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Актуальність теми дослідження

Дослідження останніх років показують, що через погіршення стану 

навколишнього середовища, соціально-економічних проблем і, в цілому, 

зниження рівня життя підвищується розповсюдженість карієсу серед дитячого 

населення нашої країни і сягає від 62 % до 96,5 % при інтенсивності каріозного 

ураження від 3,2 до 7,2 зуба. Внаслідок несвоєчасної профілактики або 

неадекватного лікування карієсу тимчасових зубів спостерігається високий 

відсоток його ускладнених форм без яскравих клінічних проявів. Особливо 

високий рівень ураженості зубів карієсом спостерігається в регіонах, що 

характеризуються природним дефіцитом фтору, зокрема, у Прикарпатті. Окрім 

того, природні геохімічні та кліматичні особливості створюють передумови для 

зниження соматичного і стоматологічного здоров’я дітей.

Проведені раніше дослідження були присвячені вивченню ураженості 

карієсом у більшості випадків постійних зубів, не було створено уявлення про 

регіональні особливості формування карієсу тимчасових зубів з можливістю 

оцінювання тенденції його розвитку та опрацювання профілактичних заходів. В 

зв’язку із цим, тема дисертаційної роботи О.М. Черепюк, що присвячена 

обґрунтуванню ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей 

Прикарпаття, на підставі проведення системного аналізу біохімічних, 

морфологічних та імунологічних змін в організмі дітей є своєчасною й 

актуальною.

Дисертаційна робота є частиною планової науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології НШ ПО, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» -  «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових
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груп». Державна реєстрація № 0114U001788. Здобувач була виконавцем окремих 

фрагментів зазначеної НДР.

Наукова цінність та практична значимість роботи

Доповнено наукові дані про поширеність та інтенсивність карієсу 

тимчасових зубів у дітей Прикарпаття. Поширеність карієсу тимчасових зубів 

склала 90,9% при інтенсивності каріозного процесу 3,52 зуба та найвищої 

інтенсивності карієсу 5,58 зуба.

Уточнено наукові дані про чинники ризику виникнення карієсу тимчасових 

зубів у дітей дошкільного віку, зокрема вплив харчування та рівень знань батьків 

щодо догляду за порожниною рота.

У дітей дошкільного віку з різним рівнем інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів уперше досліджено зміни фізичних, біохімічних, імунологічних властивостей 

ротової рідини: при високому рівні інтенсивності карієсу зубів була збільшеною 

активність кислої фосфатази та зниженою -  лужної; зменшений вміст фосфору та 

магнію; збільшений вміст кальцію; збільшення в’язкості ротової рідини та зсув її 

водневого показника в кислий бік; зменшення рівня секреторного імуноглобуліну 

А, вмісту лізоциму, збільшення кількості лактобацил; зниження 

мінералізувального потенціалу ротової рідини.

На підставі покращення вищезазначених показників науково обґрунтовано та 

доведено клінічну ефективність розробленого комплексу профілактичних заходів у 

дітей з урахуванням рівнів інтенсивності карієсу тимчасових зубів.

Практичне значення отриманих результатів заключається в тому, що цифрові 

дані поширеності й інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного 

віку, можуть бути використані для планування об’єму лікувально-профілактичної 

допомоги дитячому населенню.

Дані біохімічних та морфологічних досліджень ротової рідини можна 

використовувати для прогнозування розвитку карієсу тимчасових зубів та для 

визначення ефективності лікувально-профілактичних заходів.



У практичну охорону здоров’я рекомендовано комплекс ранньої 

профілактики карієсу тимчасових зубів, метою якого є забезпечення оптимальних 

умов для формування карієсрезистентної емалі. Комплекс передбачає: гігієнічне 

навчання та виховання дітей; регулярний догляд та проведення професійної гігієни 

порожнини рота; герметизацію фісур із використанням герметика «Fissurit FX»; 

проведення глибокого фторування препаратом «Глуфторед»; аплікації 

фторвмісного лаку «Bifluorid-12»; дітям із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу рекомендовано чищення зубів зубною пастою 

«AMIFLUOR», а дітям із середнім та низьким рівнем інтенсивності карієсу 

зубними пастами «LAKALUT baby» і «MINERALIN Kids»; введення дітям у 

харчовий раціон морської капусти. Дітям із високим та дуже високим рівнем 

інтенсивності карієсу тимчасових зубів для підвищення резистентності організму 

рекомендовано один курс на рік ендогенно препарат «Імунал плюс С».

