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Актуальність теми дисертації 

 Захворювання тканин пародонта є найбільш поширеними 

стоматологічними захворюваннями людини з тенденцією до неухильного 

зростання, а проблема оптимізації комплексного лікування запальних і 

дистрофічно-запальних хвороб пародонта посідає одне з провідних місць 

серед напрямків розвитку стоматології.  

Однією з найактуальніших проблем сучасності залишається 

тютюнопаління та хронічна тютюнова інтоксикація, що є причиною багатьох 

захворювань, зокрема виникнення патологічних змін у тканинах пародонта, 

адже місцем первинного контакту з компонентами тютюнового диму є 

органи і тканини порожнини рота, ротова рідина та дихальна система. 

Актуальним є також питання пошуку і апробації нових ефективних засобів, 

які можна було б використовувати у лікуванні хворих з нікотиновою 

залежністю. Усі ці негативні наслідки погіршують показники здоров’я та 

якість життя пацієнтів, що в свою чергу складає серйозну медико-соціальну 

проблему. Оскільки ефективність лікування запальних та дистрофічно-

запальних захворювань тканин пародонта й надалі залишається не повністю 

вирішеною стоматологічною проблемою, пошук та розпрацювання нових 

лікувальних засобів для покращання процесів в тканинах пародонта, а також 
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вдосконалення методів та схем лікування з можливістю підвищення 

клінічних результатів та скорочення термінів відвідування залишається 

актуальним, тому доцільність дослідження Ільчишин М.П. не викликають 

сумнівів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами 

Дисертаційна робота виконана згідно двох комплексних науково-

дослідних робіт кафедри терапевтичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького: „Клінічно-

експериментальне обґрунтування застосування засобів і розпрацювання 

методів профілактики, терапії та реабілітації хворих з ендо- і 

пародонтальною патологією” (державна реєстрація № 0105U007858) та 

„Обґрунтування застосування лікарських засобів і розпрацювання 

оптимальних методів для профілактики, лікування та реабілітації хворих з 

одонтопародонтальною патологією” (державна реєстрація № 0110U002154). 

Дисертант є виконавцем окремих фрагментів зазначених робіт. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій 

Наукові положення, висновки та рекомендації, які сформульовані в 

дисертаційній роботі, цілком обґрунтовані, об’єктивні та випливають зі 

змісту роботи. Мета дослідження повністю реалізована завдяки виконаним 

завданням, що в свою чергу відображають напрямок даного дослідження. 

Достовірність наукових положень та висновків підтверджується 

верифікацією результатів, отриманих в умовах численних перевірок на 

різних об’єктах дослідження та шляхом порівняння з контрольними групами 

людей і лабораторних тварин, що формувалися відповідно до вимог для 

забезпечення репрезентативності та об’єктивності результатів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

визначається чітко поставленими завданнями, достатнім об’ємом клінічного 

матеріалу. Дисертаційна робота виконана на високому науковому рівні. Для 
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дослідження дисертант обстежила 321 особу віком від 18 до 55 років.  

Обстежених осіб було поділено на ІІ групи: основну, 216 людей з 

захворюваннями тканин пародонта, які палили та порівняльну, 105 осіб – 

некурців, з відповідними захворюваннями тканин пародонта, без соматичних 

захворювань в анамнезі. 

Дослідження впливу тютюнопаління при моделюванні патологічного 

процесу у пародонті експериментально вивчено на 64 щурах лінії Вістар, 

стадного розведення, самицях (віком 1,5 місяця, середня вага – 52±3 г) з 

природною віковою атрофією альвеолярного відростка щелеп. 

У основній групі хворих (51 особа) у комплексному лікуванні 

захворювань тканин пародонта застосовували озоновану обліпихову олію, 

яку отримували шляхом насичення озонокисневою сумішшю у медичному 

озонованому генераторі „Bozon” (Україна). Лікування хворих контрольної 

групи (44 особи) включало проведення лікування захворювань тканин 

пародонта загальноприйнятими засобами та методами. Окрему групу з 14 

осіб складали хворі на генералізований пародонтит, які кинули палити; їх 

лікування проводили за допомогою озонованої обліпихової олії. 

Ефективність терапії хворих обох груп оцінювали на підставі клінічних 

досліджень безпосередньо після лікування та у віддалені терміни – 6–12 

місяців. 

