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Актуальність теми дослідження 

Наукові дослідження, проведені за останні роки, засвідчують високу 

поширеність запальних захворювань тканин пародонта у дітей без тенденції до 

зменшення. Найважливішими факторами, які сприяють розвитку патології у 

тканинах пародонта, є місцеві несприятливі фактори та загальний стан здоров’я, в 

тому числі, фізичний і гармонійний розвиток дітей. На сьогодні надлишкову масу 

тіла має біля 30 % населення України, у кожного сьомого підлітка віком 12-18 

років спостерігається надмірна маса тіла або ожиріння. У даному контексті 

важливе значення у розвитку запалення тканин пародонта при надмірній масі тіла у 

дітей відіграє посилення патогенного впливу мікрофлори ротової порожнини на тлі 

зниження реактивності організму. Нечисленними дослідженнями недостатньо 

з’ясовано патогенетичні механізми формування стоматологічних захворювань у 

дітей з надмірною масою тіла, невизначені зміни гуморального імунітету ротової 

порожнини, вплив прозапальних цитокінів у розвитку захворювань тканин 

пародонта. 

Натепер існує чимала кількість лікувально-профілактичних заходів при 

запальних захворюваннях тканин пародонта, проте їх висока поширеність вказує на 

те, що суттєвого покращення не відбувається, використання традиційних схем, 

зокрема для дітей з надмірною масою тіла, не є ефективним. Зважаючи на 

вищевказане, дисертаційна робота В.Л. Костури, яка присвячена обґрунтуванню 

профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною 

масою тіла, є безперечно актуальною.  



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Представлена дисертаційна робота є фрагментом 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» (номер державної реєстрації – 0115U000037). 

Дисертант є виконавцем окремих фрагментів цієї роботи.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність 

Представлені автором наукові положення, результати дослідження, висновки 

виконані на високому науковому рівні та базуються на достатній кількості 

клінічних та лабораторних досліджень. Поставлена мета дослідження та 

використані методи повністю відповідають темі дисертаційної роботи та її 

завданням. 

В ході виконання роботи автором використано клінічні, антропометричні, 

імунологічні, соціологічні, цитоморфологічні та математично-статистичні методи 

досліджень, які відповідають завданням та дозволяють досягнути поставлену мету 

наукового дослідження. Цитоморфологічні та імунологічні дослідження були 

виконані на сучасному рівні, апробованими методиками, отримано достовірні 

результати, щодо стану місцевого імунітету, зокрема вмісту цитокінів та 

імуноглобулінів у ротовій рідині, що дозволило зробити обґрунтовані висновки 

відносно порушень імунологічного гомеостазу ротової рідини дітей з надмірною 

масою тіла. Визначення електрофоретичної активності клітин букального епітелію 

проводили на приладі для внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу «Біотест», 

спостерігали її зниження при гінгівіті. 

У клінічних дослідженнях взяла участь достатня кількість школярів (737) 

віком 7, 12 та 15 років. Серед обстежених дітей було 292 дитини з нормальною 

масою тіла, 78 дітей з недостатньою масою тіла, 278 – з надмірною масою тіла та 

89 дітей з ожирінням. Лікувально-профілактичні заходи проведено у 158 дітей з 



хронічним катаральним гінгівітом віком 12-15 років. Використані автором методи 

дослідження дозволили об’єктивно оцінити стан тканин пародонта та гігієнічний 

стан порожнини рота. Проведене анонімне опитування у 200 дітей з надмірною 

масою тіла та 100 дітей з нормальною масою тіла з використанням модифікованих 

карт і опитувальників Всесвітньої організації охорони здоров’я 2013 року згідно 

системи EGOHID-2005 з наступним його аналізом сприяло оцінці стоматологічного 

здоров’я та чинників ризику виникнення захворювань тканин пародонта та зубів. 

Математично-статистичний аналіз отриманих цифрових даних свідчить про 

достовірність отриманих результатів. Їх оцінка дозволила автору розробити та 

апробувати лікувально-профілактичні заходи для дітей з надмірною масою тіла. 

