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ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора 
ОСТАПКО Олени Іванівни  на дисертаційну роботу 

ЛАГОДИ Людмили Сергіївни  на тему: 
“Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають в 

екологічно несприятливих умовах”, 
 представлену на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
 за спеціальністю 14.01.22- стоматологія до спеціалізованої вченої ради 
Д.35.600.01 при Львівському національному медичному університеті  

імені Данила Галицького МОЗ України. 
 

Актуальність теми дослідження 

       Стоматологічна захворюваність дітей України характеризується  

високою розповсюдженістю та інтенсивністю карієсу зубів і його 

ускладнень, захворювань тканин пародонта, аномалій і деформацій прикусу. 

Цьому сприяють постійно зростаючий рівень антропогенного забруднення 

довкілля, несприятливий вплив надмірної кількості хімічних сполук у 

харчових продуктах, порушення мікроелементного складу води та ґрунтів, 

негативний вплив іонізуючого випромінювання,  що може бути причиною 

зниження імунологічної реактивності як організму в цілому, так і органів 

порожнини рота. 

Через погіршення стану навколишнього середовища та соціально-

економічних умов знижується резистентність дитячого організму, в 

результаті чого зберігається високий ризик розвитку соматичних та 

стоматологічних захворювань. Зокрема, поширеність карієсу у дітей, які 

проживають на забруднених територіях, у різних вікових групах становить 

33,8-96,7%, а у деяких регіонах досягає 100% при середній інтенсивності 

ураження від 4,57 до 7,24 зуба.  

Суттєвий вплив на розвиток карієсу зубів спостерігається на територіях 

підвищеного радіаційного фону після аварії на ЧАЕС або при поєднаній дії 

радіаційного та антропогенного чинників. Відомо, що значна територія 

Волинської області зазнала негативного впливу радіації внаслідок аварії на 

ЧАЕС. Крім того, у м. Нововолинськ розміщено чималу кількість 
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вугледобуваючих шахт, які є також значними забруднювачами довкілля. 

Несприятливий стан навколишнього природного середовища та значний 

дефіцит  фтору в питній воді  (0,28 мг/л) негативно  впливають, як на 

соматичне, так і стоматологічне здоров'я дітей у зазначеному регіоні.  

Тому вивчення впливу умов навколишнього природного середовища на 

стоматологічне здоров'я дітей, які проживають у різних за екологічними 

характеристиками районах Волинської області, проведення комплексу 

клінічних, біохімічних, імунологічних досліджень слугуватиме підґрунтям 

для розпрацювання регіонально спрямованої програми стоматологічної 

профілактики у дітей даного регіону України.  

В зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Лагоди Л.С. “Обґрунтування 

профілактики карієсу зубів у дітей, які проживають в екологічно 

несприятливих умовах”, що присвячена підвищенню ефективності 

профілактики карієсу постійних зубів у дітей у різних за екологічною 

характеристикою районах Волинської області шляхом клініко-лабораторного 

обґрунтування та розробки диференційованих лікувально-профілактичних 

комплексів  є  актуальною. 

 

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики. 

Дисертаційна робота Лагоди Л.С. “Обґрунтування профілактики 

карієсу зубів у дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах” є 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на сучасному науково-

методичному рівні під керівництвом  доктора медичних наук, доцента 

Чухрай Н.Л. 

Представлена дисертаційна робота виконана відповідно до планової 

науково-дослідної роботи кафедри стоматології дитячого віку Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького “Оцінка 

стоматологічної захворюваності дітей з урахуванням еколого-соціальних 

аспектів та ефективності профілактики карієсу та хвороб пародонта” 
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(Державна реєстрація – № 0115 U 000037). Дисертантка є виконавцем 

окремих фрагментів даної теми.  

