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Актуальність теми. Захворювання тканин пародонта мають значну 

поширеність у дітей та найбільш часто діагностується хронічний катаральний 

гінгівіт, розповсюдженість якого у структурі захворювань тканин пародонта, за 

даними різних науковців, може становити до 90% випадків. Існує значна кількість 

причин виникнення даного стоматологічного захворювання: це можуть бути 

місцеві чи загальні чинники або їх сукупність. Важливу роль у формуванні 

здорового пародонту відіграє стан здоров'я дитини, характер харчування, 

екологічні умови проживання. На сьогодення значно збільшується кількість дітей, 

які мають надмірну масу тіла, як результат загальних хвороб, нераціонального 

харчування. Виявлено, що у 80% дітей з надмірною масою тіла спостерігаються 

розлади сну, такі як порушення носового дихання, апное, скреготіння та 

стискання зубів, а у дітей з нормальною масою - лише 20%. Як правило, у дітей з 

надмірною масою тіла відмічається значно гірша гігієна ротової порожнини, 

кровоточивість ясен при зондуванні та наявність патологічних пародонтальних 

кишень у порівнянні із дітьми з нормальною масою тіла. Тобто, надлишкову масу 

тіла можна розглядати як певний фактор, що прямо чи опосередковано впливає на 

стоматологічний статус дитини. І це потребує детального вивчення.  

Наукова новизна дослідження не викликає сумнівів та підтверджується 

отриманими новими даними. Дані, отримані дисертантом про поширеність та 

особливості клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту у дітей з 

надмірною масою тіла є уточненими та розширеними.  

Уперше визначена висока інформативність суб’єктивних індикаторів 

стоматологічного здоров’я дітей з надмірною масою тіла у виявленні 



поведінкових чинників ризику виникнення кровоточивості ясен та в оцінці якості 

стоматологічної допомоги дітям. 

Науково доведено, що у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на тлі 

надмірної маси тіла мають місце порушення імунологічного гомеостазу ротової 

рідини. Встановлено підвищення вмісту прозапальних цитокінів ФНП-α, IL-1β, 

IL-6 на тлі зниження протизапальних цитокінів IL-4 та імуноглобулінів А, G, М, s 

Ig A.  

Виявлена знижена електрофоретична активність клітин букального епітелію 

у дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною масою тіла, що 

відображає порушення адаптаційних можливостей організму. Доведено, що з 

підвищенням ступенів тяжкості хронічного катарального гінгівіту знижується 

електрофоретична активність клітин букального епітелію. 

Уперше визначено збільшення відсотка клітин букального епітелію з 

ознаками дегенеративних змін у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на тлі 

надмірної маси тіла. 

Науково обґрунтовано та доведено клінічну ефективність розпрацьованого 

комплексу лікувально-профілактичних заходів для дітей з надмірною масою тіла, 

які мають хронічний катаральний гінгівіт. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом 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 пародонту» (Державна реєстрація № 0115U000037). Дисертант є 

виконавцем окремих фрагментів зазначеної роботи. 

Дисертація виконана на високому науковому рівні, що базується на значній 

кількості клінічних і лабораторних досліджень: клінічні – для визначення 

поширеності та інтенсивності захворювань пародонта з використанням індексної 

оцінки у дітей з надмірною масою тіла; визначення рівня гігієни порожнини рота 

та оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів; антропометричні – 



для оцінки фізичного розвитку дітей; імунологічні – для визначення вмісту 

цитокінів та імуноглобулінів у ротовій рідині дітей; соціологічні – для 

суб’єктивної оцінки стоматологічного здоров’я; цитоморфологічні – для 

визначення активності клітин букального епітелію; математично-статистичні - для 

оцінки вірогідності отриманих результатів. 

Проведена детальна статистична обробка матеріалу, отримані вірогідні дані, 

що свідчить про адекватність методик та можливість оцінити результати 

проведеного дослідження.  

Практична значимість дослідження. Результати стоматологічного 

обстеження можуть бути використані для надання стоматологічної допомоги 

дітям з хронічним катаральним гінгівітом на тлі надмірної маси тіла та 

планування індивідуальних заходів профілактики та гігієнічного навчання і 

виховання дітей.  

Результати імунологічних та цитоморфологічних досліджень дають змогу 

оцінити ступінь тяжкості запальних процесів у тканинах пародонта та вносити 

відповідну корекцію в схему комплексного лікування та профілактики.  