Таким чином, об’єм виконаних автором досліджень та використані методи є 

сучасними, достатньо інформативними, обговорення результатів і висновки 

дозволяють стверджувати про достатній рівень обґрунтованості сформульованих 

автором наукових положень.  

Наукові та практичні результати дисертаційної роботи доповідались на 

науково-практичних конференціях різного рівня, засіданні кафедри стоматології 

дитячого віку, ортодонтії. Загалом автором опубліковано 13 наукових праць, які в 

повній мірі висвітлюють усі розділи дисертації, отримано 2 патенти України. 

Основні положення дисертаційної роботи запроваджені в навчальний процес 

кафедр стоматології дитячого віку та ортодонтії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького; кафедри терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань Української медичної 

стоматологічної академії, кафедри стоматології дитячого віку ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 

 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження 

Автором уточнено наукові дані про поширеність та особливості клінічного 

перебігу хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла та 



уперше визначена висока інформативність суб’єктивних індикаторів 

стоматологічного здоров’я дітей з надмірною масою тіла у виявленні поведінкових 

чинників ризику виникнення гінгівіту та оцінці якості стоматологічної допомоги 

дітям. Дисертант науково довів, що у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на 

тлі надмірної маси тіла мають місце порушення імунологічного гомеостазу ротової 

рідини, що підтверджувалося підвищеним вмістом прозапальних цитокінів ФНП-α, 

IL-1β, IL-6 та зменшеним протизапальних цитокінів IL-4 та імуноглобулінів А, G, 

М, sIg A. Автором виявлено пряму залежність зниження електрофоретичної 

активності клітин букального епітелію їх дегенеративні зміни та тяжкості гінгівіту 

у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла. На підставі 

отриманих результатів досліджень розпрацьовано та науково обґрунтовано 

клінічну ефективність комплексу лікувально-профілактичних заходів для дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом та з надмірною масою тіла. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Клінічно-лабораторні дослідження, проведені у дітей з надмірною масою 

тіла, дозволили визначити поширеність та інтенсивність захворювань тканин 

пародонта, диференційовано планувати стоматологічну допомогу цим дітям та 

впроваджувати лікувально-профілактичні заходи. За результатами опитування 

рівень санітарно-гігієнічних знань і оцінка якості гігієнічного догляду за 

порожниною рота дають підґрунтя для індивідуальних та масових заходів 

гігієнічного навчання та виховання дітей. Результати імунологічних досліджень 

ротової рідини у дітей із надмірною масою тіла, окрім можливості оцінки стану 

місцевого імунітету порожнини рота, можуть бути використані для оцінки ступеню 

тяжкості запальних процесів у тканинах пародонта, ефективності лікувально-

профілактичних заходів та вносити відповідну корекцію в схему комплексного 

лікування та профілактики. 

Запропонований диференційований комплекс лікування та профілактики 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла включав 

гігієнічне навчання та професійну гігієну порожнини рота. Для місцевого лікування 



хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла запропонована 

лікарська композиція у формі гелю та лікувально-профілактичний ополіскувач. 

Лікувально-профілактичні заходи можуть бути рекомендовані до 

застосування дитячими стоматологами як у державних, так і приватних 

стоматологічних закладах. 

Практичні рекомендації впроваджені у лікувальний процес дитячого 

відділення Стоматологічного медичного центру Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. 

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення роботи 

Дисертація В.Л. Костури викладена українською мовою на 227 сторінках, з 

яких 164 сторінки займає основний текст, та складається з анотації двома мовами, 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 4 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків та додатків. 

Перелік використаної літератури містить 254 літературних найменування, з них 176 

– кирилицею та 78 – латиницею. Робота містить 55 рисунків та 24 таблиці. 

У вступі автор обґрунтовує вибір теми дослідження, формулює мету та 

завдання, визначає об’єкт та предмет дослідження, наводить методи дослідження, 

висвітлює наукову новизну й особистий внесок, вказує рівні апробації результатів 

та впровадження основних наукових та практичних положень дисертаційної 

роботи. 