Автором доповнено наукові дані про поширеність та інтенсивність 

карієсу постійних зубів у дітей, які проживають в різних екологічних умовах 

Волинської області. Визначено, що поширеність карієсу зубів у дітей, що 

проживають на території техногенного навантаження, складає 93,16±1,44 % 

при інтенсивності 4,59±0,15 зуба; на радіаційно забруднених територіях – 

відповідно 88,03±1,85 % та 5,06±0,21 зуба, що достовірно  вище порівняно із 

дітьми “умовно чистої” території. Встановлено, що у дітей, які проживають в 

умовах забрудненого довкілля, частіше спостерігаються відхилення у 

фізичному розвитку: достовірно меншими є показники зросту дівчат і  

хлопців. 

За допомогою методів медичної статистики підтверджено зв'язок рівнів 

соматичних захворювань з показниками карієсу зубів у дітей, які 

проживають в екологічно несприятливих умовах Волинської області. 

Встановлено наявність прямого кореляційного зв’язку між інтенсивністю 

карієсу зубів та хворобами органів травлення, ендокринної системи, органів 

дихання і захворюваннями крові та кровотворних органів. 

Уперше встановлено, що у дітей, які проживають на радіаційно та 

техногенно забруднених територіях Волинської області, спостерігається 

підвищений рівень в ротовій рідині інтерлейкінів IL-6, IL-8 та IL-10, 

особливо при множинному карієсі зубів. Підтверджено. що у дітей, які 

проживають в умовах забрудненого довкілля, в ротовій рідині знижений 

вміст sIg A, загального кальцію, магнію, заліза, активності лужної фосфатази, 

особливо  у дітей з високим рівнем інтенсивності карієсу  

Науково обґрунтовано та розпрацьовано диференційовані заходи 

профілактики карієсу постійних зубів для дітей, які проживають в різних за 

екологічною ситуацією районах Волинської області. 

 

 



 4 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації; 

 достовірність одержаних результатів 
 

Дисертаційна робота Лагоди Л.С. виконана на сучасному науковому 

рівні, обґрунтованість та достовірність основних положень і висновків 

обумовлена достатнім об’ємом клінічних і лабораторних досліджень.  

З метою вирішення поставленої мети та завдань проведено 

стоматологічне обстеження 1231 дітей 7, 12 та 15 річного віку, які 

проживають на територіях, що піддалися впливу аварії на ЧАЕС 

(Маневицький р-н та смт. Любешів, обстежено 611 дітей), територіях 

техногенного навантаження (м. Нововолинськ, обстежено 307 дітей) та 

умовно чистій території (м. Луцьк – 313 дітей). 

 Оцінку ураження постійних зубів карієсом проводили згідно 

рекомендацій ВООЗ (1998). Визначали також найвищу інтенсивність карієсу 

(НІК) (Significant Index of Caries (SIC)) за методикою (Nishi M., Bratthall D., 

Stjernsward J., 2002). Стоматологічний рівень здоров'я (СРЗ) оцінювали за 

методикою П.А. Леуса в 411 дітей 12-річного віку. Рівень стоматологічної 

допомоги (РСД) оцінювали згідно індексу КПВ у 1231 школярів, які 

проживають у різних екологічних умовах Волинської області за 

рекомендаціями П.А. Леуса (2009). 

Активність карієсу визначали за методикою Т.Ф. Виноградової у 

модифікації Н.І. Смоляр, Н.Л. Чухрай, адаптованої до Прикарпатського 

регіону. 

Структурно-функціональну резистентність емалі визначали за 

допомогою тесту емалевої резистентності (ТЕР-тест) за Окушко В.Р. та 

Косаревою Л.І. (1983). Визначення ТЕР-тесту проводили серед 259 дітей. 

Гігієнічний стан ротової порожнини визначали за допомогою 

гігієнічного індексу Ю. А. Федорова, В. В. Володкіної (1971). Гігієнічний 

стан порожнини рота досліджено у 918 дітей з територій екологічного 

навантаження та 313 «умовно чистого» м. Луцька. 
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Фізичний розвиток дітей оцінювали за антропометричними 

показниками: довжиною тіла і масою тіла, які оцінювали за 

загальноприйнятою методикою (Майданник В. Г., Дадакіна М. А., 1993). 