Дисертантом проведено клінічно-рентгенологічні, біохімічні, 

морфологічні, фізико-хімічні та експериментальні методи дослідження,  що 

дозволило отримати достовірні наукові результати щодо нового вирішення 

науково-практичного завдання, яке полягало у обґрунтуванні ефективності 

лікування захворювань тканин пародонта тютюнозалежних хворих шляхом 

застосування озонованої обліпихової олії. Велика кількість ілюстративного 

матеріалу (33 рисунки та 31 таблиця) доповнює текст дисертації та підвищує 

його інформативність. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що приведені в кінці 

кожного розділу і в кінці дисертації, є чіткими й інформативними, 
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випливають зі змісту роботи, достатньо обґрунтовані доказовим матеріалом і 

дають рекомендації щодо їх використання. При оцінці отриманих даних 

застосовувались об’єктивні критерії та методи варіаційної статистики, тому 

результати є достовірними. Отже, результати дисертаційної роботи є 

об’єктивними та можуть бути використані в практичній роботі.  

Новизна основних положень і висновків дисертації, 

її наукове і практичне значення 

Наукова цінність та практична значимість роботи полягає у тому, що 

автором уточнено наукові дані щодо поширеності запальних та дистрофічно-

запальних захворювань тканин пародонта у курців. Доповнені та уточнені 

наукові дані про фізико-хімічний стан ротової рідини, морфологічні 

особливості біоптатів ясен у курців з дистрофічно-запальними 

захворюваннями тканин пародонта. 

Дисертантом уперше створена модель експериментального 

пародонтиту на тлі тютюнопаління із застосуванням екстрагованих 

компонентів тютюнового диму, що підтверджено патентом  

України № u 201212647. Уперше на моделі тютюнозалежного пародонтиту у 

піддослідних тварин, на основі морфометричних досліджень альвеолярного 

відростка, біохімічних досліджень сироватки крові та гомогенатів ясен, 

обгрунтовано ефективність застосування озонованої обліпихової олії.  

Унікальним елементом наукової новизни є обгрунтовані основні покази 

щодо лікування курців, хворих на запальні та дистрофічно-запальні ураження 

тканин пародонта за допомогою озонованої обліпихової олії, з урахуванням 

клінічних проявів і фізико-хімічних властивостей ротової рідини з 

позитивними віддаленими результатами. 

 Ефективність розпрацьованої лікувальної схеми при захворюваннях 

тканин пародонта у курців підтверджена високими клінічними результатами 

(відсутність захворювання у 90,9 % хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

та 80,0 % пролікованих з генералізованим пародонтитом) та скороченням 
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термінів відвідування, у середньому, на 2,95±0,32 у основній групі проти 

4,6±0,31 – у контрольній групі. 

Результати наукових досліджень впроваджені в клінічну практику 

стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького, 

терапевтичних відділень комунальних некомерційних підприємств 

«Стоматологічна поліклініка № 4» та «Стоматологічна поліклініка № 1», 

Стрийської міської стоматологічної поліклініки, що підтверджено актами 

упроваджень. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедр 

терапевтичної стоматології та терапевтичної стоматології ФПДО, кафедри 

токсикологічної та аналітичної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького; 

кафедри терапевтичної стоматології Інституту стоматології Національної 

медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; кафедр 

терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» та Ужгородського 

національного університету.  

Отримані результати вивчення поширеності та інтенсивності 

захворювань тканин пародонта у курців можуть бути використані при 

плануванні стоматологічної допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах. 

Визначені показники ротової рідини та сироватки крові запропоновані до 

використання при виборі тактики та оцінки ефективності лікувально-

профілактичних заходів хвороб пародонта у осіб, що палять. 

Запропонована модель експериментального пародонтиту (патент 

України № u 201212647) дає змогу вивчати не тільки зміни у тканинах 

пародонта, а й оцінювати ефективність нових лікувальних і профілактичних 

засобів. 

Опрацьована лікарська форма озонованої обліпихової олії, 

ефективність якої підтверджена у ході досліджень, дозволяє рекомендувати її 

для практичного застосування. 
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Оцінка змісту дисертації та її завершеність 

Дисертаційна робота Ільчишин Марти Петрівни на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук викладена на 206 сторінках друкованого 

тексту (122 стор. – основний текст), ілюстрована 34 рисунками та містить 32 

таблиці. Побудована традиційно: складається з анотацій на українській та 

англійській мовах, списку публікацій здобувача, вступу, огляду літератури, 

розділу матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів власних 

досліджень, розділу аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел 

літератури (220 джерел, з яких 87 латиницею) та додатків. 

Дисертація оформлена згідно останніх вимог МОН України (наказ 

№ 40 від 12.01.17 р. «Про  затвердження Вимог до оформлення дисертації»). 

