
ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора 

Дєньги Оксани Василівни на дисертаційну роботу Пясецької 

Людмили Василівни тему «Особливості перебігу та 

лікування захворювань тканин пародонта в осіб із різним 

психофізіологічним станом», подану до офіційного захисту 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 –стоматологія до спеціалізованої вченої 

ради Д 35.600.01 у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького  

Актуальність теми дисертації.  

Відомий вплив багатьох чинників на виникнення хвороб тканин 

пародонта. Причиною патологічного процесу можуть бути різні фактори як 

екзогенного, так і ендогенного походження. За сучасними уявленнями, в 

патогенезі хвороб тканин пародонта значну роль відіграють зміни центральної 

та периферичної нервової систем. Професійні перевантаження емоційного 

характеру, за відсутності раціонального відпочинку, в більшості людей 

призводять до стану хронічного емоційного напруження. Високий рівень 

психоемоційного напруження, пов'язаний з інформаційним перевантаженням, 

прискоренням темпу життя, несприятливими умовами навчання і праці, може 

сприяти зростанню розповсюдженості запально-дистрофічних хвороб тканин 

пародонта. Результати аналізу впливу різноманітних чинників на виникнення 

хвороб тканин пародонта свідчать, що стрес є визначальним чинником 

розвитку патології пародонта. Аналіз літературних джерел свідчить, що особи, 

які перебувають під психологічним стресом, більш схильні до розвитку 

захворювань пародонта, втрати альвеолярної кістки і збільшення ураження 

генералізованим пародонтитом. Стрес призводить до уповільнення загоєння 

сполучної і кісткової тканини, апікальної міграції сполучного епітелію і 

утворення пародонтальної кишені. Це відбувається під впливом змін захисних 

сил організму, які набувають імунодепресивної дії, збільшуючи схильність до 

виникнення захворювання.  



Таким чином, все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що тема 

представленого дисертаційного дослідження є актуальною, відповідає потребам 

сучасної стоматології, а отримані результати безумовно мають важливе 

значення для медичної науки і практики. 

Дисертаційна робота Пясецької Л. В. є фрагментами двох науково-

дослідних робіт ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України»: кафедр терапевтичної та дитячої 

стоматології на тему «Клініка, діагностика, лікування вроджених вад розвитку 

обличчя, захворювань зубів і пародонту» (№ державної реєстрації – 

0109U002900) та кафедр фізіології з основами біоетики та біобезпеки, 

терапевтичної, дитячої, ортопедичної стоматології та кафедри медичної 

інформатики на тему «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб 

до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації» 

(№ державної реєстрації – 0116U000792), де автор була безпосереднім 

виконавцем окремих фрагментів зазначених тем. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Матеріали дисертації ґрунтуються на результатах обстеження 152 хворих 

віком від 18 до 44 років, з яких 80 осіб із запальними (І група) та 72 – із 

запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта (ІІ група) з 

урахуванням психофізіологічного стану. Робота виконана на достатньо 

високому методичному рівні, використані сучасні методи дослідження: 

клінічні, психофізіологічні, біохімічні, імунологічні та медикостатистичні, які 

адекватні поставленим завданням. 

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 групами хворих, які формувалися відповідно до 

вимог для забезпечення репрезентативності й об'єктивності результатів. 

 Наукова новизна роботи полягає, насамперед у тому, що автором уперше 



з’ясовано частоту та характер основних психопатологічних симптомів у хворих 

із запальними та запально-дистрофічними захворюваннями тканин пародонта. 

Доведено, що в осіб із запальними ураженнями тканин пародонта превалюють 

початкові варіанти психофізіологічних реакцій дезадаптації (р<0,05), тоді як у 

хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин пародонта частіше 

трапляються гострі невротичні розлади (р<0,01) та невротичні розлади із 

затяжним перебігом (р<0,05). Доповнено наукові дані щодо стану мінерального 

гомеостазу ротової рідини хворих із захворюваннями тканин пародонта і 

різними психофізіологічними реакціями дезадаптації. 

Дисертантом встановлений дисбаланс між факторами місцевого захисту 

ротової рідини, зокрема зниження показників IgA, IgG, sIgA із поглибленням 

реакцій психофізіологічних дезадаптації, причому ця тенденція була 

вираженою у хворих із запально-дистрофічними ураженнями тканин 

пародонта. Виявлено зростання уреазної активності на тлі зменшення 

активності лізоциму, що свідчило про наявність високого ступеня дисбіозу у 

хворих із САСК, ГНР та НРЗП обох груп дослідження. 