Фізичний розвиток за досліджуваними показниками оцінено у 411 дітей 12-

річного віку. 

Інформацію про частоту та характер соматичної патології дітей 

обстежених територій отримано у Волинському обласному відділі охорони 

здоров’я за 2017 рік. 

  Для визначення рівня санітарно-гігієнічних знань дітей було проведено 

анонімне анкетування 12- та 15-річних школярів, які проживають на 

територіях з різним екологічним навантаженням та проаналізовано 311 анкет. 

 Показники загального кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза і 

лужної фосфатази в надосадовій фракції ротової рідини визначали 

фотометричним методом на аналізаторі – біохімічному повному автоматі 

HumaStar 300 (“HUMAN GmbH”, Німеччина). Використовували набори 

реактивів фірми “HUMAN” (Німеччина) та стандартних зразків – 

контрольних сироваток HUMATROL N, HUMATROL P (“HUMAN”, 

Німеччина). Дослідження загального кальцію проводили фотометрично О -

крезолфталеїновим методом; неорганічного фосфору – фотометричним 

методом; магнію та заліза – фотометрично-колориметричним методом; 

ферментативну активність лужної фосфатази визначали з використанням 

діетоламінованого буферу (BUF). Біохімічні дослідження ротової рідини 

проведено у 60 дітей 12-річного віку. 

Мінералізувальні властивості ротової рідини оцінювали за показниками 

мікрокристалізації за методикою Леуса П. А. (1977). Дослідження 

мінералізувального потенціалу проведено у 259 школярів 12-річного віку. 

Імунологічні дослідження виконані у 198 дітей 12- та 15-річного віку. В 

ротовій рідині визначали рівні sIg A та Ig G, а також рівні IL-6, IL-8, IL-10. 

Кількісне визначення секреторного Ig Ата Ig G у ротовій рідині здійснювали 

за допомогою набору реактивів «ВЕКТОР-БЕСТ» (Росія) на аналізаторі 



 6 

SNAN FAX 303 Рlus. Визначення рівня інтерлейкінів ІL-6, IL-8, IL-10 

проведено у ротовій рідині за допомогою наборів реактивів фірми 

«ВЕКТОР-БЕСТ» (Росія) на аналізаторі STAT FAX 303 Рlus.  

  Статистичні обрахунки проводилися із використанням програмного 

забезпечення RStudiov. 1.1.442 та RCommanderv.2.4-4. Кореляційний аналіз 

проведено за допомогою методів Пірсона  та Спірмена. 

 

Практична значимість роботи 

На підставі комплексного обстеження дітей, які проживають в різних за 

екологічною ситуацією районах Волинської області, визначено поширеність 

та інтенсивність карієсу постійних зубів, що дозволяє диференційовано 

планувати стоматологічну допомогу та впроваджувати карієспрофілактичні 

заходи.  

Результати імунологічних та біохімічних досліджень ротової рідини 

дають можливість оцінити стан місцевого імунітету порожнини рота та 

можуть бути використані для оцінки чинників ризику виникнення карієсу 

зубів та ефективності профілактичних заходів у дітей, які проживають в 

різних умовах довкілля.  

       Розроблено диференційовані комплекси профілактичних заходів для 

дітей, які проживають в різних за екологічною ситуацією районах Волинської 

області. Вони передбачають: гігієнічне навчання та виховання дітей, 

професійну гігієну порожнини рота з наступним покриттям зубів 

фтормісними лаками; герметизацію фісур; глибоке фторування емалі; 

аплікації та полоскання кальційвмісними засобами; застосування 

ремінералізувального гелю, що містить в своєму складі сполуки фтору та 

кальцію; дезінтоксикаційну терапію; застосування вітамінно-мінерального 

комплексу; корекцію харчування для дітей з радіаційно забруднених 

територій. Комплекс профілактичних заходів застосовувався залежно від 

території проживання дітей та рівня ураженості зубів карієсом. 
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          Розроблений профілактичний комплекс є доступним, не вимагає 

значних матеріальних затрат та може бути впроваджений як у держаних, так і 

приватних стоматологічних закладах.  

