом РМА та гігієнічними індексами у 

дітей після застосування запропонованого лікування. 

Підрозділ 4.2 присвячений особливостям гомеостазу ротової 

порожнини у дітей різного віку, хворих на хронічний катаральний гінгівіт. 

Проведено визначення фізико-хімічних властивостей ротової рідини, 

розрахунок ступеня дисбіозу, для якої автор використав співвідношення 

активності уреази та вмісту лізоциму ротової рідини, та їх динаміка в процесі 

лікування. Дисертантом проілюстровано виражену протимікробну дію 

запропонованого лікувально-профілактичного комплексу. Визначення стану 

перекисного окислення ліпідів визначався за вмістом малонового 

диальдегіду, стан функціональної активності антиоксидантної системи - за 

активністю фермента каталази та неферментативної ланки (система 

глутатіону) в ротовій рідині. Наочно подано графічну їх характеристику. 

Стану гігієни порожнини рота після проведеного лікування дітей 

різного віку присвячено підрозділ 4.3. Тут автор описує динаміку 

досліджуваних індексних показників. В підрозділі 4.4 описується динаміка 

показників ротової рідини дітей, хворих на ХКГ, а саме, зміни фізико-

хімічних властивостей, зміни показників ПОЛ/АОЗ, а також динаміка 

ступеня дисбіозу під впливом лікувально-профілактичних заходів. Автором 

доведено ефективність застосування протизапального гелю з пептидним 

комплексом і неовітином, а також ефективність застосування зубної пасти 

«Vivax dent» з активним пептидним комплексом і бетулавітом в період 



загострення та зубної пасти «Vivax dent» з активним пептидним комплексом 

і бісабулолом в період ремісії захворювання. 

Заслуговує на увагу те, що для проведення експериментальних 

досліджень Ю.К. Змарко запропонувала авторську модель 

експериментального гінгівіту у тварин, а для проведення клініко-

лабораторних досліджень хворих дітей автор обрала неінвазивні методики, 

що особливо важливо в дитячій стоматології. 

В якості зауваження до розділу, слід вказати на невдалу побудову 

рисунка 4.18. 

Розділ „Аналіз і узагальнення результатів дослідження”  

викладений на 22 сторінках і висвітлює основні результати роботи. Автором 

проведено аналіз отриманих результатів, у дискусійному плані проводиться 

їх порівняння із даними, як Вітчизняних так і чужоземних вчених. Автор 

закономірно робить основні теоретичні висновки, узагальнення та дає 

практичні рекомендації.  

Практичні рекомендації дають можливість застосування лікувально-

профілактичного комплексу, що підвищить ефективність лікування 

запальних захворювань тканин пародонта у дітей. 

Зауважень до розділу немає.  

Висновки сформульовані чітко, у відповідності до завдань 

дослідження, логічно витікають з отриманих результатів, відповідають меті 

роботи. 

 Робота ілюстрована 27 таблицями, 39 рисунками, містить 133 

найменування використаних джерел.  

Робота викладена грамотно, літературною українською мовою. Однак, 

місцями в роботі зустрічаються невдалі вирази, описки. 

У ході рецензування виникли запитання: 

1. Які найбільш вагомі показники проведених Вами досліджень 

дозволили Вам у назві роботи практично обґрунтувати патогенез? 



 