В анотаціях на державній та англійській мовах, які викладені на 12 

сторінках, представлені основні результати дослідження із зазначенням 

наукової новизни та практичного значення роботи. Наприкінці анотацій 

наведено список публікацій здобувача за темою дисертації. 

У «Вступі», викладеному на 7-ми сторінках, дисертант строго 

дотримується послідовності написання, обґрунтовує актуальність обраної 

теми, чітко формулює мету та завдання, аргументує вибір методів 

дослідження, а також визначає об’єкт та предмет досліджень, важливість її 

вирішення для сучасної стоматології. Мета і завдання відповідають темі 

дисертаційної роботи і є науково обґрунтованими. Обрані методи досліджень 

є адекватними до поставлених завдань, сучасні, інформативні і не 

викликають заперечень. Автором також представлено наукову новизну, 

практичне значення отриманих результатів та особистий внесок у виконанні 

даного дослідження. 

Матеріали дисертаційної роботи всебічно висвітлені у наукових 

статтях та виступах на з'їздах та конференціях. Всі підрозділи вступу 

сформульовані ґрунтовно і зрозуміло. 
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Перший розділ «Сучасні уявлення про вплив компонентів 

тютюнового диму та тютюнопаління на організм людини (огляд 

літератури)», який викладений на 15 сторінках, містить три підрозділи. У 

першому підрозділі «Хімічна структура тютюну та складники 

тютюнового диму» автор наводить дані щодо шкідливого впливу випаленої 

сигарети, а саме нікотину та компонентів тютюнового диму. У другому 

підрозділі «Вплив тютюнопаління на органи і тканини організму» автор 

висвітлює основні патогенетичні механізми виникнення та перебігу змін в 

органах та системах людини з нікотиновою залежністю. У третьому 

підрозділі «Застосування рослинних адаптогенів та оксигенотерапії у 

стоматології» автор демонструє сучасні підходи у лікуванні захворювань 

тканин пародонта, зокрема традиційні та удосконалені новітні методики, 

подано детальну характеристику рослинних препаратів, що 

використовуються в стоматологічній практиці, а також описує ефективність 

застосування киснево-озонованої терапії. 

Загалом перший розділ написаний гарною літературною мовою, чітко 

та послідовно, повною мірою віддзеркалює коло питань, що розглядаються у 

дисертації. Представлений у розділі матеріал слугує доброю теоретичною 

базою для проведення власних досліджень.  

До першого розділу зауважень немає. 

Другий розділ «Матеріали та методи дослідження» викладений на 24 

сторінках друкованого тексту, містить 5 підрозділів, ілюстрований трьома 

таблицями та чотирма рисунками. Автор описує дизайн дослідження: 

сформовані групи хворих, клінічні та параклінічні методи обстеження, 

наводить у таблиці детальну схему лікування захворювань тканин пародонта 

у курців. Використані методи сучасні, інформативні, адекватні меті та 

завданням, забезпечують отримання чітких та достовірних результатів на 

основі яких зроблені відповідні висновки. Розділ побудовано логічно і 

послідовно, матеріал викладено доступно. Цей розділ дає повне уявлення про 

обсяг проведених досліджень і дозволяє констатувати, що результати 
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дослідження базуються на достатній кількості спостережень, методики 

дослідження сучасні і доповнюють одна одну.  

Зауваження до другого розділу: окремі методики не варто було 

описувати повністю. Достатньо було навести принцип методики та дати 

посилання на літературне джерело, у якому вона описана.  

У третьому розділ «Особливості клінічного перебігу захворювань 

тканин пародонту у курців», який викладений на 24 сторінках і складається 

з 3-х підрозділів та містить 15 таблиць і 4 рисунки. У підрозділі 

3.1 «Поширеність та інтенсивність захворювання тканин пародонту в 

осіб груп спостереження» висвітлено структуру захворювань пародонта у 

групах дослідження залежно від віку та тривалості паління. У підрозділі 3.2 

дисертантом висвітлено динаміку пародонтальних індексів, спрощеного 

індексу гігієни та індексу кровоточивості ясен залежно від віку та тривалості 

паління. У підрозділі 3.3 «Особливості клінічного перебігу захворювань 

тканин пародонту у курців» автором показано, що отримані результати 

дослідження дають підстави стверджувати, що причиною суттєво гіршого 

гігієнічного стану порожнини рота у пацієнтів-курців є не лише недостатній 

догляд за порожниною рота, але й значною мірою вплив нікотину та його 

компонентів на структури порожнини рота. 

Зауваження до третього розділу: на нашу думку розділ викладено 

детально, послідовно і повно, проте містить дуже велику кількість 

розширених таблиць, які варто було б представити у вигляді діаграм чи 

графіків для легшого сприйняття.  