Розділ 1 (огляд літератури), присвячений аналізу поширеності захворювань 

тканин пародонта у дітей та чинників ризику їх виникнення, викладений на 23 

сторінках, та складається з двох підрозділів. В першому підрозділі наведено дані, 

щодо поширеності захворювань тканин пародонта у дітей шкільного віку та 

чинників ризику їх виникнення. Другий підрозділ присвячений аналізу сучасних 

аспектів лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей. 

Розділ написаний грамотно, логічно, цікавий у сприйнятті та є свідченням 

достатньої обізнаності дисертантки з даної наукової тематики.  

У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження» на 27 сторінках наведено 

загальну характеристику обстежених дітей, клінічні методи обстеження, 



соціологічні, лабораторні та статистичні методи дослідження, представлена 

методика розпрацювання оптимального складу лікарських форм для місцевої 

терапії хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. Автором 

було використано як традиційні методи дослідження, так і сучасні, які в повному 

обсязі розкривають поставлену перед автором мету та завдання дослідження. 

Зауваження до розділу: у підрозділі «2.2 Клінічні методи обстеження дітей» можна 

було скоротити описання загальновідомих методик, у підрозділі «2.3 Соціологічні 

методи дослідження» слід було коротко вказати умови проведення анонімного 

анкетування. 

У розділі 3 «Cтоматологічний статус дітей з надмірною масою тіла» на 34 

сторінках автор аналізує інтенсивність карієсу постійних зубів, поширеність та 

структуру захворювань тканин пародонта у дітей із надмірною масою тіла, надає 

індексну оцінку стану тканин пародонта та рівень гігієни порожнини рота, 

проводить оцінку стоматологічного здоров’я дітей за Європейськими 

індикаторами. 

Дисертантом було виявлено, що поширеність карієсу зубів становила 

84,87 %, а інтенсивність карієсу у дітей з надмірною масою тіла складала 5,53±0,52 

зуба, що значно перевищувало середні значення (3,34±0,53 зуба) у дітей з 

нормальною масою тіла та відповідало високому рівню інтенсивності за 

рекомендаціями ВООЗ.  

Поширеність захворювань тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла, 

у середньому, склала 67,99±2,80%, з ожирінням – 83,15±3,97%, що значно більше, 

ніж у дітей з нормальною масою тіла (46,92±2,92%). Хронічний катаральний 

гінгівіт у дітей з надмірною масою тіла діагностувався у 1,4 раза частіше ніж у 

дітей з нормальною масою тіла.  

Індекс РМА у дітей з надмірною масою тіла складав 33,71±2,84%, у дітей з 

ожирінням - 37,28±3,13%, що відповідає гінгівіту середнього ступеня, тоді як у 

дітей з нормальною масою тіла дані індексу були меншими та становили 

24,59±2,52%, що характеризувалось як гінгівіт легкого ступеня. Встановлено, що 

середнє значення індексу кровоточивості ясен у дітей з надмірною масою тіла було 



більшим у 1,48 раза, ніж у дітей групи порівняння (р<0,01), проте в 1,23 раза 

меншим, ніж у дітей з ожирінням.  

Автором було встановлено, що у дітей з надмірною масою тіла добрий стан 

гігієни ротової порожнини був 1,48 раза більше відносно даних дітей з ожирінням, 

(37,5±4,54% та 25,31±6,52%, відповідно. Отже, із віком гігієна ротової порожнини 

дітей з надмірною масою тіла покращувалась, проте клінічно явища запального 

процесу у тканинах пародонта не зменшувались. 

Логічним завершенням даного розділу є аналіз результатів анонімного 

анкетування дітей. Виявлено, що 35% дітей відмітили незадовільний стан ясен і 

зубів, 27% дітей уникають посміхатися та відмічають кровоточивість ясен, 75% 

дітей не інформовані про засоби профілактики карієсу та захворювань пародонта та 

47% дітей щоденно вживають солодощі, 42% дітей не дотримуються регулярного 

чищення зубів. 

