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Актуальність теми. Одним із суттєвих хвороботворних чинників, який 

зумовлює виникнення та прогресування численних тяжких захворювань майже 

всіх систем організму, в тому числі і онкопатології, є тютюнопаління. За даними 

статистки поширеність такого типу побутової наркоманії, на жаль, не тільки не 

зменшується, особливо в Україні, а й ще зростає, в тому числі і серед жінок. 

Пародонт, як чутливий маркер, більшості патологічних процесів в організмі, у 

даному випадку є безпосередньою мішеню впливу зазначеної шкідливої звички. 

Оптимізації етіологічного та патогенетичного лікування хвороб пародонта у  

пацієнтів, які палять, саме і присвячене представлене дисертаційне дослідження, 

що є надзвичайно актуальним, практично вагомим фактором.  

Дисертаційна робота є фрагментом двох 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). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. 

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації, сформульовані у 

дисертації, є обгрунтованими, вагомими, оскільки базуються на достатній 

кількості об’єктів та матеріалів досліджень, адекватних сучасних методах 



клініко-лабораторних, експериментальних спостережень, а застосоване 

патогенетичне спрямування клінічних, рентгенологічних, функціональних, 

біохімічних, біофізичних, морфологічних досліджень сприяло підвищенню 

ефективності лікування запальних та запально-дистрофічних захворювань 

пародонта у тютюнозалежних хворих. 

Вирішення сформульованої у дисертаційній роботі мети реалізовувалось на 

основі ретельного аналізу клініко-рентгенологічних показників стану пародонта 

у  курців; оцінці фізико-хімічних властивостей їх ротової рідини залежно від 

тривалості тютюнопаління; вивченні інтегральних показників гіпоксії у крові та 

морфологічних змін у біоптатах ясен курців, хворих на генералізований 

пародонтит; експериментального обгрунтування ефективності запропонованого 

лікувального комплексу. Такий підхід наукових досліджень дозволив розробити, 

впровадити та перевірити ефективність у найближчі та віддалені терміни 

спостереження патогенетично обґрунтоване комплексне лікування 

тютюнозалежних хворих на запальні та запально-дистрофічні захворювання 

пародонта. 

Загалом дисертанткою було обстежено 321 пацієнт віком 18 - 55 років. 

Пародонтологічний статус оцінювали у двох групах – основній (216 курців із 

захворюваннями пародонта) та порівняльній (105 осіб-некурців із аналогічними 

патологічними змінами пародонта, але без соматичних захворювань в анамнезі). 

Патогенетичні особливості розвитку захворювань пародонта за умов впливу 

тютюнопаління вивчали у 51 хворого основної та 44 осіб порівняльної груп, 

застосовуючи комплекс клініко-рентгенологічних, функціональних, фізико-

хімічних, біохімічних, морфологічних досліджень. Експерименти виконані на 64 

щурах - самицях лінії Вістар, стадного розведення, яких розподіляли на 5 груп у 

відповідності до поставленої мети наукового спостереження.  

Комплексне лікування у стоматолога тютюнозалежних пацієнтів із 

захворюваннями пародонта проведено 51 хворого основної групи та 44 осіб 

контрольної групи (44 особи) у динаміці диспансерного спостереження 6, 12 

місяців. 



Використані у дисертаційній роботі методи сучасні, інформативні, що 

дозволило отримати об’єктивні дані щодо змін стану пародонта, крові, ротової 

рідини обстежених осіб та оцінити медичну ефективність патогенетичного 

підходу до диспансеризації хворих, які тютюнозалежні та мають запальні та 

запально-дистрофічні зміни пародонта. Проведена статистична обробка 

отриманих результатів із використанням загальноприйнятих методів 

варіаційної статистики на основі комп’ютерної програми „Statistica 6.0” i 

„Microsoft Office Excel 2007», а також шляхом розрахунку коефіцієнтів парної 

кореляції за методом Пірсона. Такий математичний аналіз свідчить про 

достовірність отриманих показників; їх обговорення, висновки дозволяють 

стверджувати про достатній рівень обґрунтованості сформульованих 

дисертанткою наукових положень, які доповідались на шести науково-практичних 

конференціях різного рівня.  

За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з яких 7 статей 

у фахових виданнях України, 1 – у закордонному виданні. Пріоритетність 

наукових розробок підтверджена патентом України на корисну модель. 