Таким чином, дисертаційна робота є теоретично цінною та значимою як для 

практичної, так і теоретичної стоматології, зокрема дитячого віку.

Основні наукові та практичні положення використовуються у лікувальному 

та навчальному процесах на кафедрі стоматології дитячого віку Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедрі дитячої 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

кафедрі терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедрі хірургічної та 

дитячої стоматології ВДНЗ «Буковинський державний медичний 

університет»; кафедрі стоматології дитячого віку Ужгородського 

національного університету.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у практичну діяльність 

дитячого відділення стоматологічного медичного центру Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького; дитячої 

стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківська та Центру стоматології 

університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет».



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, їх

достовірність

Для підвищення ефективності профілактичних заходів карієсу 

тимчасових зубів у дітей, які проживають на території Прикарпаття, дисертант 

вирішувала наступні завдання - вивчила поширеність, інтенсивність та 

особливості клінічних проявів ураження твердих тканин тимчасових зубів у 

дітей дошкільного віку; проаналізувала зв’язок карієсу тимчасових зубів у 

дітей із гігієною порожнини рота та освітніми знаннями батьків; дослідила 

фізичні, біохімічні, морфологічні властивості ротової рідини у дітей 

дошкільного віку та їхній зв'язок з карієсом тимчасових зубів; оцінила 

імунологічні, мікробіологічні властивості ротової рідини у дітей дошкільного 

віку та їх зв'язок із карієсом тимчасових зубів; розробила та оцінила 

ефективність комплексу профілактичних заходів у дітей дошкільного віку з 

каріозним ураженням зубів на підставі клінічних та лабораторних даних.

Наукові положення ґрунтуються на достатній кількості фактичного 

матеріалу. Так було проведено обстеження 505 дітей віком від 2 до 6 років: 96 

дітей дворічного, 97 дітей трирічного, 97 дітей чотирирічного, 95 дітей 

п’ятирічного та 120 дітей шестирічного віку із визначенням поширеності (у %), 

інтенсивності (кп), найвищої інтенсивності карієсу (ШК); ефективність 

профілактичних заходів оцінювали за редукцією приросту інтенсивності карієсу 

за методом J1.H. Лубоцької; рівень інтенсивності карієсу (РІК) у дітей раннього 

віку (до 5 років) проводили за методом Н.В. Віденко. Також проводили 

визначення рівня стоматологічної допомоги дітям різного віку за П.А. Леусом 

(1990) і визначали потребу дітей у лікуванні карієсу. Гігієнічний стан порожнини 

рота визначено у 198 дітей за допомогою гігієнічного індексу Федорова- 

Володкіної. Під клінічними спостереженнями було 200 дітей трирічного віку, 

поділених на 2 групи -  120 дітей основної групи та 80 дітей контрольної групи.

Для визначення рівня санітарно-гігієнічних знань дітей та їхніх батьків 

проведено анкетування 198 респондентів.



Окрім того, були проведені лабораторні дослідження -  фізичні та 

біохімічні параметри ротової рідини дітей вивчено у 120 дітей; з метою оцінки 

ефективності впровадженого профілактичного комплексу біохімічні показники 

досліджено у 105 дітей. Зокрема, вивчався водневий показник; в’язкість; рівень 

неорганічного фосфору, загального кальцію, магнію; активність лужної та кислої 

фосфатаз; рівень секреторного імуноглобуліну класу A (slgA) та лізоциму.

Концентрацію Lactobacilli fermentum (КУО/мл) у ротовій рідині 83 дітей 

визначали методом занурених предметних скелець, покритих селективним 

середовищем Сабуро.