В загальному даний розділ написаний добре, досить змістовний, містить 

достатню кількість таблиць та рисунків. 

В якості зауваження слід вказати на відсутність середньої похибки (m) або 

сигмальних відхилень у таблиці 3.1. 

Розділ 4 «Імунологічні властивості ротової рідини у дітей з надмірною масою 

тіла» висвітлений на 21 сторінці друкованого тексту та складається з трьох 

підрозділів, в яких оцінено стан цитокінового гомеостазу та вміст імуноглобулінів 

у ротовій рідині у дітей з надмірною масою тіла і хронічним катаральним 

гінгівітом, представлено кореляційні залежності між показниками імунологічного 

статусу ротової рідини та наявністю хронічного катарального гінгівіту. 

Автором виявлено, що у ротовій рідині дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом та надмірною масою тіла наявне значне підвищення прозапальних 

цитокінів: IL-1β у 1,4 раза, TNF-α у 1,6 раза та IL-6 у 1,8 раза, ніж у дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом і нормальною масою тіла (р<0,05). Зі зростанням 

ваги та віку (а саме у дітей з ожирінням) рівень прозапальних цитокінів сягав 

максимуму, в той час як вміст протизапального цитокіну IL-4 навпаки знижувався 

у порівнянні з його рівнем у дітей з хронічним катаральним гінгівітом і 



нормальною масою тіла (р<0,05). Встановлено пряму сильну кореляційну 

залежність між прозапальними цитокінами (IL-1β, TNF-α) та індексами РМА 

(r=0,78, р<0,05) та ОНІ-S (r=0,88, р<0,05). Отже, вивчення рівнів цитокінів у 

ротовій рідині при гінгівіті дозволяє виявити зміни імунної регуляції за 

показниками цитокінів у ротовій рідині і є не інвазивним, безпечним для пацієнта 

методом.  

Результати дослідження імунологічного статусу ротової рідини показали, що 

за середніми показниками вміст імуноглобулінів sIgA, IgA, IgM, IgG у ротовій 

рідині дітей з надмірною масою тіла був меншим по відношенню до відповідних 

показників дітей з нормальною масою тіла (р<0,01), що свідчить про значне 

послаблення адаптаційно-компенсаторних механізмів секреторного імунітету 

порожнини рота у дітей з надмірною масою тіла у порівнянні з дітьми з 

нормальною масою тіла. 

Даний розділ чітко побудований, добре ілюстрований, проте є зауваження: 

співвідношення прозапальних цитокінів ІЛ-1ß до ФНП-α було знижено до 1,92 у 

дітей 15 років з хронічним катаральним гінгівітом і надмірною масою тіла, що 

свідчило про переважання деструктивного компонента над запальним. В інших 

випадках Ви правильно керуєтесь змінами абсолютних значень рівня цитокінів. 

У п’ятому розділі «Характеристика клітин букального епітелію у дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом і надмірною масою тіла», який викладений на 10 

сторінках і складається з 2-х підрозділів, у яких автор аналізує електрофоретичну 

активність та морфологію клітин букального епітелію. 

Електрофоретична активність клітин букального епітелію у дітей з 

надмірною масою тіла, в середньому, складала 27,63±3,4 %, що було менше ніж у 

дітей групи порівняння (34,11±3,45 %). Найбільш виражена різниця виявлена у 

дітей 15-річного віку. 

Цитоморфологічні дослідження клітин букального епітелію виявили, що у 

групі дітей із хронічним катаральним гінгівітом і надмірною масою тіла 

спостерігався у 1,93 раза достовірно більший відсоток букальних епітеліоцитів із 

дегенеративними змінами порівняно із відсотком таких клітин у групі дітей із 



нормальною масою тіла. Зокрема виявляли букальні епітеліоцити, вкриті коковою 

флорою з лейкоцитами, зі зруйнованими ядрами, з ознаками каріолізису та 

ущільненим хроматином або із нерівномірно розташованим дрібнозернистим 

хроматином, також зустрічались двоядерні клітини. Дані ознаки свідчили про 

більшу вірогідність загибелі епітеліоцитів. 

