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Актуальність  теми.  З  усіх  стоматологічних  захворювань  хвороби

пародонта займають одне з провідних місць і належать до актуальних проблем

сучасної  стоматології.  У  дітей  найбільш  поширений  хронічний  катаральний

гінгівіт, що виникає під впливом різних факторів: місцевих чинників, як низький

рівень гігієни порожнини рота,  аномалії  прикріплення вуздечок губ та язика,

наявність  додаткових  тяжів  слизової  оболонки,  мілкий  присінок  порожнини

рота,  зубощелепні  аномалії,  не  санована  порожнина  рота  та  загальних  -

етіологічні та біогеохімічні особливості навколишнього середовища, соціально-

економічні  умови  життя,  негативна  динаміка  показників  здоров'я,  якість  та

кількість  харчування  населення,  організація  первинної  профілактики  та  ін.

Своєчасне  виявлення  даної  патології  та  її  раціональне  лікування  дасть

можливість  зменшити  показники  захворювань  пародонта  у  дорослих.  Тому

пошук нових, сучасних лікарських препаратів, які дають можливість підвищити

ефективність лікування захворювань тканин пародонта у дітей на ранніх етапах

їх виникнення є актуальною проблемою сучасної дитячої стоматології.

Наукова новизна дослідження  не викликає сумнівів та підтверджується

отриманими новими даними.

Розроблена  власна  модель  експериментального  гінгівіту  на

мікроскопічному  рівні  та  на  рівні  біохімічних  змін  у  сироватці  крові  та

гомогенаті тканин пародонта у повній мірі відображає зміни у пародонті хворих



і може бути використана для розробки патогенетичного лікування.

Розроблений  та  науково  обґрунтований  лікувально-профілактичний

комплекс із використанням нанотехнологічного гелю, встановлена його висока

ефективність, що підтверджувалося покращенням стану пародонта, біохімічних

показників ротової  рідини.  Обстеження через  півроку засвідчило покращення

показників  ротової  рідини,  що  свідчило  про  тривалий  ефект  і,  відповідно,

патогенетичну  направленість  запропонованих  лікувально-профілактичних

заходів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи 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

010911002900)  та  «Вивчення  метаболічного  гомеостазу  організму  при

захворюваннях органів ротової порожнини у осіб різного віку та оптимізація їх

лікування  і  профілактики»  (№  держреєстрації  0116Ш04146).  Здобувач  є

співвиконавцем зазначених НДР.

Дисертація виконана на високому науковому рівні, що базується на значній

кількості  клінічних  і  лабораторних  досліджень.  Метою  дослідження  було

-підвищення ефективності лікування дітей із хронічним катаральним гінгівітом

шляхом  експериментально-клінічного  дослідження  та  патогенетичного

обгрунтування використання нанотехнологічного гелю.

Завдання відповідають темі та меті наукового дослідження. Висновки та

практичні  рекомендації  сформульовані  на  основі  отриманих  результатів  та

мають новизну та практичну значимість.

Методи  дослідження  відповідають  темі  і  завданням,  сучасні,  дають

можливість  об'єктивно  оцінити  результати  проведених  досліджень.  Автор

використав достатню кількість методів дослідження, серед яких - клінічні для

визначення  діагнозу,  індексної  оцінки  стану  тканин  пародонта,  гігієни

порожнини рота та вивчення розповсюдженості хвороб пародонта; лабораторні -



для визначення в'язкості та рН ротової рідини; реакцій активації перекисного

окиснення  ліпідів  та  активності  антиоксидантної  системи,  ступеня  дисбіозу,

вмісту лізоциму; морфологічні - для дослідження в експериментальних тварин

структурних  змін  в  тканинах  пародонта;  статистичні  -  для  визначення

достовірності отриманих результатів.

Окрасою роботи є експериментальна частина, що є гарним підґрунтям для

проведення  клінічних  досліджень.  Для  вивчення  патогенетичного  впливу

засобів,  зокрема  отриманих  за  допомогою  нанотехнології,  були  проведені

експериментальні  дослідження на 60 лінійних щурах віком 1 і  2  місяці  обох

статей. Для проведення досліджень тварин відповідного віку поділили на групи:

30 тварин - віком 1 місяць (маса 80-90 г) та ЗО - віком 2 місяці (маса 120-130 г),

яких розділили на 5 груп (по 6 щурів) відповідного віку: 1 група - інтактні щурі;

2 група - щурі з експериментальним гінгівітом на 5 день моделювання патології;

З група - щурі з експериментальним гінгівітом без лікування; 4 група - щурі з

експериментальним гінгівітом, яким проводили стандартне лікування; 5 група

-щурі  з  експериментальним  гінгівітом,  яким  проводилося  лікування

протизапальним гелем з неовітином.