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи 

запроваджено в навчальний процес кафедр стоматології дитячого віку та 

ортодонтії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького; кафедри дитячої стоматології ДВНЗ “Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”; кафедри 

дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних 

захворювань Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава); в 

лікувальний процес дитячого відділення Стоматологічного медичного центру 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького; дитячого стоматологічного відділення №2 Луцької міської 

дитячої поліклініки; дитячого стоматологічного відділення Нововолинської 

міської стоматологічної поліклініки; в стоматологічному відділені на базі 

Луцького медичного коледжу «Монада». 

 

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях 

Результати досліджень та основні положення дисертаційної роботи 

доповідались на міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 

аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей” (м. Львів,  2014 р.); на 

науково-практичній конференції “Львівська школа ортопедичної 

стоматології: традиції, здобутки, перспективи” (м. Львів, 2016 р.); на 

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Досягнення та 

перспективи розвитку стоматології дитячого віку” (м. Полтава,  2016 р.); на 

четвертій міжнародній науково-практичній конференції “Надрокористування 

в Україні. Перспективи інвестування” (м. Трускавець, 2017 р.); на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Медична 

наука в практику охорони здоров’я” (м. Полтава, 2017 р.). 
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Основні положення дисертації опубліковано в 13 наукових працях, із 

них 10 статей у вітчизняних фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України (10 із них включено до міжнародних наукометричних баз даних), 1 – 

у зарубіжному виданні та 2 тез – у збірниках матеріалів науково-практичних 

конференцій. 

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо 

оформлення 

Текст дисертаційної роботи Лагоди Л.С. викладено на 228 сторінках 

друкованого тексту (171 сторінка основного тексту). Робота складається зі 

вступу, огляду літератури, розділу “Матеріали та методи дослідження”, 4 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, додатків. Перелік використаної літератури містить 

336 літературних найменувань, з них 274 – кирилицею та 62 – латиницею. 

Роботу ілюстровано 36 рисунками та 22 таблицями. В цілому дисертація 

оформлена відповідно до сучасних вимог МОН України. 

У вступі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність  

дослідження, що базується на необхідності вивчення особливостей 

розповсюдженості та інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей, які 

мешкають в різних за екологічними умовами районах Волинської області, з 

метою вдосконалення заходів первинної профілактики цього захворювання 

та підвищення її ефективності. Чітко сформульовано мету і завдання 

дослідження, зв’язок обраної теми з НДР кафедри стоматології дитячого віку 

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, висвітлено особистий внесок здобувача. 

Огляд літератури присвячено характеристиці стану здоров’я  дітей, 

які проживають в екологічно несприятливих умовах. 

Огляд літератури складається з двох підрозділів: у першому 

аналізуються сучасні дані про вплив довкілля на стан здоров’я та 

стоматологічну захворюваність дітей; у другому представлено  

характеристику сучасних засобів профілактики карієсу зубів у дітей.  
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У даному розділі автором представлено ретельний аналіз вітчизняної 

та закордонної літератури щодо стану соматичного та стоматологічного 

здоров'я дітей, які проживають в різних умовах довкілля. Детально 

проаналізовано вплив антропогенних чинників навколишнього середовища 

на стан фізичного розвитку дітей. Автором подано показники поширеності та 

інтенсивності карієсу постійних зубів у дітей, які проживають в різних 

регіонах України. Наведено дані щодо соматичної та стоматологічної 

патології дітей, які піддалися впливу ЧАЕС. Автором надано сучасні дані 

профілактики  та лікування стоматологічних захворювань у дітей з різних 

регіонів проживання. Дисертант акцентує увагу на широкому спектрі  вибору 

різноманітних засобів та методів профілактики. 