В якості зауваження слід відмітити, що даний розділ можна було об’єднати з 

попереднім розділом. 

Шостий розділ дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню та оцінці 

ефективності комплексу лікувально-профілактичних заходів у ближні та віддалені 

терміни спостережень у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на тлі надмірної 

маси тіла.  

На підставі клінічних та лабораторних досліджень, аналізу отриманих 

результатів автором розпрацьовано лікувально-профілактичні заходи, ефективність 

яких через 6 місяців підтверджувалась зменшенням індексу РМА у 4,5 раза, індексу 

кровоточивості у 1,54 раза, індексу СРІ - у 4 рази, ніж у дітей групи порівняння 

(р<0,01). У дітей основної та контрольної груп індекс гігієни характеризував 

«добрий» рівень догляду за ротовою порожниною, у дітей групи порівняння даний 

показник відповідав «середньому» рівню гігієни порожнини рота. 

Після 12-місячного терміну спостереження відсутність клінічних ознак 

запального процесу в тканинах пародонта виявлено у 94,12% осіб основної групи, у 

69,57% дітей групи порівняння та у 86,96% дітей контрольної групи (р<0,01). 

Аналіз показників пародонтальних індексів через рік після проведеного лікування у 

дітей основної групи виявив зниження індексу РМА у 4 рази, індексу 

кровоточивості - у 1,65 раза, СРІ – майже у 4 раза в порівнянні з показниками дітей 

групи порівняння (р<0,0001). У ротовій рідині дітей спостерігалося зниження 

вмісту прозапальних цитокінів IL-1β, TNF-α та IL-6 та підвищення 

протизапального цитокіну IL-4 (p<0,01) та імуноглобулінів (р<0,01)). Рівень гігієни 

у дітей основної та контрольної груп практично не відрізнявся через рік після 

проведеного лікування та відповідав «доброму» рівню гігієни. 



Зауваження до розділу: примітки до таблиці 6.3 «відірвалися» на наступну 

сторінку. 

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» присвячений 

висвітленню підсумків отриманих результатів досліджень, порівнянню їх з даними 

літературних джерел та підводить до основних теоретичних та практичних 

узагальнень виконаної роботи. Зауважень до даного розділу немає. 

Висновки проведеного дослідження сформульовані чітко, конкретно, 

відповідають поставленим завданням і меті роботи та відображають найбільш 

значимі результати. 

У цілому, дисертаційна робота написана грамотно, послідовно, логічно 

викладено результати досліджень; наявна необхідна кількість наукових публікацій; 

практичні рекомендації мають достатній обсяг впроваджень, хоча є невдалі вирази 

(«дієти направленої на формування здорового способу життя»), технічні недоліки 

(де-не-де немає вільних рядків до рисунків (3.14, 3.16-3.18), розмір шрифту (табл. 

4.4). 

Автореферат оформлений згідно встановлених вимог та повністю відображає 

результати дисертаційного дослідження. 

 

В плані дискусії прошу відповісти на наступні запитання: 

1. Вами проводилася оцінка фізичного розвитку дітей з наступним 

розподілом на групи з нормальною вагою, надмірною вагою та ожирінням. Чи була 

у обстежених Вами дітей соматична патологія й як її наявність була врахована під 

час проведення лікувально-профілактичних заходів? 

2. Окрім стоматологічних санаційних заходів, яким чином лікар-стоматолог 

може впливати на формування гармонійного фізичного розвитку дитини? 

3. Яка компонента розробленого комплексу лікувально-профілактичних 

заходів, на Вашу думку, була найбільш дієвою? Чи може бути використаний 

комплекс лікувально-профілактичних заходів у дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом без надмірної ваги? 