З  метою  вивчення  патогенетичних  особливостей  перебігу  та  лікування

запальних  хвороб  пародонта  на  базі  стоматологічної  поліклініки,

стоматологічного  відділу  КЗ  ТОР  «Тернопільська  університетська  лікарня»

ДВНЗ «ТДМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», дошкільного закладу №

25 «Ластівка»  м.  Тернополя  було обстежено 266 осіб  віком від  3  до 5  років

(період другого дитинства,  молочного прикусу,  дошкільний період),  6-7 років

(період  змінного  прикусу,  молодший  шкільний  вік)  та  від  16  до  17  років

(старший шкільний вік, постійного прикусу).

Хворих на ХКГ дітей (175) було взято під диспансерне спостереження та

шляхом  випадкового  відбору  розділено  на  групи:  основну  і  порівняльну

відповідного  віку.  Окрім  того,  для  отримання  контрольних  величин  було

обстежено  20  практично  здорових  осіб  з  числа  обстежених  кожного  віку.

Ефективність  лікування  оцінювали  на  підставі  аналізу  клініко-лабораторних



показників після первинного пародонтолопчного лікування, щотижня протягом

місяця  та  віддалених результатів  (через  6  місяців).  За  необхідності  (рецидив

захворювання) - курс лікування повторювали.

Практична   значимість   дослідження.Отримані  результати

стоматологічного обстеження дітей різних вікових груп дозволяють планувати

об'єм  лікувально-профілактичних  заходів,  визначати  тенденції  розвитку

захворювань  тканин  пародонта  у  дітей  різного  віку  та  планувати  заходи

стоматологічної  допомоги.  Стан  гігієни  порожнини  рота  дітей  та  рівень  їх

санітарно-гігієнічних  знань  покладено  в  основу  розробки  індивідуальних  та

масових заходів із гігієнічного навчання та виховання дітей. Результати фізико-

хімічних, біохімічних, імунологічних досліджень можуть бути використані для

оцінки  ризику  виникнення  захворювань  тканин  пародонта,  планування  та

реалізації індивідуальних схем профілактики.

Розроблений  лікувально-профілактичний  комплекс  для  дітей  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 дозволяє отримати кращі результати лікування стоматологічної патології

та попередити можливі ускладнення.

Основні матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному

процесі  на  профільних  кафедрах  медичних  вузів  Тернополя,  Києва,  Львова,

Харкова, Ужгорода.

За  результатами  дисертаційного  дослідження  опубліковано  14  наукових

праць,  з  яких  6 - у  спеціалізованих фахових виданнях,  рекомендованих ДАК

МОН України,  1 - у  зарубіжному періодичному виданні,  7  тез  у  матеріалах

науково-практичних конференцій та конгресів.

Структура  і  об'єм  дисертації.  Матеріали  дисертаційної  роботи

представлені  на  175  сторінках  друкованого  тексту.  Дисертація  побудована  за

загальноприйнятою схемою, має вступ, огляд літератури, матеріали та методи



дослідження, два розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення отриманих

результатів досліджень, висновки, практичні рекомендації, список використаних

джерел та 12 додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 143 сторінки

друкованого тексту. Робота ілюстрована 27 таблицями та 39 рисунками. Список

використаних джерел містить 133 найменування,  з  них 108 кирилицею та 25

латиницею. Дисертація оформлена згідно сучасних вимог.

У  вступі  переконливо  обґрунтована  актуальність  теми,  чітко

сформульована  мета,  визначені  об'єкт  та  предмет  дослідження.  Завдання

відповідають назві та меті дослідження.

РОЗДІЛ  1  Проблеми  зменшення  захворюваності  дітей  України  на

запальні  захворювання  тканин  пародонта  (огляд  літератури)  має  4

підрозділи,  в  яких  представлені  сучасні  підходи  щодо  етіології  та

патогенетичних механізмів  запальних захворювань тканин пародонта у  дітей,

основні напрямки сучасних лікувально-профілактичних заходів при запальних

захворюваннях  пародонта,  перспективи  застосування  нанотехнологій  та

пептидна біорегуляція у медицині та стоматології.

Дисертантом  використані  сучасні  джерела,  що  відображають  стан

питання, яке вивчається дисертантом в науковій літературі. Питання розкриті в

повній мірі. Розділ закінчується висновком, в якому визначається необхідність

більш  детального  вивчення  особливостей  перебігу  та  лікування  хронічного

катарального гінгівіту у дітей з використанням сучасних лікарських препаратів.

Розділ  написаний  грамотно.  Стиль  викладення,  послідовність  і  глибина

вивчення  кожного  питання  свідчить  про  ерудицію  виконавця,  уміння

аналізувати, критично мислити, робити висновки.

