
Відгук

офіційного опонента про дисертаційну роботу 

Довганич Олександри Володимирівни „Клініко-патогенетичне 

обґрунтування синглетно-кисневої терапії у комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту”, що подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 — стоматологія

Актуальність теми. Захворювання пародонту є найпоширенішими 

стоматологічними захворюваннями людини. Для їх лікування необхідні значні 

зусилля лікарів, вони потребують тривалого лікування та постійного 

диспансерного нагляду за хворими. На сьогодні науковці здебільшого надають 

перевагу хімічним лікарським засобам як місцевої, так загальної дії, що здатні 

впливати на етіологію, різні ланки патогенезу генералізованого пародонтиту, 

обгрунтова доцільність їх впровадження в клініку. Однак, зважаючи на різні 

побічні дії медикаментів, особливо при їх тривалому застосуванні, йде пошук 

нових біологічно активних природніх середників, як альтернатива хімічним 

речовинам, пропонуються апаратура, удосконалюються методи впливу на 

організм, розпрацьовуються схеми лікування. Це дає можливість використовувати 

такий підхід у поєднанні із загальновживаними препаратами, зменшити 

медикаментне навантаження на організм, добитися високого терапевтичного 

ефекту як безпосередньо після лікування, так і у віддалений період, проводити 

підтримувальну терапію, отримувати стійку ремісію патологічного процесу. Тому 

подальше дослідження структурно-функціональних особливостей перебігу 

генералізованого пародонтиту, впливу на нього, його корекція за допомогою 

немедикаментних засобів сприятимуть кращому розумінню патогенезу патології 

навколозубних тканин, підвищить терапевтичний вплив на організм. А 

розпрацювання ефективної диференційованої синглетно-кисневої терапії, 

протоколу надання кваліфікованої допомоги хворим на генералізований є 

своєчасним і актуальним дослідженням для терапевтичної стоматології.
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Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідницької 

роботи кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет” „Оптимізація комплексного лікування 

патології пародонта, тканин зубів у стоматологічних хворих та при супутній 

патології” (державна реєстрація № 011411000905).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. Дисертаційна робота Довганич 

Олександри Володимирівни виконана на сучасному науковому рівні та 

достатньому клінічному та лабораторному матеріалі. Вона присвячена вирішенню 

актуального наукового завдання, що спрямоване на підвищення ефективності 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит і профілактики 

рецидиву хвороби шляхом використання різних схем синглентно-кисневої терапії. 

Для досягнення цієї мети автором сформульовано низку завдань, для вирішення 

яких проведено клінічно-рентгенологічні, мікробіологічні, імунологічні, 

цитологічні, статистичні дослідження, використано ультразвукову 

ехоостеометрію.

Отримані результати дисертаційної роботи ґрунтуються на достатній 

кількості клінічних досліджень (140 хворих на генералізований пародонтит І-ІІ 

ступеня та 15 осіб із клінічно інтактним пародонтом). Використані методи сучасні 

та адекватні поставленим задачам, що дозволяє отримати вірогідні результати. 

О б’єм клінічних і лабораторних досліджень достатній, результати опрацьовано 

математичними методами за допомогою стандартних комп’ютерних програм, що 

не викликає сумнівів що до їх достовірності.

Наукова новизна полягає в тому, що О.В. Довганич на основі проведених 

досліджень доповнено клінічно-лабораторні особливості перебігу 

генералізованого пародонтиту. Уточнено якісний та кількісний склад мірофлори з 

обґрунтування помірного впливу синглетно-кисневої терапії на резидентні та 

умовно-патогенні мікроорганізми пародонтальних кишень. Окрім того, обрано 

широкий спектр критерії оцінки запального процесу в пародонті, проведено 

інтерпретацію цих показників, взаємодію різних ланок перебігу патологічного
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процесу. Запропоновано новий спосіб місцевого та загального застосування 

синглетно-кисневої суміші для лікування хворих на генералізований пародонтит 

на тлі традиційної терапії на що отримано патенти. Розпрацьовано концептуальні 

схеми патогенетичного лікування хворих на генералізований пародонтит і 

доведена їх ефективність. Цей спосіб терапії широко використовувався на етапі 

підтримувальної терапії, що дало можливість здовжити тривалість ремісії 

патологічного процесу, зменшити кількість рецидиву та ускладнень.