Опрацьовано склад лікарської композиції у формі гелю (Патент на корисну 

модель № 127646 від 10.08.2018р.) та лікувально-профілактичного ополіскувача 

(Патент на корисну модель № 128817 від 10.10.2018р.) для місцевого лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла. 

Розпрацьовані лікувально-профілактичні заходи спрямовані на 

попередження та лікування запальних процесів в тканинах пародонта у дітей з 

надмірною масою тіла і можуть бути використані у стоматологічних установах. 

Основні наукові та практичні положення дисертаційної роботи впроваджені 

у навчальний процес профільних кафедр закладів вищої освіти Львова, Тернопіля, 

Полтави, Ужгорода та в лікувальний процес Стоматологічного медичного центру 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертацію викладено на 227 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається зі вступу, огляду літератури, розділу 

«Матеріали та методи дослідження», 4 розділів власних досліджень, аналізу і 



узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаної 

літератури, який містить 254 найменування, з яких 176 – кирилицею та 78 – 

латиницею. Роботу проілюстровано 24 таблицями і 55 рисунками. 

У вступі переконливо обґрунтована актуальність теми, чітко сформульована 

мета, визначені об’єкт та предмет дослідження. Завдання відповідають назві та 

меті дослідження, сформульовані чітко. 

РОЗДІЛ 1 ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА 

У ДІТЕЙ ТА ЧИННИКИ РИЗИКУ ЇХ ВИНИКНЕННЯ (ОГЛЯД 

ЛІТЕРАТУРИ) має 2 підрозділи, в яких представлений матеріал про 

поширеність, сучасні аспекти розвитку, профілактики та лікування хронічного 

катарального гінгівіту у дітей 

Дисертантом використані сучасні джерела літератури, що відповідають 

тематиці дослідження. Є деякі видання більше ніж 10-річної давнини, але їх 

використання обґрунтоване їхньою фундаментальністю. Акцентована увага на 

проблемах, які існують в дитячій стоматології щодо профілактики та лікування 

хронічного катарального гінгівіту. Питання розкриті в повній мірі. Розділ 

закінчується висновком, в якому визначається необхідність більш глибокого 

вивчення питання захворювань тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла. 

Стиль викладення, послідовність і глибина вивчення кожного питання свідчить 

про ерудицію, грамотність, уміння аналізувати, критично мислити, робити 

висновки. 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ викладений в 6 

підрозділах, в яких представлена загальна характеристика обстежених дітей, 

клінічні, соціологічні, лабораторні, статистичний методи дослідження, описане 

розпрацювання оптимального складу лікарських форм для місцевої терапії 

хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла.  

Розділ має 6 таблиць та 4 рисунки, які дають можливість більш чітко 

ознайомитися з методиками досліджень.  

Клінічні методи дослідження описані досить детально (проба Писарєва-

Шиллера, індекс РМА, комунальний пародонтальний індекс, індекс 



кровоточивості ясен, гігієнічні індекси Федорова-Володкіної та Гріна-

Вермільйона та їх інтерпретація). Їх можна було б дещо скоротити, оскільки вони 

дуже добре відомі стоматологічному загалу.  

У підрозділі 2.5 описане розпрацювання оптимального складу лікарських 

форм для місцевої терапії хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною 

масою тіла. Можна було б перенести цей підрозділ у результати власного 

дослідження, оскільки тут описані наробки дисертанта, тобто його власні 

пропозиції та дослідження. 

РОЗДІЛ 3 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ 

МАСОЮ ТІЛА 

У підрозділі 3.1. представлені результати дослідження дисертанта з приводу 

ураженості карієсом постійних зубів у дітей з надмірною масою тіла, але таке 

завдання відсутнє і не використовується для подальших глобальних досліджень 

дисертанта, хоча дає оцінку стоматологічному статусу дітей з надмірною масою 

тіла та виникає можливість оцінити стоматологічне здоров'я дітей за 

Європейськими індикаторами. 

Поширеність захворювань тканин пародонта у дітей з надмірною масою 

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

більше даних у дітей з нормальною масою тіла (46,92±2,92%, р<0,01). Серед 

захворювань тканин пародонта хронічний катаральний гінгівіт у дітей з 

надмірною масою тіла виявлено у 64,03±2,88%, гіпертрофічний гінгівіт – у 

2,52±0,88%, генералізований пародонтит легкого ступеня - у 1,44% обстежених. У 

всіх вікових групах дітей з надмірною масою тіла виявлена значно більша частота 

захворювань тканин пародонта порівняно з однолітками з нормальною масою 

тіла, особливо у дітей 12-ти та 15-ти річного віку. 