Опубліковані праці повністю охоплюють всі розділи дисертації. 

Результати виконаних досліджень впроваджені у навчальний та 

лікувальний процеси на кафедрах терапевтичної стоматології ФПДО Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, Ужгородського 

національного університету, Львівського медичного інституту, Тернопільського 

державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Інституту 

стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 

П.Л.Шупика; навчальний процес кафедри токсикологічної та аналітичної хімії 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; 

практичну діяльність Комунальних некомерційних підприємств „Стоматологічна 

поліклініка № 4”, „Стоматологічна поліклініка № 1”; Стоматологічного 

медичного центру Львівського національного медичного університету ім. Д. 

Галицького, Стрийської міської стоматологічної поліклініки.  

 



Наукова цінність та практична значимість роботи.  

Пріоритетною у дисертаційній роботі є створена модель 

експериментального пародонтиту на тлі тютюнопаління із застосуванням 

екстрагованих компонентів тютюнового диму, експериментальне обґрунтування  

ефективності застосування для його лікування озонованої обліпихової олії на 

основі морфометричних досліджень альвеолярного відростка, біохімічних 

досліджень сироватки крові та гомогенатів ясен.  

Дисертанткою уточнені та доповнені наукові дані щодо поширеності 

запальних та дистрофічно-запальних захворювань пародонта у курців, фізико-

хімічного стану ротової рідини, морфологічних особливостей біоптатів ясен. На 

підставі отриманих результатів клінічних, лабораторних і експериментальних 

досліджень опрацьована лікарська форма озонованої обліпихової олії, 

ефективність якої підтверджена у ході експериментальних та клінічних 

досліджень, що дозволило рекомендувати її для практичного застосування. 

Вивчені у дисертаційному дослідженні окремі ланки патогенезу 

захворювань тканин пародонта у курців вказують на формування синдрому 

взаємного обтяження патологічних станів і визначають необхідність 

комплексного підходу до їх лікування з урахуванням тривалості тютюнопаління 

у даного контингенту пацієнтів. Визначена у роботі і тактика підтримуючої 

терапії, яка дозволяє досягти стійкої ремісії перебігу захворювань тканин 

пародонта у тютюнозалежних осіб. Отримані результати обґрунтовують 

необхідність міждисциплінарної інтеграції лікарів із участю стоматологів з 

метою оптимізації схем лікування курців, що мають патологічні зміни 

пародонта. 

Зазначене дозволяє стверджувати про наукову цінність та практичну 

значимість дисертаційного дослідження. 

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи.  

Дисертація М.П. Ільчишин побудована за загальноприйнятою схемою, 

викладена на 206 сторінках друкованого тексту, з яких 122 сторінки основного 



тексту, містить 32 таблиці, 34 рисунки і складається із вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів, об’єктів та методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, переліку використаних джерел літератури (220 

найменувань, із них 87 закордонних), додатків. 

У «Вступі» дисертації аргументовано, повно висвітлені актуальність теми 

дослідження, зв'язок роботи з науковими темами, мета, завдання, наукова 

новизна та практична значимість отриманих результатів, особистий внесок 

автора у виконання даного дослідження, впровадження та апробація 

дисертаційних матеріалів, повнота їх викладення в опублікованих працях.  

Розділ 1 «Сучасні уявлення про вплив компонентів тютюнового диму  та 

тютюнопаління на організм людини» у трьох підрозділах на 26 сторінках 

представляє опис хімічної структури тютюну та складників тютюнового диму, 

впливу тютюнопаління на організм людини, застосування рослинних адаптогенів 

та оксигенотерапії у стоматології.  Інформація розділу викладена аргументовано, 

доступно із вагомими логічними висновками. 

Представлення об’єктів клінічних спостережень, матеріалів 

експериментальних досліджень із описом застосованих методів клініко-

лабораторного, функціонального, рентгенологічного обстеження, лікувально-

профілактичних заходів у хворих на хронічний катаральний гінгівіт 

і генералізований пародонтит, принципів отримання озонованої обліпихової олії 

та її застосування у хворих-курців із захворюваннями пародонта, статистичної 

обробки отриманих результатів наведені у п’яти підрозділах другого розділу. 

Усі підрозділи логічні за змістом та черговістю.  

Зауваження: застосовані у роботі біохімічні методики є відомими і не 

потребують такої деталізації у тексті, необхідно було лише посилання на 

літературне джерело. 