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ викладений на

16  сторінках  в  9  підрозділах,  в  яких  представлена  характеристика  груп

дослідження, принципи формування експериментальних груп тварин, клінічні,

індексні, біохімічні, імунологічні, морфологічні, методи дослідження, вивчення

фізико-хімічних властивостей ротової рідини обстежуваних дітей, статистичний

аналіз цифрових даних для підтвердження вірогідності отриманих результатів.



Розділ  детально  описаний,  методики  проведення  досліджень

аргументовані, відповідають тематиці дослідження. Розділ добре ілюстрований

таблицями, що спрощує сприйняття матеріалу.

Як  побажання  до  розділу:  описання  клінічних  методик  (методика

визначення гігієнічного індексу Федорова-Володкіної, Гріна-Вермільона) можна

скоротити, оскільки вони добре відомі стоматологічному загалу.

РОЗДІЛ  3  Особливості  біохімічних  процесів  та  морфологічних  змін

при експериментальному гінгівіті та за його корекції має 3 підрозділи, в яких

представлені результати експериментальних досліджень.

Розроблена експериментальна модель гінгівіту підтверджувалася не тільки

макро-  та  мікроскопічними  запальними  змінами  у  яснах,  а  й  біохімічними

змінами  у  гомогенаті  ясен  й  організмі  у  цілому.  Зокрема,  достовірно

збільшувався вміст продуктів ліпопероксидації у 4,2 і 5,2 рази у сироватці крові

та 4,2 і 4,5 рази у гомогенаті, зменшувався вміст каталази у сироватці крові у 4,5

рази і 3,5 рази, у гомогенаті ясен у 1,3 рази і 1,4 рази у 1-місячних і 2-місячних

щурів відповідно. Збільшувалася активність кислої фосфатази та зменшувалася

лужної  фосфатази,  що  свідчило  про  остеорезорбтивні  процеси.  Корекція

експериментального гінгівіту із  використанням нанотехнологічного гелю була

більш ефективною за біохімічними показниками, порівняно із  використанням

традиційного лікування, тобто мала патогенетичний вплив.

Отже, використання різних лікувально-профілактичних засобів для корекції

експериментального  гінгівіту  показало  більшу  ефективність  протизапального

гелю з неовітином в порівнянні з іншими препаратами.

Інформація, отримана та викладена в даному розділі є дуже є важливим

підґрунтям для проведення клінічних досліджень. Розділ грамотно описаний,
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добре  ілюстрований  (має  18  рисунків  та  8  таблиць),  відповідає  тематиці

подальших клінічних досліджень.

РОЗДІЛ  4  ВПЛИВ  ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ  ЗАХОДІВ

НА  ЗМІНИ  МІСЦЕВОГО  ГОМЕОСТАЗУ  РОТОВОЇ  ПОРОЖНИНИ  У

ДІТЕЙ,  ХВОРИХ  НА  ХРОНІЧНИЙ  КАТАРАЛЬНИЙ  ГІНГІВІТ  має  4

підрозділи,  в  яких  описані  поширеність  захворювань  тканин  пародонта,

гігієнічний стан порожнини рота, особливості гомеостазу ротової порожнини у

дітей  з  хронічним  катаральним  гінгівітом  та  динаміка  їх  змін  під  впливом

лікувально-профілактичних заходів. Обстеження дітей віком 3-5 років виявило

обмежений  катаральний  гінгівіт  у  63,5  %  обстежених,  6-7  років  -  64,9  %;

підлітків  16-17 років  -  у  75,5  %.  Переважав гінгівіт  легкого ступеня.  Оцінка

індексу Федорова-Володкіної свідчила про задовільний стан гігієни порожнини

рота  у  дітей  3-5  і  6-7  років;  у  підлітків  16-18  років  показник  відповідав

хорошому рівню гігієни. За гігієнічним індексом Green-Vermillion рівень гігієни

у дітей 6-7 років був поганим, у підлітків 16-18 років  склав середній рівень

гігієни  порожнини  рота.  Виявлено  вірогідні  відмінності  фізико-хімічних,

біохімічних та імунологічних показників ротової рідини у дітей із катаральним

гінгівітом різних вікових груп в  порівнянні  зі  здоровими дітьми:  збільшення

кислотності  у  дітей  3-5  та  6-7  років,  в'язкості  (у  середньому  у  3,5  рази),

утворення  оксирадикалів  (у  середньому  у  1,2  рази  ),  уреазної  активності  (у

середньому  у  1,5  рази),  ступеня  дисбіозу  (у  середньому  у  2  рази  )  на  тлі

зменшення вмісту лізоциму (у середньому у 1,2 рази), загального глутатіону (у

середньому у 1,4 рази). Розпрацьований і впроваджений комплекс лікувально-

профілактичних заходів для лікування катарального гінгівіту у дітей включає:

професійну  гігієну  порожнини  рота,  корекцію  харчового  раціону  і  питного

режиму, навчання або корекцію індивідуальних навичок догляду за порожниною

рота із використанням засобів індивідуальної гігієни, які містять
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пептидні регулятори, місцеве застосування протизапального нанотехнологічного

гелю.