В цілому розділ викладено інформативно, грамотно, аналізуються 

сучасні літературні джерела переважно за останні 10 років. 

Зауваження до розділу. На нашу думку, при аналізі літературних 

джерел автором недостатньо висвітлені питання патогенезу і профілактики 

карієсу зубів у дітей, які проживають у регіонах з підвищеним радіаційним 

фоном, такі дослідження в Україні проводилися і проводяться надалі. 

Розділ 2  “Матеріали і методи дослідження” викладено на 17 

сторінках комп’ютерного тексту Він складається з 6 підрозділів, в яких 

описано весь спектр клінічних, лабораторних, соціологічних та математично-

статистичних методів дослідження, які були використані автором для 

виконання поставлених у роботі завдань. Надано чітку еколого-гігієнічну 

характеристику обраних для дослідження районів Волинської області   

Матеріали даного розділу представлені в повному об’ємі, вибрані методики 

лабораторних досліджень цілком адекватні до поставлених завдань 

дослідження. 

Загалом розділ представлено інформативно, чітко і послідовно.  

Зауваження до розділу: На нашу думку, для оцінки гігієнічного стану 

порожнини рота більш доцільно використовувати індекс Green-Vermillion, 
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рекомендований ВООЗ, або індекс O´Leary, які більш точно 

характеризують рівень гігієнічного догляду за ротовою порожниною.  

Розділ 3 “Ураженість карієсом постійних зубів та рівень гігієни 

порожнини рота у дітей, які проживають в екологічно несприятливих 

умовах” складається з трьох підрозділів та викладений на 32 сторінках 

комп’ютерного тексту.  

У підрозділі 3.1 представлено дані про поширеність, інтенсивність 

(КПВ), показник найвищої інтенсивності карієсу зубів (НІК) у дітей, які 

проживають на радіоактивно забруднених територіях (Маневицький р-н та 

смт.Любшів), техногенно забрудненому м. Нововолинськ та “умовно 

чистому” м. Луцьк. Проаналізовано структуру складових індексу “КПВ” у 

різних вікових категоріях дітей, в результаті чого виявлено, що у дітей, які 

проживають на радіаційно забруднених територіях, відсоток каріозних та 

незапломбованих зубів був найвищим - близько 70%. Проведено детальний 

аналіз каріозного процесу за ступенями активності в різних вікових 

категоріях дітей.  

У підрозділі 3.2 наведено дані щодо гігієнічного стану порожнини рота 

у дітей з різних за екологічними умовами районів Волинської області. 

Найменший відсоток дітей із задовільним станом гігієни порожнини рота 

виявлено автором на радіоактивно забруднених територіях, він становив в 

середньому 28,5 %, на території техногенного навантаження – 30,9 %, що 

достовірно менше по відношенню до дітей з групи порівняння (36,5%). Отже, 

незадовільний гігієнічний стан порожнини рота є провідним чинником у 

розвитку стоматологічної патології у дітей. 

У підрозділі 3.3 проаналізовано дані анонімного анкетування 12- та 15-

річних дітей з різних за екологічною ситуацією регіонів Волинської області. 

Детально висвітлено ставлення школярів до свого стоматологічного здоров'я, 

оцінено рівень санітарно-гігієнічних знань та навичок, частоту проведення 

санації порожнини рота. Даний розділ проілюстровано 18 рисунками та 5 

таблицями, що покращує сприйняття поданої інформації. 
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Зауваження до розділу 3: Зважаючи на те, що цей розділ присвячено 

характеристиці стоматологічного статусу дітей з різних за екологічними 

умовами районів Волинської області, доцільно було б проілюструвати його 

кількома клінічними фото. 