Важливим для практичної охорони здоров’я є розропрацювання науково 

обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів у хворих із захворюваннями 

тканин пародонта при різних станах психофізіологічної реакції дезадаптації. 

Практичне значення роботу полягає у тому, що автором виявлено основні 

тенденції розвитку захворювань тканин пародонта у хворих залежно від 

особливостей психофізіологічного стану організму, які можуть бути 

використані для планування стоматологічної допомоги населенню та вибору 

лікувально-профілактичної тактики. 

Обґрунтовано комплекс лікувально-профілактичних заходів, 

спрямований на попередження розвитку захворювань тканин пародонта у 

хворих із різним психофізіологічним станом організму, який включає місцеві 

лікувально-профілактичні заходи і загальне лікування.  

Розпрацьований комплекс лікувально-профілактичних заходів, який дає 

можливість поліпшити загальносоматичний та стоматологічний, а також 

психофізіологічний стан хворих, впроваджено у практику Навчально-



лікувального центру «Університетська клініка» ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет», стоматологічних відділень Снятинської та 

Городенківської центральних районних лікарень.  

Матеріали дисертації використовують у навчальному процесі кафедр 

дитячої стоматології, терапевтичної стоматології та стоматології ННІПО 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет» та кафедри дитячої 

стоматології Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова. 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей, з них 5 

статей в спеціалізованих наукових виданнях України, 1 стаття в науковому 

виданні Польщі та 7 публікацій – у збірниках наукових праць та матеріалах 

з’їздів, науково-практичних конференцій. Обсяг достатній і відповідає вимогам 

МОН України. 

Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту і результатів. 

Дисертаційна робота Пясецької Л. В. на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук викладена на 207 сторінках принтерного тексту, ілюстрована 11 

рисунками, містить 36 таблиць. Побудована традиційно: складається зі вступу, 

огляду літератури (розділ 1), опису матеріалів і методів дослідження (розділ 2), 

3 розділів з результатами власних досліджень, розділу аналізу й узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій і списку 

використаних джерел, який включає 284 джерела, з яких 69 написано 

латиницею.  

У вступі автор обґрунтовує доцільність і актуальність даної роботи, 

формулює мету і конкретні завдання дослідження, об’єкт і предмет 

дослідження, наводить методи досліджень, що використані в роботі, висвітлює 

наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, особистий 

внесок здобувача при виконанні роботи, приводить дані про апробацію 

матеріалів дисертації і публікації за темою дисертації в наукових фахових 

виданнях, а також обсяг і структуру дисертації. 



          Розділ 1 «Вплив психофізіологічного стану організму на розвиток 

стоматологічних захворювань (огляд літератури)» складається з двох 

підрозділів. У ньому розкриті сучасні аспекти етіопатогенезу і лікування 

захворювань тканин пародонта та фактори ризику, механізми 

психофізіологічної адаптації, її особливості у стоматологічних хворих.  

Розділ викладений на 22 сторінках принтерного тексту.  

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження», висвітлений на 9 сторінках, 

складається з 6 підрозділів. Містить характеристику груп дослідження, основні 

методики обстеження стоматологічних хворих, детально описано біохімічні 

методи дослідження (визначення амілази, кислої та лужної фосфатаз, уреази, 

концентрації іонів у ротовій рідині), імунологічні методи (визначення 

імуноглобулінів A, G, секреторного імуноглобуліну A та лізоциму) та 

статистичні методи.  

Методологічний підхід до досліджень правильний. Застосовані методи 

сучасні, об’єктивні і дають змогу отримати достовірні результати. 

Розділ ілюстрований 2 таблицями. 

Третій розділ дисертації викладений на 21 сторінці містить три 

підрозділи, ілюстрований 2 рисунками, містить 11 таблиць. Автор описує 

особливості перебігу захворювань тканин пародонта залежно від 

психофізіологічного стану організму, наводить дані щодо частоти і характеру 

основних психофізіологічних  симптомів та описує результати 

стоматологічного обстеження хворих  із запальними та запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта, у взаємозв’язку з їх 

психофізіологічними особливостями. Дисертантка з’ясувала, які основні прояви 

психофізіологічних реакцій переважали у хворих із захворюваннями тканин 

пародонта, а також з’ясувала, що стоматологічний статус хворих із ураженням 

тканин пародонта погіршувався з підвищенням інтенсивності 

психофізіологічних реакцій дезадаптації, особливо в осіб із запально-

дистрофічними захворюваннями тканин пародонта.  