Мінералізувальні властивості ротової рідини у 120 дітей оцінювали за 

показниками мікрокристалізації та мінералізувального потенціалу за методикою 

П.А. Jleyca.

Використані епідеміологічні, клінічні, соціологічні та лабораторні методи 

досліджень є сучасними, інформативними й адекватними поставленим 

завданням та дозволяють досягнути поставлену мету наукового дослідження. 

Проведений математично-статистичний аналіз цифрових даних переконливо 

свідчить про достовірність отриманих результатів, а їх обговорення, та висновки 

дозволяють стверджувати про достатній рівень обґрунтованості сформульованих 

автором наукових положень.

За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, у тому числі, 6 

статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті в міжнародних виданнях, 

З публікації в матеріалах науково-практичних конференцій. Опубліковані праці 

висвітлюють усі розділи дисертації.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення

роботи

Дисертаційна робота викладена на 226 сторінках друкованого тексту (156 

сторінок основного тексту) та складається з анотації, вступу, огляду літератури, 4 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку літературних джерел і додатків.



Робота містить список 243 літературних найменувань, з яких 69 латиницею. 

Дослідження проілюстровано 63 рисунками, цифровий матеріал представлено у 

28 таблицях.

У вступі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність 

дослідження, що базується на необхідності поглибленого вивчення підходів щодо 

ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття на підставі 

проведення аналізу даних епідеміологічних, клінічних, соціологічних і 

лабораторних досліджень.

Чітко сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт і 

предмет досліджень, висвітлено особистий внесок здобувана.

Огляд літератури “Карієс зубів у дітей раннього віку -  сучасна проблема 

дитячої стоматології” викладений на 28 сторінках і складається з двох підрозділів: 

перший присвячено поширеності карієсу зубів у дітей дошкільного віку та 

чинникам ризику його виникнення; другий -  особливостям лікування та сучасним 

аспектам профілактики карієсу зубів у дітей дошкільного віку.

У підрозділі 1.1 представлено інформацію щодо ураженості карієсом 

тимчасових зубів дітей України й інших країн, його інтенсивності у взаємозв’язку 

із віком дитини, антропогенними факторами, клімато-географічними 

особливостями району проживання, екологічними умовами; приділено увагу 

впливу супутньої патології та змінам біохімічних та біофізичних показників 

змішаної слини. Підрозділ закінчується коротким резюме.

У підрозділі 1.2 детально представлено дані щодо методів лікування і 

профілактики карієсу зубів у дітей, зокрема із використанням мінімально 

інвазивних методик, глибокого фторування, використання гелів і лаків, 

ополіскувачів, антимікробних середників і загального лікування.

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

достатньої обізнаності дисертантки з даної наукової тематики. Водночас, як 

недолік, можна вказати, що розділ громіздкий, можна було його зробити 

коротшим.



У розділі 2 “Матеріал і методи дослідження” наявні 4 підрозділи, в яких 

представлені загальна характеристика методик виконаних клінічних 

спостережень, соціологічних, лабораторних досліджень, варіаційно-статистичних 

методів опрацювання цифрового матеріалу.

У розділі проведене коротке обґрунтування вибору кожної методики, 

представлене її описання. Розділ ілюстрований фотографією -  шаблоном щодо 

визначення концентрації лактобацил, представлена зручна таблиця оцінки 

мікрокристалізації ротової рідини.

На мій погляд, деякі методики представлені занадто докладно, зокрема 

визначення активності лужної та кислої фосфатаз з калібрувальними графіками. 

Усі наявні формули не мають порядкового номеру праворуч.

Розділ 3 “Поширеність та особливості клінічних проявів карієсу тимчасових 

зубів у дітей дошкільного віку” присвячено аналізу результатів стоматологічного 

обстеження дітей з визначенням епідеміологічних показників і структури карієсу 

тимчасових зубів.