У дітей з надмірною масою тіла легкий ступінь тяжкості хронічного 

катарального гінгівіту діагностовано у 43,89±3,72%, середній ступінь - у 

48,33±3,75% та тяжкий ступінь – у 7,79±2,01% дітей. Вираженість характеру 

запальних процесів у тканинах пародонта у дітей з надмірною масою тіла 

відображена у значенні наступних пародонтальних індексів: індекс РМА 



становить 33,71±2,84%, індекс кровоточивості – 1,42±0,16 бала, індекс СРІ – 28,8 

бала, що відповідає середньому рівню тяжкості. Оцінка суб’єктивних індикаторів 

стоматологічного здоров’я дітей з надмірною масою тіла виявила, 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, виявлено низький рівень знань у дітей по догляду за порожниною рота, 

42% дітей не дотримуються регулярного чищення зубів, у 21,43±3,92% дітей 

спостерігався незадовільний стан гігієни ротової порожнини, що свідчить про 

наявність важливих чинників ризику виникнення запального процесу в тканинах 

пародонта. 

Тобто діти з надмірною вагою потребують стоматологічного нагляду, 

направленого на підвищення резистентності органів порожнини рота (твердих 

тканин зубів та тканин пародонта). 

Результати, отримані дисертантом та представлені в даному розділі є 

важливими для обґрунтування подальших досліджень. Розділ інформативний, 

добре ілюстрований рисунками, детально описаний. В кінці розділу представлені 

висновки. Принципових зауважень немає. 

РОЗДІЛ 4 ІМУНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНИ У ДІТЕЙ З 

НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА має 3 підрозділи, в яких визначені: 

- стан цитокінового гомеостазу у дітей з надмірною масою тіла і хронічним 

катаральним гінгівітом; 

- вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом та надмірною масою тіл; 

- кореляційні залежності між показниками імунологічного статусу ротової 

рідини та хронічним катаральним гінгівітом у дітей з надмірною масою тіла 

У ротовій рідині дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною 

масою тіла виявлено значне підвищення прозапальних цитокінів IL-1β у 1,4 рази, 

TNF-α у 1,6 рази, та IL-6 у 1,8 рази на тлі зниження протизапального цитокіну IL-

4 у 1,3 рази. Встановлено пряму кореляційну залежність сильної сили 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). 

У ротовій рідині дітей з хронічним катаральним гінгівітом та надмірною 

масою тіла виявлено зниження концентрації s Ig А та Ig M у 1,4 рази, Ig А у 1,9 

рази, Ig G у 1,3 рази (р<0,01) по відношенню до дітей з нормальною масою тіла. 

Зміни імунологічних параметрів більш виражені у дітей з урахуванням ступеню 

хронічного катарального гінгівіту. Найнижчі значення вмісту імуноглобулінів s 

IgA, IgA, IgМ, IgG у ротовій рідині дітей з надмірною масою тіла виявлено при 

тяжкому ступені хронічного катарального гінгівіту (р<0,01). 

Розділ оформлений згідно вимог, представлені результати дають 

можливість виконання наступних досліджень в клініці. Висновки аргументовані. 

Зауважень до розділу немає. 

РОЗДІЛ 5 ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІТИН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ У 

ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ І НАДМІРНОЮ 

МАСОЮ ТІЛА  

У ньому представлені результати вивчення електрофоретичної активності 

клітин букального епітелію у дітей з надмірною масою тіла та цитоморфологічна 

характеристика клітин букального епітелію у дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом і надмірною масою тіла. 

Виявлено, що у дітей з хронічним катаральним гінгівітом і надмірною масою 

тіла електрофоретична активність клітин букального епітелію в 1,2 рази нижча, 

ніж у дітей групи порівняння. Відсоток букальних епітеліоцитів із 

дегенеративними змінами дітей основної групи у 1,93 рази вищий, ніж у дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом і нормальною масою тіла, що свідчить про 

зниження функціональних можливостей організму дітей і, відповідно, сприяє 

виникненню запального процесу в ротовій порожнині. 

Результати, отримані в даному розділі підтверджують необхідність особливого 

підходу до профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей з 

надмірною масою тіла. 