У розділі 4 «Експериментальне обґрунтування лікування та 

профілактики захворювань тканин пародонту на тлі тютюнопаління» 

автором доведено, що при застосуванні озонованої обліпихової олії для 

лікування тютюнозалежного пародонтиту у сироватці крові щурів вдалось 

досягнути зменшення вмісту малонового диальдегіду, відсотка гематокриту, 

метгемоглобіну, при збільшенні активності каталази та кальцію у сироватці 

крові, та активності лужної та кислої фосфатази у гомогенатах ясен, 
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відповідно до значень у піддослідних тварин без лікувальної корекції. Даний 

розділ викладений на 12-ти сторінках, містить 2 підрозділи, ілюстрований 3 

таблицями та 4 рисунками.  

У підрозділі 4.1 «Вплив озонованої обліпихової олії на біохімічні 

процеси в яснах та крові лабораторних тварин» автор, за допомогою 

біохімічних методів, встановила, що при моделювання пародонтиту в 

експериментальних тварин, а особливо при впливі продуктів неповного 

згорання тютюнового диму, у крові піддослідних щурів розвивались явища 

анемії, що призводило до гіпоксії, що суттєво інтенсифікує запальні процеси 

у тканинах пародонта. Клінічно ознаки ураження тканин пародонта були 

більш вираженими у щурів із тютюнозалежним пародонтитом. У результаті 

застосування озонованої обліпихової олії у якості аплікацій вдалось 

відновити баланс ПОЛ/АОС, знизивши вміст МДА, що засвідчує 

адекватність запропонованого лікувально-профілактичного засобу.  

У підрозділі 4.2 «Ефективність корекції мінералізації кісткової 

тканини озонованою обліпиховою олією в експериментальних тварин» 

автор демонструє, що за результатами аналізу біохімічних показників 

гомогенатів ясен та сироватки крові щурів при моделюванні пародонтиту 

визначаються процеси, що свідчать про розбалансування процесів 

ремодулювання кісткової тканини. Як наслідок, у організмі тварин 

досліджували більш інтенсивні біохімічні зміни кісткової тканини щелеп. 

Запропонований дисертантом метод профілактики запобігав розвитку 

метаболічних порушень, відповідно і патологічним змінам у тканинах ясен 

щурів. Застосування озонованої обліпихової олії не лише нормалізувало 

метаболізм у тканинах пародонта, але у деяких випадках покращувало 

значення біохімічних процесів.  

Серед зауважень до четвертого розділу: наявність поодиноких 

стилістичних помилок. 

П’ятий розділ даної роботи присвячений особливостям фізико-

хімічних властивостей ротової рідини, явищ гіпоксії, морфологічного стану 



10 
 

слизової оболонки альвеолярного паростку у курців із захворюваннями 

тканин пародонту» та складається з трьох підрозділів, що займають 17 

сторінок і ілюстровані 2 таблицями та 14 рисунками. У даному розділі 

представлено дослідження швидкості слиновиділення, в’язкості та 

кислотності ротової рідини залежно від тривалості тютюнопаління. 

Дисертантом доведено, що у пацієнтів-курців тривалість нікотинової 

залежності викликає зниження швидкості секреції слини, що погіршує 

очищення та обмін речовин у порожнині рота. Підвищення в’язкості слини, зі 

збільшенням стажу тютюнопаління викликає дисбаланс у системі 

механічного та хімічного самоочищення порожнини рота, що постає 

додатковим фактором створення умов для розвитку пародонтопатогенної 

мікрофлори та накопиченню продуктів їх життєдіяльності, сприяючи 

виникненню та ускладненню характеру перебігу запальних захворювань 

пародонта. Збільшення рН ротової рідини у курців, яка зростала залежно від 

термінів шкідливої звички, свідчить про підвищення мінералізуючих 

властивостяй слини внаслідок збільшення ступеня перенасиченості 

гідроксиапатитом, що призведе до масивного утворення зубного каменю. 

Останній, у свою чергу є травмуючим фактором та додатковим джерелом 

мікробної інвазії, що погіршує перебіг запальних і дистрофічно-запальних 

захворювань пародонта. Також у даному розділі висвітлено безпосередні 

результати кількісних показників гіпоксії макроорганізму у співставленні з 

пародонтальним статусом курців та представлено морфологічний аналіз змін 

тканин пародонта у курців, хворих на генералізований пародонтит. 