У четвертому розділі дисертанткою детально описані біохімічні та 

імунологічні властивості ротової рідини в осіб із захворюваннями тканин 



пародонта залежно від психофізіологічного стану організму. У першому 

підрозділі представлені результати дослідження активності амілази, лужної та 

кислої фосфатаз, вмісту кальцію, заліза, фосфору, калію, магнію, натрію у 

ротовій рідині обстежуваних з різним психофізіологічним станом. Другий 

підрозділ присвячений висвітленню показників місцевого імунітету та дисбіозу 

у хворих із захворюваннями тканин пародонта у залежності від 

психофізіологічного стану. Автором доказано, що із поглибленням 

психофізіологічних реакцій дезадаптації, особливо у хворих із запально-

дистрофічними ураженнями тканин пародонта, виявлено зниження 

концентрації імуноглобулінів А та G та певний дисбаланс факторів місцевого 

захисту (лізоциму та секреторного імуноглобуліну А).  

Розділ викладений на 21 сторінці тексту, ілюстрований 6 рисунками і 6 

таблицями.  

П’ятий розділ присвячений обґрунтуванню вибору лікувально-

профілактичних заходів для лікування хворих із захворюваннями тканин 

пародонта залежно від психофізіологічного стану організму та оцінці їх 

ефективності у найближчі та віддалені терміни лікування на підставі змін 

клінічних, біохімічних та імунологічних показників. Особливу увагу автор 

приділила детальному опису комплексів лікувально-профілактичних заходів, 

що включає як місцеву, так і загальну терапії, що були розроблені та 

впроваджені при лікуванні захворювань пародонта у хворих  залежно від 

реакцій психофізіологічної дезадаптації. Аналіз клінічного стану тканин 

пародонта через 12 місяців спостережень показав „нормалізацію” стану у 

96,30±3,63 % хворих із запальними захворюваннями тканин пародонта та у 

56,25±8,36 % хворих із запально-дистрофічними захворюваннями.  

Розділ викладений на 43 сторінках, складається з трьох підрозділів, 

ілюстрований 17 наочними таблицями та 3 рисунками. 

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» (розділ 6) 

на 15 сторінках узагальнено отримані результати, проведено аналіз власних 

результатів у порівнянні з дослідженнями інших авторів, підведені підсумки 

роботи, показано її наукове значення, практичну цінність. Висновки, їх 5, 



написані конкретно, обґрунтовано, ілюстровані кількісними показниками і, в 

цілому, також є підсумком всього виконаного дослідження. Практичні 

рекомендації написані стисло, але є конкретними і зрозумілими для практичних 

лікарів і пропонуються автором для впровадження в клінічну практику. Список 

використаної літератури містить 284 джерела, є достатньо повним і відображає 

основний зміст дисертації. 

Авторка має достатню кількість публікацій, які відображають усі 

положення і рекомендації проведеного дослідження. Дисертаційна робота 

оформлена у відповідності до вимог, результати досліджень обґрунтовані і їх 

достовірність не викликає сумнівів. У роботі зустрічаються поодинокі 

друкарські описки та невдалі стилістичні вислови, які не мають принципового 

значення, зауваження не зменшують теоретичної та практичної значення 

роботи, мають рекомендаційний характер і суттєво не впливають на результати 

досліджень. 

В авторефераті та опублікованих працях повністю відображено основні 

положення дисертації.  

Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу, вважаю за потрібне 

висловити певні побажання та зауваження дискусійного характеру: 

1. Окремі джерела літератури є застарілими, варто було б провести аналіз 

сучасних даних за останні 10 років, приділити більшу увагу 

закордонним джерелам. 

2. В розділі «Матеріали і методи дослідження» не потрібно детально 

розписувати загальновідомі методики оцінки стоматологічного 

статусу. 

3. У дисертації спостерігається занадто великі таблиці, доцільно було б 

представити деякий матеріал у вигляді рисунків. 

4. Бажано б було доповнити дисертаційну роботу ілюстраціями – 

фотографіями до і після лікування. 

В процесі рецензування роботи виникли деякі питання, які пропонуються 

авторові для відповіді: 

1. Яким чином Ви визначали психофізіологічний стан пацієнтів?  



 