РОЗДІЛ 6 ОБГРУНТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ З 

ХРОНІЧНИМ КАТАРАЛЬНИМ ГІНГІВІТОМ НА ТЛІ НАДМІРНОЇ МАСИ 

ТІЛА 

Профілактичні заходи ХКГ у дітей з НМТ включали: відвідування лікаря-

стоматолога та проведення професійної гігієни 2 рази на рік, а дітям із 

незадовільною гігієною порожнини рота та у яких було виявлено хронічний 

катаральний гінгівіт 2-3 рази на рік; використання зубних паст та ополіскувачів із 

протизапальною та антибактеріальною дією; корекцію харчування дітей, а саме 

обмеження рафінованих вуглеводів, призначення продуктів харчування для 

зміцнення захисних механізмів організму та інтенсифікації обмінних процесів, 

зокрема рекомендовано 2-3 рази на тиждень вживати морську капусту; курси 

лікувально-профілактичної фізкультури та надання рекомендацій вчителям-

фізкультури, щодо включення комплексу фізичних вправ на уроках у цих дітей. 

 Для лікування ХКГ запропоновано наступні заходи: навчання 

індивідуальній гігієні з вибором засобів гігієнічного догляду за порожниною рота 

та методів їхнього застосування (а саме, зубні пасти з протизапальним ефектом 

«Paradontax classic», «Лакалут Актив Гербал», «Лесной бальзам», «Сolgate 

Herbal»; фторвмісні зубні пасти «Aquafresh 3 Fresh Minty» (1400ppm), «Blend-a-

Med Complete + Herbal» (1450ppm)); проведення роз’яснювальної бесіди з 

батьками про необхідність ретельного догляду за порожниною рота та виконання 

всіх рекомендацій (зокрема використання засобів для візуалізації зубного нальоту 

“Mira-2-Ton”); проведення професійної гігієни для усунення назубних 

нашарувань після їх візуалізації (color-test) за допомогою ручних скейлерів із 

наступним поліруванням поверхонь зубів з використанням гумових чашечок та 

щіточок; зрошення порожнини рота 0,02 % розчином хлоргексидину біглюконату, 

перед і після видалення назубних нашарувань. 

Розпрацьовано та проведено клінічно-лабораторну оцінку ефективності 

комплексу лікування та профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей з 

надмірною масою тіла, що включав: гігієнічне навчання та професійну гігієну 



порожнини рота, місцеве застосування медикаментозних композицій у формі 

лікувально-профілактичного гелю та ополіскувача на ясна. Ефективність 

розпрацьованих лікувально-профілактичних заходів підтверджена покращенням 

клінічних та лабораторних показників (зниженням індексів РМА та СРІ у 4 рази, 

індексу кровоточивості у 1,65 рази, зниженням вмісту прозапальних цитокінів IL-

1β, TNF-α та IL-6 та підвищенням протизапального цитокіну IL-4 (p<0,01) та 

імуноглобулінів (р<0,01)).  

Розділ детально описаний, гарно ілюстрований таблицями і рисунками. 

У РОЗДІЛІ «АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ» дисертант проводить аналіз отриманих результатів та порівнює 

їх з даними літератури, що дає можливість зробити відповідні висновки та надати 

практичні рекомендації.  

Висновки, їх 7, відповідають поставленим завданням (їх 5) та направлені на 

виконання мети даної роботи, конкретні, аргументовані. Як побажання, висновок 

1 і 2 та 4 і 5 можна було б об'єднати і вони б чітко відповідали завданням 1 та 3. 

Зробити це є можливість, оскільки вони не дуже об'ємні та стосуються вирішення 

одного завдання. 

Практичні рекомендації можна було б розширити, оскільки робота, 

представлена дисертантом є дуже важливою для практичного лікаря. І, взагалі, 

було б добре видати інформаційний лист для лікарів-стоматологів дитячих, що 

дало б можливість широко впровадити результати дослідження. 

Матеріали дисертації в повній мірі висвітлені в друкованих роботах та в 

доповідях. Автореферат створений згідно вимог та повністю відображає матеріал 

дослідження.  

У плані дискусії прошу дати відповіді на такі запитання: 

1. Чому якість гігієни оцінювали за індексом Федорова-Володкіної, а не за 

Гріном-Вермільйоном, який дає можливість більш повно оцінити стан гігієни всієї 

порожнини рота, а не лише фронтальної ділянки? 

2. Який відсоток обстежених Вами дітей був з надмірною вагою чи 

ожирінням та які причини цих станів у дітей? 