Особливості клінічного перебігу захворювань пародонта, їх індексна 

оцінка, результати функціонального та рентгенологічного обстеження у курців 

наведені у третьому розділі дисертації. Встановлено, що у курців частота  



запальних захворювань тканин пародонта достовірно у 2,2 рази нижче, тоді як 

дистрофічно-запальних уражень пародонта – у 1,3 рази вище (82,90±2,72 % від 

61,92±3,51 %, р<0,05), ніж у некурців, що підтверджувалась показниками 

пародонтальних і гігієнічного індексів, рентгенологічного та функціонального 

обстеження. Аналіз у віковому аспекті пародонтологічної захворюваності 

показав, що частота поширеності гінгівіту в осіб основної групи з віком 

зменшувалась та була вірогідно нижче, ніж в обстежених групи порівняння, але 

зростала поширеність генералізваного пародонтиту. При тривалості 

тютюнопаління до 1 року гінгівіт виявили у 17,0±2,95 % обстежених та 

3,03±1,36 % осіб з тривалістю тютюнопаління 6–10 років. Частота випадків 

локалізованого пародонтиту була максимальною (37,03±3,28 %) у курців зі 

стажем тютюнопаління 1–5 років при відсутності даної нозологічної одиниці в 

осіб зі шкідливою звичкою понад 10 років. Показано, що в осіб із тривалістю 

тютюнопаління до 1 року генералізований пародонтит не діагностували, тоді як 

із збільшення стажу тютюнопаління зростала частота та тяжкість запально-

дистрофічних змін пародонта. Дані індексних показників, вакуумної проби 

підтверджували більш виражені гемодинамічні порушення у 

мікроциркуляторному руслі у хворих, схильних до тютюнопаління, особливо із 

збільшенням тривалості шкідливої звички. 

Зауваження: некоректним є вживання у тексті та назві таблиць 

словосполучення «діагностична структура захворювань». 

У четвертому розділі наведені результати експериментального 

обгрунтування лікування та профілактики захворювань тканин пародонта на тлі 

тютюнопаління. Дисертанткою встановлено, що утримання лабораторних 

тварин на пародонтопатогенній дієті з одночасним контактом щурів з 

шкідливими компонентами тютюну ініціює розвиток патологічних змін у 

тканинах пародонта, які супроводжувались зміною метаболізму, як на 

системному рівні, так і в тканинах пародонта, що підтверджувалось зниженням 

в них активності каталази при одночасному збільшенні рівня ТБК-активних 

продуктів, формуванню анемічного синдрому, збільшенню функціональної 



активності остеобластів з одночасною активацією остеокластів, що сприяло 

атрофії та резорбції кісткової тканини щелеп тварин.    

При застосуванні озонованої обліпихової олії для лікування 

тютюнозалежного пародонтиту у сироватці крові щурів відбувалась позитивна 

динаміка всіх досліджуваних показників, порівняно із аналогічними даними  

піддослідних тварин без лікувальної корекції.  

Дослідженню фізико-хімічних властивостей ротової рідини, явища 

гіпоксії, морфологічних змін ясен у курців із захворюваннями пародонта 

присвячений п’ятий розділ. Встановлено, що зі збільшенням тривалості 

тютюнопаління значно погіршуються фізико-хімічні властивості ротової 

рідини: знижується швидкість слиновиділення, зростає в’язкість, рН ротової 

рідини, особливо в осіб із тривалістю тютюнопаління понад 10 років. 

У хворих на генералізований пародонтит курців парціальне напруження 

кисню у крові було на 15,56 % нижче, ніж у хворих із аналогічними змінами 

пародонта,  але без шкідливої звички.  Значення насичення гемоглобіну киснем 

крові було найнижчим в осіб основної групи. Доведено, що частота серцевих 

скорочень у хворих, що палили, була вірогідно вище, ніж в осіб порівняльної та 

контрольних груп. Морфологічні зміни тканин пародонта у курців візуалізували 

виразну пошкоджуючу дію тютюнопаління на епітелій порожнини рота, що 

призводило до пришвидшеної загибелі та атрофії клітин його поверхневого шару, 

функціональної перебудови, послаблення гістогематичного бар’єру порожнини 

рота. На думку дисертантки зміни у мікросудинному руслі пародонта курців були 

пов’язані з системним зниженням оксигенації та підвищенням вільнорадикального 

окиснення. 