У підрозділі 3.1 “Ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей” 

представлено дані поширеності карієсу у дітей різного віку. Визначено, що 

найбільш виражене зростання поширеності та інтенсивності карієсу тимчасових 

зубів спостерігається у дітей віком від 2 до 6 років з 88,65 % до 97,5 % та із 2,68 

до 5,12 зуба відповідно. Аналіз рівня інтенсивності карієсу тимчасових зубів у 

дітей 2-6 років виявив у 17,16% дітей високий та дуже високий рівень у 69,18 % -  

середній, у 13,65% -  низький рівень інтенсивності карієсу. Автором 

представлена структура індексу «кп», ускладненого карієсу, НІК -  найвищої 

інтенсивності карієсу, частота ураження карієсом різних груп зубів у обстежених 

дітей та рівень стоматологічної допомоги у дітей різного віку; визначено потребу 

у стоматологічній допомозі.

На початку підрозділу є «відхилення» у бік пояснень критеріїв включення 

дітей у дослідження, обґрунтування вибору методів варіаційної статистики -  усе 

це можна було представити у 2 розділі.



У підрозділі 3.2 “Взаємозв’язок карієсу зубів із харчуванням дітей 

дошкільного віку» проаналізовано результати соціологічного дослідження. 

Наслідком вивчення особливостей харчування дітей з високим і низьким рівнем 

карієсу явився кореляційний зв'язок між цими факторами.

У кінці підрозділу слід було акцентувати увагу на найбільш впливові 

фактори, які сприяли розвитку карієсу.

У підрозділі 3.3 “Рівень санітарно-гігієнічних знань батьків та гігієни 

ротової порожнини дітей» з’ясовано недостатній рівень знань з догляду за 

порожниною рота дітей, чинники ризику виникнення карієсу зубів, засоби гігієни 

та їхню роль у профілактиці карієсу зубів. Окрім того, встановлено незадовільний 

гігієнічний стан порожнини рота у дітей дошкільного віку. У дітей із карієсом 

зубів виявлено значно гірший стан гігієни порожнини рота, порівняно з дітьми з 

інтактними зубами. Чим старше були діти, тим кращим був гігієнічний стан 

порожнини рота як у дітей з інтактними зубами, так і з карієсом зубів.

Розділ достатньо ілюстрований (27 рисунків) графічно поданим цифровим 

матеріалом і фото зубних рядів обстежених дітей.

4 розділ «Лабораторні дослідження» представлено на 27 сторінках, містить 

8 таблиць, ілюстрований 17 рисунками. Розділ поділений на 4 підрозділи, в яких 

автор характеризує фізичні та біохімічні показники, морфологічну картину 

ротової рідини, стан місцевого імунітету порожнини рота та дає кількісну оцінку 

вмісту лактобацил у ротовій рідині. Кожний підрозділ закінчується невеликими 

резюме щодо зміни досліджуваних показників у залежності від рівня 

інтенсивності карієсу та перспективою формування карієсрезистентної емалі. 

Визначено зміни фізичних, біохімічних, імунологічних властивостей ротової 

рідини: при високому рівні інтенсивності карієсу зубів була збільшена активність 

кислої фосфатази та знижена -  лужної; зменшений вміст фосфору та магнію; 

збільшений вміст кальцію; збільшена в’язкість ротової рідини та зсув її водневого 

показника в кислий бік; зменшений рівень лізоциму та секреторного 

імуноглобуліну А, збільшена кількість лактобацил; знижений мінералізувальний 

потенціал ротової рідини.



Кожний підрозділ починається з невеликого вступу із вказівкою 

нормальних показників і методик -  ця інформація могла бути представлена у 2 

розділі.

Розділ 5 “Обґрунтування та оцінка ефективності карієспрофілактичних 

заходів у дітей дошкільного віку” присвячено порівнянню ефективності 

традиційних і запропонованих лікувально-профілактичних заходів на підставі 

клінічних спостережень та змін показників ротової рідини.

У підрозділі 5.1 представлено розподіл дітей за групами спостережень, 

докладно описані профілактичні заходи у дітей основної групи. На підставі 

вивчення інтенсивності карієсу у дітей із різним його рівнем після впровадження 

лікувально-профілактичного комплексу (JJLLJLK) спостережено редукцію приросту 

інтенсивності карієсу, покращення рівня гігієни порожнини рота. Відмічено 

високу ефективність проведення «Уроків здоров’я» щодо мотивації дітей до 

належного догляду за порожниною рота.