Проведене  лікування  дітей  із  катаральним  гінгівітом  різного  віку  за

показниками ротової рідини сприяло вірогідному зменшенню її в'язкості (у 1,61-

2,65  рази),  зменшенню утворення  оксирадикалів  (на  6,35%-15,67%),  уреазної

активності  (на  8,43  %-19,51  %),  ступеня  дисбіозу  (на  22,49  %-41,00  %),

збільшенню вмісту загального глутатіону (на 7,4 %-11,8%), лізоциму (на 15,61

%-23,5  %)  одразу  після  лікування.  Обстеження  через  півроку  засвідчило

покращення цих показників ротової рідини, що свідчило про тривалий ефект і,

відповідно,  патогенетичну  направленість  запропонованих  лікувально-

профілактичних заходів.

Ефективність лікувально-профілактичного комплексу доведена зниженням

інтенсивності  запальних  процесів  у  тканинах  пародонта  за  індексом  РМА,

нормалізацією біоценозу порожнини рота. Отже, отримані позитивні результати

свідчать про правильний напрямок роботи дисертанта.

В  РОЗДІЛІ  «АНАЛІЗ  І  УЗАГАЛЬНЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕНЬ»  автор  уміло  аналізує  отримані  результати,  порівнює  їх  із

даними  літератури  і  підходить  до  основних  теоретичних  узагальнень  та

практичних рекомендацій.

Висновки  сформульовані  чітко  у  відповідності  до  завдань  дослідження,

аргументовані.

Практичні  рекомендації  дають  можливість  застосування  лікувально-

профілактичного  комплексу,  що підвищить  ефективність  лікування  запальних

захворювань  тканин  пародонта  у  дітей.  Практичні  рекомендації  конкретні,  є

дуже  важливими  саме  для  практичного  лікаря.  Для  широкого  впровадження

результатів дослідження було б добре видати інформаційний лист для лікарів-

стоматологів. По тексту дисертації є незначна кількість описок.

Результати, отримані дисертантом в повній мірі висвітлені в авторефераті,

друкованих статтях, тезах та апробовані на стоматологічних форумах. Список
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наведених  джерел  представлений  у  відповідності  до  вимог,  вміщує  сучасні

наукові видання.

В плані дискусії прошу дати відповіді на такі запитання:

1. Чому Ви не досліджували дітей у віковий період від 8 до 15 років, а 

вибрали 3-5, 6-7 та 16-17 років?

2. Як проводилося лікування та якими зубними пастами користувалися 

діти групи порівняння?

3. Які основні напрямки дії протизапального гелю з неовітином в 

порівнянні з іншими препаратами, які Ви використовували?

4. Як Ви оцінювали клінічну ефективність застосування протизапального 

гелю з неовітином?

Заключения

Дисертаційна  робота  Змарко  Юлії  Костянтинівни  на  тему  «Клініко-

патогенетичне  обґрунтування  використання  нанотехнологічного  гелю  у

комплексному  лікуванні  дітей  із  хронічним  катаральним  гінгівітом»,

представлена  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  медичних  наук  за

спеціальністю 14.01.22  - стоматологія  є  самостійною  завершеною  науковою

працею, в якій на основі клінічно-експериментальних досліджень представлено

науково обгрунтоване вирішення актуального завдання сучасної стоматології —

підвищення  ефективності  лікування  і  профілактики  хронічного  катарального

гінгівіту  у  дітей  різного  віку  шляхом  розробки  і  запровадження  лікувально-

профілактичного  комплексу,  до  складу  якого  входить  нанотехнологічний

препарат.

За своєю актуальністю, метою і завданням дослідження, достовірністю і

обґрунтованістю  отриманих  результатів,  висновків  і  практичному  значенню

дисертація  Змарко  Юлії  Костянтинівни  на  тему  «Клініко-патогенетичне

обґрунтування  використання  нанотехнологічного  гелю  у  комплексному

лікуванні дітей із  хронічним катаральним гінгівітом» відповідає вимогам п.ІІ

«Порядку
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присудження  наукових  ступенів»,  затвердженого  Постановою  Кабінету

Міністрів України від 24.07.2013 р. за №567, (зі змінами, внесеними згідно з

Постановою Кабінету Міністрів  України № 656 від  19.08.2015 і  № 1159 від

30.12.2015 р.) та наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р.

№40 "Про затвердження вимог до оформлення дисертації", а її автор заслуговує

присудження  наукового  ступеня  кандидата  медичних  наук  за  спеціальністю

14.01.22 - стоматологія.