Зауваження: більш логічним було б представлення даного розділу перед 

розділом виконаних експериментальних досліджень.  

Розділ 6 містить результати оцінки клініко-рентгенологічної ефективності 

комплексного лікування курців із захворюваннями пародонта у найближчі та 

віддалені терміни спостережень із застосуванням озонованої обліпихової олії. 

Патогенетично обгрунтовані дисертанткою схеми лікування хворих на 



хронічний катаральний гінгівіт, генералізований пародонтит різного ступеня 

тяжкості сприяли швидкій ліквідації запального процесу в яснах, запобігали 

подальшому прогресуванню дистрофічно-запального процесу в тканинах 

пародонта, що підтверджувалось позитивною динамікою клінічних та індексних 

показників, рентгенологічних досліджень у найближчі та віддалені терміни 

спостереження.  

Так через 12 місяців в основній групі у 11 хворих з хронічним 

катаральним гінгівітом нормалізація стану ясен відзначалась у 90,9 % осіб, тоді 

як у групі контролю при застосуванні традиційного лікування - лише у 40,0 % 

пацієнтів. Через 1 рік диспансеризації курців із генералізованим пародонтитом 

за запропонованою тактикою курації ремісія відмічена у 80,0 % проти 23,52 % 

осіб контрольної групи (р<0,01). Високий терапевтичний ефект 

запропонованого лікування із використанням озонованої обліпихової олії, 

особливо у віддалені терміни спостережень, свідчить про пародонтопротекторні 

властивості обліпихової олії та бактеріологічну дію озону. Важливим моментом 

роботи є твердження, що досягнення стійкого медичного ефекту при лікуванні 

захворювань тканин пародонта у курців забезпечується поєднанням системного 

лікування у відповідності до протоколів надання медичної допомоги хворим із 

запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта та 

включенням до схеми місцевого лікування озонованої обліпихової олії у вигляді 

аплікацій, ротових ванночок, полоскань. 

На 11 сторінках розділу «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» 

наведене деталізоване узагальнення та обговорення виконаних досліджень. 

Отримані дисертанткою результати клініко-рентгенологічних спостережень, 

лабораторного обстеження, експериментальних досліджень ретельно 

проаналізовані у взаємозв’язку та динаміці виконаних досліджень.  

Зауваження: при цитуванні у тексті розділу посилань на інших вчених 

необхідно надавати у дужках цифрове посилання (с. 146, 153).  

Висновки дисертації базуються на результатах проведених спостережень, 

переконливі, аргументовані.  



 Автореферат повністю відображає основні положення виконаних 

дисертаційних досліджень. 

Дисертаційна робота вносить вагомий вклад у теоретичну та практичну 

стоматологію. Принципових зауважень щодо оформлення і викладення 

матеріалу в дисертації не має. 

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли наступні 

запитання: 

1. Як, на думку дисертантки, реалізувати головний захід у лікуванні 

обстеженого контингенту курців – ліквідувати шкідливу звичку 

тютюнопаління? 

2.  Який соматичний статус мали обстежені курці із патологічними 

змінами пародонта? 

3. Чим керувалась дисертантка при призначенні системної 

медикаментозної терапії, враховуючи посилання в схемі загального лікування 

на 7 груп препаратів?   

Заключення 

Дисертаційна робота М.П. Ільчишин «Оптимізація комплексного 

лікування захворювань тканин пародонту у курців» є завершеним самостійним 

науковим дослідженням, що виконано за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія, 

в якому дисертантка запропонувала теоретичне обґрунтування й практичне 

вирішення науково-практичної задачі сучасної стоматології – підвищення 

ефективності комплексного патогенетичного лікування захворювань пародонта 

тютюнозалежних хворих шляхом додаткового застосування озонованої 

обліпихової олії. 

За актуальністю та обсягом  виконаних досліджень, науковою новизною, 

теоретичною та практичною значимістю отриманих результатів, адекватністю 

застосованих методів дослідження, достовірністю та вагомістю сформульованих 

наукових положень, висновків, практичних рекомендацій дисертація 

М.П.Ільчишин відповідає вимогам п. 11 “Порядку присудження наукових 

ступенів” Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (зі  



змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 

10.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року) щодо кандидатських дисертацій 

та наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. №40 “Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації”, а дисертантка Марта Петрівна 

Ільчишин заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. 
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