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МОЗ України
Актуальність теми. Пародонтит є одним з найпоширеніших 

захворювань тканин порожнини рота. Поглиблення наших уявлень про 
патогенез цього процесу свідчить при цьому про значну роль стану кісткової 
структури альвеолярного відростка. Цей стан багато в чому визначається 
ступенем розвитку остеопенії і її прогресії у вигляді остеопорозу.

У зв'язку з цим і виникає необхідність діагностики цього процесу, 
профілактики його розвитку в процесі лікування генералізованого пародонтиту. 
Саме вирішенню цієї проблеми присвячена рецензована робота.

Наукова новизна і достовірність отриманих результатів. В роботі 
наведені дані біохімічних, рентгенологічних і денситометричних досліджень, 
аналіз яких дозволив достовірно визначити ступінь вираженості остеопенії, 
стан тканин пародонта в залежності від ступеня розвитку процесу. Новизна 
дослідження підтверджується двома патентами на корисну модель, в яких 
наводиться методика оптимізації регенерації кісткової тканини альвеолярного 
відростка при одночасному використанні остеопластичного і 
антирезорбтивного матеріалів. Кількість обстежених хворих цілком достатньо 
для отримання об'єктивних та достовірних результатів, а використані методики 
дослідження сучасні. На підставі аналізу матеріалів роботи можна
стверджувати, що вона має всі необхідні ознаки новизни.

Значення для науки і практики висновків і практичних
рекомендацій і їх достовірність. Проведене автором багатофакторне 
дослідження дозволило виявити нові закономірності патогенезу пародонтиту на 
тлі остеопенії, включення в комплекс його лікування препаратів 
остеопластичної дії - «Easy Graft» і антирезорбенту «Бонвіва» довело
ефективність запропонованого методу, що підтверджено двома патентами. 
Автором, для обґрунтування запропонованого методу, досліджені клініко- 
лабораторні показники даних денситометрії, які є об'єктивними. Робота
завершується шістьма висновками відповідно до поставлених завдань. На мій 
погляд правильніше було б сказати «вирішена задача, яка полягала в новому 
підході до лікування ... з використанням ...» Висновки № 4, 5 містять велику 
кількість цифрових показників і їх за рахунок великої конкретизації даних 
можна було б скоротити. От саме в практичних рекомендаціях має сенс 
показати рівень відповідних показників для проведення лікування, як показано 
в п.З». Вважаю за доцільне рекомендувати підготувати для практичних лікарів



відповідні конкретні рекомендації. Зауваження та побажання не впливають на 
позитивну оцінку висновків і рекомендацій.

В цілому вважаю, що матеріали роботи мають всі дані новизни і 
практичне значення, що базується на достовірності проведеного дослідження.

Загальна характеристика роботи. Дисертація написана в класичному 
стилі гарною літературною українською мовою. У вступі чітко і коротко 
сформульована мета дослідження та визначено 6 завдань для її досягнення. 
Огляд літератури викладено на 33-х сторінках і складається з 3-х підрозділів. У 
першому - (26 стор.) критично аналізуються сучасні погляди на вплив 
метаболічних процесів в кістковій тканині на стан пародонту. Автор приділяє 
велику увагу розгляду класичних механізмів розвитку пародонтиту, 
підкреслюючи важливість мікробно-імунного співвідношення і стану 
судинного русла пародонту.

Докладно описані зміни в тканинах пародонта і кісткових структурах 
альвеолярного відростка при розвитку і прогресуванні остеопенії з подальшим 
патологічним станом, характерним для остеопорозу. Інтерес представляють 
дані за механізмом розвитку остеопенії у осіб різного віку і статі, засновані на 
аналізі біохімічних і денситометричних показників. На мій погляд підрозділ 
дещо перевантажений описами загальновідомих положень, виключення яких 
без шкоди змісту можна зробити. Наприклад: опис структури клітинного 
складу, його функцій (с. 31-32) і т.д. Дані про хірургічний етап лікування 
пародонтиту (с.35-36) і його роль має сенс перенести в підрозділ 1.2.

Детально викладений аналіз проблеми етіопатогенезу пародонтиту 
завершується коротким резюме та логічним переходом до підрозділу 1.2 (10 
стор.), в якому викладені дані можливості вибору остеотропної терапії в 
комплексі лікування пародонтиту. Автором викладені сучасні погляди на 
обґрунтування вибору остеотропного матеріалу, описані існуючі види цих 
матеріалів з аналізом їх позитивних і негативних властивостей. Причому 
інтерес представляють дані про значення вибору остеопластичного матеріалу в 
залежності від віку, статі, оцінки індивідуальних показників метаболізму, 
значення мікроелементного складу остеопластичного препарату.