Розділ 4 “Зв'язок між соматичним статусом, фізичним розвитком та 

карієсом зубів у дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах” 

складається з двох підрозділів.  

В підрозділі 4.1 висвітлено регіональні особливості хронічної 

соматичної патології, яка етіопатогенетично пов’язана з забрудненням 

довкілля, та її вплив на ураженість карієсом зубів у дітей. Результати аналізу 

свідчать, що поширеність соматичної патології серед дітей на оглянутих 

територіях є високою (м. Луцьк 2436,3 випадків на 1000дитячого населення; 

Маневицький р-н та смт.Любешів - 2031,4 та 1917,6 випадків на 1000 

дитячого населення;  м. Нововолинськ - 1912, 4 випадків на 1000 дитячого 

населення).  

У підрозділі 4.2 проаналізовано взаємозв’язок між сприйнятливістю до 

карієсу зубів та фізичним розвитком дітей. Автором встановлено, що у 

хлопців та дівчат, які проживають на “умовно чистій” території реєструються 

показники середнього та вище середнього зросту, а на радіаційно та 

техногенно забруднених територіях частіше зустрічаються діти з ростом 

нижче середнього та низькою масою тіла. Найнижча маса тіла зафіксована у 

дівчат з техногенно забрудненого м. Нововолинська.   

Загалом розділ інформативний, проілюстрований 3 рисунками та 3 

таблицями, матеріали даного розділу опубліковані у 2 друкованих працях. 

 Суттєвих зауважень до даного розділу немає. 

Розділ 5 “Біохімічні та імунологічні властивості ротової рідини у 

дітей, які проживають в екологічно несприятливих умовах” присвячений 

вивченню вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів, імуноглобулінів 

sIgA, IgG та мінеральних компонентів у ротовій рідині дітей, які проживають 

в різних за екологічною ситуацією районах Волинської області. Діапазон 
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досліджень ротової рідини виконаний на сучасному рівні та дозволяє 

вивчити умови розвитку каріозного процесу і стан захисних механізмів 

ротової рідини. Розділ складається з трьох підрозділів. 

Результати дослідження, представлені в даному розділі, 

продемонстрували зміну досліджуваних показників в залежності від віку, 

інтенсивності карієсу та території проживання дітей. Встановлено, що у 

дітей, які проживають на радіаційно та техногенно забруднених територіях, 

вміст досліджуваних цитокінів в ротовій рідині вищий порівняно з 

показниками дітей  “умовно чистого” регіону. 

Виявлено наявність дисбалансу імуноглобулінів у ротовій рідині 

обстежених дітей. За результатами імунологічних досліджень встановлено 

підвищення концентрації slgA у ротовій рідині дітей, які проживають на 

техногенно та радіаційно забруднених територіях та зниження lgG по 

відношенню до аналогічних показників школярів м. Луцька. 

Детальний аналіз вмісту мінеральних компонентів у ротовій рідині, 

викладений у підрозділі 5.3 показав, що у дітей з “умовно чистої” території 

виявлено вищу  концентрацію кальцію на фоні низьких показників 

неорганічного фосфору, а у дітей, які проживають на екологічно забруднених 

територіях (м. Нововолинськ та Маневицький р-н), виявлено  знижений вміст 

кальцію та  високі показники неорганічного фосфору, що свідчить про 

порушення мінерального гомеостазу ротової рідини. В результаті біохімічних 

досліджень виявлено низькі показники активності лужної фосфатази у дітей, 

які проживають на забруднених територіях, що в свою чергу збігається з 

високими показниками інтенсивності карієсу у даних дітей. 

В цілому, даний розділ досить інформативний, достатньо 

проілюстрований, результаті отриманих досліджень викладені в повному 

обсязі в друкованих працях.  

Суттєвих зауважень до даного розділу немає. 