У висновках до 5 розділу автор на основі проведених досліджень 

підводить підсумок, що тютюнопаління викликає виразну пошкоджуючу дію 

на епітелій порожнини рота, що призведе до пришвидшеної загибелі та 

атрофії клітин його поверхневого шару. Це, у свою чергу, призведе до 

функціональної перебудови, послаблення гістогематичного бар’єру 

порожнини рота та сприяє оптимальним умовам для розмноження патогенної 

мікрофлори та її проникності у підлеглі тканини. Зміни у мікросудинному 
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руслі, пов’язані з системним зниженням оксигенації та підвищенням 

вільнорадикального окиснення. 

Принципових зауважень до розділу немає. 

Розділ 6 «Результати лікування курців із захворюваннями тканин 

пародонту за допомогою озонованої обліпихової олії» представлений 

двома підрозділами, що займають 15 сторінок, містить 5 таблиць та 8 

рисунків. В даному розділі представлено клінічну характеристику хворих із 

захворюваннями тканин пародонта, а також результати проведеного 

лікування безпосередньо після лікування, через 6 та 12 місяців. Так через 12 

місяців після лікування, у групі колишніх курців вдалося досягнути 

покращання пародонтальних індексів. Таким чином, позитивна динаміка 

параклінічних індексів, виражена у пролонгації терапевтичного ефекту, не 

тільки підкреслює адекватність застосованого лікувального середника, але й 

доводить соціальну значимість проблеми відмови від тютюнопаління у осіб з 

запальними та дистрофічно-запальними змінами тканин пародонта. 

В останньому розділі «Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження», що викладений на 11 сторінках комп’ютерного тексту, автор 

дає стислу інформацію про мету та завдання дослідження, проводить 

обговорення, аналіз та пояснення отриманих результатів, їх теоретичне і 

практичне обґрунтування. Результати наукових досліджень представлені 6-

ма висновками. 

Висновки підтверджені висвітленими результатами матеріалів  

дисертації і відповідають поставленим завданням та не викликають сумнівів. 

Дисертаційна робота має належний обсяг упроваджень та публікацій. 

Принципових зауважень до змісту, оформлення і стилю дисертації немає. 

 Загалом, отримані результати мають наукову цінність, добре 

статистично опрацьовані, відносяться до інноваційних технологій і можуть 

бути використані в практичній стоматології.  

Список використаних джерел є достатньо повним та віддзеркалює 

основний зміст дисертації. 
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В обов’язковому додатку до дисертації подано список публікацій 

здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів 

дисертації – назви конференцій, місце і дата їх проведення з наведенням 

форми участі здобувача. 

 

Повнота викладу основних результатів дисертації 

у наукових фахових виданнях 

 Матеріали та основні положення дисертації викладено у 13 друкованих 

працях, із них 7 у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 6 – у збірниках 

матеріалів наукових конференцій, із них 1 публікація у закордонному 

виданні; отримано 1 патент України на корисну модель.   

 

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.  

У цілому робота написана добре. Легко сприймаються результати 

проведених досліджень. Дисертаційна робота гарно ілюстрована. Подекуди 

автор будує дуже довгі речення, що дещо ускладнює сприйняття матеріалу. 

Трапляються поодинокі стилістичні та орфографічні помилки. Слід 

відзначити, що окремі недоліки дисертації жодною мірою не знижують 

цінності роботи. Принципових зауважень щодо змісту роботи немає, її 

результати повною мірою відображені в авторефераті, який також 

оформлений правильно, заперечень та зауважень не викликає. При 

ознайомленні з дисертаційною роботою виник ряд запитань, які не носять 

принципового характеру, проте потребують додаткового пояснення: 

1. Які ще Вам відомі методики застосування озону в стоматології?  

2. Які властивості обліпихової олії спонукали Вас до її використання 

при лікуванні хворих із захворюваннями тканин пародонту? 

3. Яка кількість пацієнтів була мотивована та перестали палити 

цигарки?  
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ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Ільчишин Марти Петрівни на тему 

«Оптимізація комплексного лікування захворювань тканин пародонту у 

курців», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія є завершеним науковим 

дослідженням, виконаним на сучасному науково-медичному рівні, яке 

присвячене підвищенню ефективності лікування захворювань тканин 

пародонта у осіб, які курять, шляхом застосування озонованої обліпихової 

олії. 

За своєю актуальністю, метою і завданнями дослідження, 

достовірністю і обґрунтованістю отриманих результатів, висновків, науковою 

новизною і практичним значенням дисертація Ільчишин Марти Петрівни 

повністю відповідає пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 липня 2013 р. 

№567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінетів Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015р. і №1159 від 30.12.2015 р.), а її автор 

заслуговує присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. 

 