У підрозділі 5.2 проаналізований вплив лікувально-профілактичних заходів 

на біохімічні та фізичні показники ротової рідини дітей груп спостережень з 

різним рівнем інтенсивності карієсу. Визначено, що за 6 місяців після 

впровадження ЛПК знизилась активність кислої фосфатази; активність 

лужної фосфатази зросла, порівняно зі значенням контрольної групи, де 

активність даного ферменту, навпаки, знизилася; зменшувалася концентрація Са++ 

в ротовій рідині окрім дітей контрольної групи з низькою інтенсивністю карієсу; 

збільшувалася концентрація неорганічного фосфору та магнію; зменшувалася 

в’язкість ротової рідини, нормалізувалися показники pH.

У підрозділі 5.3 висвітлено вплив лікувально-профілактичних заходів на 

імунологічні властивості ротової рідини дітей груп спостережень. Зокрема 

встановлено, що рівень лізоциму недостовірно зріс у дітей контрольної групи, 

водночас, у дітей основної групи зростання цього показника було достовірним. 

Аналогічними були й зміни рівня секреторного імуноглобуліну А. Бажаним було 

б завершити підрозділ невеликим резюме.



У цілому, розділ змістовний, викладений на 36 сторінках, ілюстрований 15 

рисунками та містить 12 таблиць. Розподіл дітей за групами спостережень та опис 

профілактичниз заходів у дітей основної і контрольної груп можна було 

представити у 2 розділі.

У розділі “Аналіз та узагальнення результатів досліджень” автор 

характеризує і узагальнює основні результати власного дослідження. Наведено 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну і 

практичну значимість отриманих результатів для наукової і практичної 

стоматології. Доцільним було б матеріал представити у більш дискусійному 

вигляді.

Висновки логічно витікають з проведеної роботи, відповідають її 

завданням, сформульовані конкретно, відображають найбільш значимі результати 

дисертаційного дослідження.

У цілому, дисертаційна робота написана науковою мовою, послідовно і 

логічно, має деякі мовні помилки («...рівень Mg в групі дітей...» «...відносно 

дітей контрольної групи...», «...кількість каріозних зубів, які потребують 

лікування...(хіба є каріозні зуби, які не потребують лікування?)), поодинокі 

граматичні та пунктуаційні помилки.

Автореферат і опубліковані праці повністю відображають основний зміст та 

результати дисертаційного дослідження.

Усі вказані вище зауваження не є принциповими та не впливають на 

значимість виконаної дисертантом роботи.

В аспекті проведення наукової дискусії виникло декілька запитань до

автора:

1. Які методи знеболення були використані при лікуванні дітей груп 

спостережень? На чому ґрунтувався вибір цих методів?

2. Як Ви можете пояснити зворотний зв'язок між фактором «засинання з 

пляшечкою суміші» із карієсом зубів у дітей як з високим ( -  0,55), так і низьким 

( -  0,17) рівнем інтенсивності карієсу?
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3. Чим можна пояснити зменшення рівня загального кальцію у ротовій 

рідині усіх дітей основної групи та у дітей контрольної групи із середнім, 

високим і дуже високим рівнем інтенсивності карієсу при зростанні концентрації 

кальцію у дітей контрольної групи з низьким рівнем інтенсивності карієсу?

Дисертаційна робота Черепюк Олени Миколаївни “Обґрунтування ранньої

наукового ступеня кандидата медичних наук є закінченою самостійною науковою 

працею і містить нові науково обґрунтовані результати досліджень, присвячених 

профілактиці карієсу тимчасових зубів.

Дисертаційна робота за своєю актуальністю, обсягом досліджень, новизною 

отриманих результатів та їх практичному значенню, за оформленням повністю 

відповідає п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р. та № 1159 

від 30 грудня 2015 p.), а її автор Черепюк О.М. заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  

стоматологія.

Загальний висновок

профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей Прикарпаття” на здобуття

Офіційний опонент,
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