Описано можливості остеотропної терапії пероральним застосуванням 
фтору. Розділ містить цікавий матеріал, проте бажано було б згадати про 
неможливість досягнення оптимальних умов регенерації без додаткового 
застосування антирезорбентів, що гальмують деструктивні процеси в кістковій 
тканині альвеолярного відростка, що послужило б логічним до останнього 
підрозділу огляду. У цьому підрозділі на підставі опису основних 
закономірностей розвитку остеопенії обґрунтовано доцільність оцінки 
можливого впливу на цей процес антирезорбентів.
vw Огляд закінчується обґрунтуванням доцільності застосування в 

комплексному лікуванні пародонтиту двох препаратів остеотропного і 
антирезорбтивного. В цілому огляд літератури дає повне уявлення про стан 
проблеми. З зауважень можна вказати на деяку перевантаженість розділу 1.1, 
ряд невдалих виразів, відсутність деяких логічних переходів. Ці зауваження не 
знижують загального позитивного враження від огляду літератури.



У 2-му розділі (15 стор.) - докладно наведені відомості про кількість 
обстежених хворих, використаних методах клініко-лабораторних, біохімічних, 
рентгенологічних, денситометричних досліджень. Наведено розподіл хворих по 
групах в залежності від застосованого методу лікування, описана методика 
хірургічного етапу лікування, вказані найближчі і віддалені терміни оцінки 

. результатів лікування. Всього обстежено 90 хворих, ЗО пацієнтів склало 
контрольну групу. У всіх хворих був поставлений діагноз: остеопенія. Залежно 
від методу лікування хворі були розділені за статтю, віком та ступенем 
розвитку пародонтиту на 3 групи.

Оперативне лікування було однотипним. У першій групі 
використовувався остеотропний матеріал, а в другій перорально призначався 
антирезорбент. Стан пародонта і гігієни порожнини рота оцінювалися за 
загальноприйнятими методиками. Спостереження проводилося в 
післяопераційному періоді в перші три дні, протягом 14 діб і протягом 24 
місяців з кратними інтервалами. Запропоновані автором карти дозволили 
об'єктивізувати і спростити аналіз і узагальнення результатів. У відповідних 
підрозділах описана методика біохімічних досліджень крові та сечі, 
денситометричних, рентгенологічних досліджень. Детально описана 
передопераційна підготовка і методика операції. Методи статистичної обробки 
забезпечили отримання достовірних результатів. В цілому розділ досить 
інформативний.
по^.. Третій розділ (12 стор.), що складається з п'яти підрозділів містить 
відомості по клінічній характеристиці перебігу пародонтиту в групах хворих і 
зміни в досліджуваних показниках.

У першому підрозділі в табл.3.1.1 наведені показники стану тканин і 
рухомості зубів в порівнянні пародонтиту II і III ступеня до початку лікування. 
Цілком природно, що відповідні показники більш виражені в негативному 
напрямку у пацієнтів з пародонтитом III ступеня. Так як у всіх хворих виявлено 
ортеопенія, немає необхідності підкреслювати це в тексті і найменуванні 
таблиць. Також випливає явна перевага патологічних змін у хворих III групи.

У підрозділах 3.2 і 3.3 наводяться дані про зміни рівня остеокальцину в 
крові знову-таки в таких же статистично достовірних закономірностях. Ті ж 
зміни виявлені при аналізі рівня дезоксипіридиноліну. Ці показники 
дозволяють автору зробити висновок, що отримані дані свідчать про значні 
зміни в процесах резорбції кісткової тканини альвеолярного відростка.

Інтерес представляє передопераційне зіставлення остеометричних даних, 
які свідчать про значне зниження щільності кісткової тканини щелеп, яка 
зростає з прогресуванням ступеня пародонтиту. У заключному підрозділі 
оцінюється рентгенологічні характеристики стану альвеолярного відростка. 
Розділ закінчується коротким резюме, в якому бажано було б узагальнити всі 
дослідження. На мою думку, не вдала фраза (стор. 79) «аналізуючи результати 
.. дозволили» правильно «аналіз .. дозволив».

В цілому розділ логічно підводить до необхідності обґрунтування 
хірургічного лікування, його вибору і відповідного використання 
медикаментозного впливу на кісткові структури щелепи.



Цьому питанню і присвячений четвертий розділ. Розділ складається з 3-х 
підрозділів, в яких відповідно аналізуються результати хірургічного лікування 
пародонтиту стандартним методом, з використанням остеопластичного 
матеріалу і застосуванні його в поєднанні з антирезорбентом.

Аналізуючи динамічні дані спостереження хворих в контрольній групі 
• протягом 24 місяців автор відзначає велику кількість не дуже бажаних змін. 