         Логічним завершенням дисертаційної роботи є розділ 6 “Обґрунтування 

та клінічна оцінка ефективності профілактики карієсу зубів у дітей, які 
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проживають в екологічно несприятливих умовах”. У ньому обґрунтовано 

та детально описано комплекс профілактичних заходів, спрямованих на 

попередження розвитку карієсу зубів у дітей залежно від екологічних умов 

мешкання. Запропоновані автором заходи спрямовані на зменшення 

приросту карієсу зубів шляхом призначення мінералізувальних засобів, 

герметизації фісур постійних зубів, проведення професійної гігієни 

порожнини рота. Також  дітям, які проживають на радіаційно забруднених 

територіях запропоновано провести корекцію харчування, з метою 

покращення виведення з організму токсичних речовин, зокрема, 

радіонуклідів (стронцію, цезію та ін.). Автор рекомендує вживати  молоко, 

овочі та фрукти, морські водорості (спіруліну, морську капусту) біологічно 

активні добавки (“Зіравіт”, “Ламінарин”), продукти, що містять альгінати, 

лікарські рослини (горобину, липу, льон), обов’язково вилучити з раціону 

лісові ягоди та гриби. 

       Спостереження за дітьми впродовж двох років підтвердило ефективність 

запропонованих профілактичних заходів, що проявлялася у підвищенні рівня 

резистентності емалі за показником ТЕР-тесту (зменшення  значення з 8,12 

до 5,14 балів), редукції приросту інтенсивності карієсу майже на 60% та 

покращенні мінералізувального потенціалу змішаної слини (до 3,06 проти 

2,09 бали).        

В розділі  “Аналіз та узагальнення результатів дослідження” 

наведено обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює 

теоретичну та практичну значимість отриманих результатів для наукової і 

практичної стоматології. У стислому вигляді автор характеризує і узагальнює 

основні результати власного дослідження.  

Цікавим, на нашу думку, було б порівняння в даному розділі власних 

результатів автора з результатами інших дослідників, що вивчали дану 

проблему. 

Висновки сформульовані конкретно, відображають найбільш значимі 

результати дисертаційного дослідження, відповідають його завданням. 
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  В цілому дана дисертаційна робота має належний обсяг, побудована 

логічно, написана грамотною державною мовою. Основні наукові 

положення, висновки, рекомендації достатньо аргументовані, методи 

досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає завданням 

дослідження. Результати досліджень конкретизовані  в 22 таблицях та 36 

рисунках. Акти впровадження та друковані праці автора повністю 

відображають результати проведених досліджень. Принципових зауважень 

щодо змісту та оформлення даної дисертаційної роботи немає. 

         Автореферат оформлений згідно сучасних вимог МОН України та 

повністю відображає основний зміст та результати дисертаційного 

дослідження. 

Викладені в даному відгуку зауваження не є принциповими і не 

впливають на значимість виконаної дисертантом роботи. 

Разом з тим, а аспекті проведення наукової дискусії виникає 

декілька питань до автора: 

1. Як пояснити, що у дітей м. Луцька (“умовно чистий район”) 

показники розповсюдженості та інтенсивності карієсу зубів  нижчі, ніж у їх 

однолітків, які мешкають в екологічно несприятливих районах Волинської 

області, адже рівень соматичної захворюваності у дітей м. Луцьк достовірно 

вищий?   

2. З якою метою проведено вивчення вмісту прозапальних  та 

протизапальних цитокінів у ротовій рідині?  Який механізм їх впливу на 

карієсрезистентність емалі? Відомо, що ці показники більшою мірою 

відображають стан тканин пародонта.  

3. З якою метою досліджувався вміст заліза в ротовій рідині? Який 

механізм впливу заліза на карієсрезистентність емалі?  

4.  З чим, на Вашу думку, пов’язаний підвищений вміст неорганічного 

фосфору на фоні зниженого вмісту неорганічного кальцію в ротовій рідині 

дітей з радіаційно забрудненого регіону?    
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