Так, кровоточивість на протязі від 12 до 24 місяців в цій групі зросла від 40% 
до 53% і т.д. Автор зазначає, що досить позитивний ефект в цій групі 
зберігається практично до 12 міс., після чого починають виникати негативні 
зміни, про що свідчить табл. 4.1.1, на жаль терміни в ній до 6 міс, тоді як 
біохімічні показники, які мають таку ж тенденцію, простежено до 24 міс (табл. 
4.1.2, 4.1.3). В той же час, денситометричні показники свідчили про більш 
тривале збереження позитивних зрушень в щільності кісткової структури 
альвеолярного відростка (табл. 4.1.4). У короткому резюме автор підкреслює, 
що стандартна методика не забезпечує тривалий ефект ремісії при лікуванні 
пародонтиту. З зауважень і побажань можна відзначити, що в таблицях не 
розділені хворі в залежності від ступеня пародонтиту і немає жодного 
клінічного прикладу.

У другому підрозділі аналізуються результати лікування пародонтиту з 
використанням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» для заповнення 
пародонтальних кишень. У цієї групи хворих віддалені результати були більш 
позитивні. Так кровоточивість на 24 місяці відзначена всього в 33%, а 
збільшення рухомості зубів лише у 22%. Такі ж зміни були отримані при оцінці 
показників гігієни порожнини рота, але до закінчення 6-ти місячного 
спостереження. Ці ж закономірності простежуються і в даних біохімічних 
показників (табл. 4.2.2, 4.2.3).

Інтерес представляє більш виражене збереження в тривалому 
післяопераційному періоді щільності кістки, хоча вона і в цих спостереженнях 
далека від нормальних показників (табл. 4.2.4). Коротке резюме підводить 
підсумок, що свідчить про більш позитивні результати лікування із 
застосуванням «Easy Graft».

Зауваження аналогічні попереднім.
У заключному підрозділі аналізуються результати поєднаного 

застосування «Easy Graft» і антирезорбенту «Бонвіва». При аналізі результатів 
звертає на себе увагу хороший позитивний вплив комбінації двох препаратів, 
що володіють, на мій погляд, синергічною дією. Перший забезпечує умови 
оптимізації репаративних процесів, а інший перешкоджає прогресуванню 
рстеопенії. Це підтверджується даними клініко-лабораторних та 
денситометричних досліджень (табл. 4.3.1, рис. 4.3.1, табл. 4.3.2. та ін.). 
Наведені рентгенограми (стор. 107, 108) не є, на мій погляд, досить 
інформативними ілюстраціями підрозділу. Заключне резюме узагальнює розділ.

У заключному розділі стисло викладені матеріали роботи. Навряд чи був 
сенс повторювати деякі відомості, яким місце в літературному огляді (ст. H i 
l l  2). На ст. 115 зазначено, що обстежено 120 хворих з пародонтитом, але 30 з 
них становили контрольну групу без змін в пародонті. На мій погляд розділ б



значно виграв, якби в ньому були наведені узагальнюючі показники всіх трьох 
груп, що зробило б більш переконливими отримані автором дані, бо зіставлення 
численних цифр в тексті трохи важко.

Зроблені зауваження і побажання не носять принципового характеру і не 
знижують загальної позитивної оцінки роботи. Матеріал дисертації достатньо 
відображено у пресі і доповідався на форумах різного рівня, є 2 патенти на 
корисну модель. Автореферат повністю відповідає вимогам і містить всю 
необхідну інформацію.

В процесі рецензування виник ряд питань:
1. Як Ви вважаєте, на скільки остеопенія впливає на ступінь кісткових 

змін в пародонті?
2. Чому з усього різноманіття остеопластичних матеріалів Ви зупинили 

вибір на «Easy graft»?
3. На скільки безпечно для кісткової тканини використання в якості 

антирезорбентів представника групи бісфосфонатів?
4. Запропоновані Вами препарати діють синергічно, тобто спільно, чи 

кожен індивідуально?
5. У заключному розділі мова в основному йде про остеопороз. Все таки 

як Ви розглядаєте ці процеси і пародонтит?
Висновок. У дисертаційній роботі Ярмошук І. Р. «Клініко-лабораторне 

обґрунтування використання остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в 
комплексному лікуванні генералізованного пародонтиту у хворих з 
остеопенією», вирішена задача обґрунтування і розробки методу лікування 
пародонтиту за рахунок комбінації остеопластичного і антирезорбтивного 
препаратів. Запропонована методика, захищена патентом, забезпечить 
підвищення ефективності та подовження ремісії при лікуванні пародонтиту. 
Вважаю, що дисертаційна робота відповідає п. 11 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 567 від 
24.07.2013 року (із змінами внесених згідно з Постановою КМ № 657 від 
19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), а її автор заслуговує присудження 
наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за 
спеціальністю 14.02.22 - стоматологія.

QP O H#

П ідпис г. _ 
Засвідчую,

УНІВЕРСИТЕТ»'/*
S. № 01896866

Офіційний опонент,
професор кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії 
Харківського національного 
медичногоуніверситету 
доктор^едичницщаук, професор
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