Наукові положення, висновки та рекомендації сформульовані в дисертації на 

підставі аналізу проведених досліджень, виконаних на високому науково- 

методичному рівні, логічно обґрунтовані, об’єктивні та витікають із матеріалів 

наукової роботи. Достовірність наукових положень і висновків підтверджується 

верифікацією результатів, а також шляхом співставлення з результатами 

обстеження осіб групи порівняння.

Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає в обгрунтуванні 

нових підходів до лікування генералізованого пародонтиту з використанням 

цілеспрямованої немедикаментної терапії на основі дії на організм активних форм 

кисню, що зумовлює регулювання важливих ланок патологічного процесу. 

Запропоновані автором показники пропонуються для лабораторного моніторингу 

за перебігом дистрофічно-запального процесу в пародонті. Запропонований 

автором загальнодоступний комплексний підхід до лікування дозволяє підвищити 

якість надання стоматологічної допомоги у медичних закладах з наявною 

апаратурою. Метод лікування широко впроваджений у практичну діяльність і 

навчальний процес. Матеріали дисертації відображені у 16 друкованих працях, 

серед яких -  5 статей у фахових наукових вітчизняних і міжнародних виданнях, 

отримано 3 патенти, опубліковано інформаційний лист та методичні рекомендації.

Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту та результатів.

Дисертаційна робота О.В. Довганич „Клініко-патогентичне обгрунтування 

синглетно-кисневої терапії у комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту” викладена на 125 сторінках друкованого тексту, ілюстрована ЗО 

таблицями та 13 рисунками. Вона побудована за традиційною схемою і



складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, 

двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел, який містить 303 найменування, з них 58 публікації 

іноземних авторів.

У вступі автор на основі вивчення найважливіших джерел літератури 

останніх років обґрунтовує актуальність теми дисертації, її мету та завдання 

дослідження. Визначає об’єкт, предмет та методи дослідження, висвітлює наукову 

новизну й практичне значення отриманих результатів, особистий внесок у їх 

виконання, наводить дані про апробацію матеріалів роботи, публікації та 

структуру й обсяг дисертації. Вступ викладено на 7 сторінках.

В огляді літератури (22 сторінки) на підставі детального аналізу 

літературних джерел вітчизняних та іноземних авторів наведено дані щодо 

комплексного підходу із використанням різних методів діагностики хвороб 

пародонту, а також сучасних методів лікування із застосування синглетно-кисневої 

терапії. У першому підрозділі представлено дані щодо імунного статусу та стану 

мікробіоценозу порожнини рота, критеріїв оцінки перебігу запального процесу у 

хворих на генералізований пародонтит з логічним висновком взаємозалежності 

діючих чинників, які є визначальними у формуванні патологічного процесу в 

пародонті та його подальшого розвитку. Другий підрозділ присвячений сучасним 

підходам до комплексних методів лікування захворювань пародонту. Широко 

представлено застосування різних антибактерійних препаратів, засобів, які 

сприяють мікроциркуляції та обміну ліпідів в яснах, стимулюють регенерацію. 

Однак, у висновку акцент на необхідність застосування імуностимуляторів і 

імуномодуляторів у лікуванні не повністю розкритий. У третьому підрозділі 

достатньо широко проаналізовано біологічні властивості, можливості і 

обґрунтування використання синглетно-кисневих сполук в медицині, зокрема в 

стоматології, їх переваги над іншими методами терапевтичного втручання. 

Автором критично, з глибоким аналізом опрацьована велика кількість 

літературних джерел, що було об’єктивною передумовою подальшого вивчення
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формування, перебігу та немедикаментної корекції генералізованого пародонтиту. 

Зауваження: аналіз літератури носить описовий характер, умовні скорочення 

наукових термінів представлені неоднаково: як кирилицею, наприклад ІГ, ПК, IJ1- 

2, IJI-4, так і в англомовній транскрипції: PMA, Ig, slgA, TNF-a. Трапляються 

стилістичні та орфографічні помилки.

У розділі „О б’єкти і методи досліджень” (23 сторінки) наведено загальну 

клінічну характеристику обстежених, чітко окреслено групи хворих, методи і курс 

їх лікування. Детально та інформативно описано клінічно-рентгенологічні та з 

лабораторних біохімічні, імунологічні, мікробіологічні та цитологічні методи 

дослідження. Здобувач скрупульозно виклав проведення додаткових методів 

дослідження, що є важливим за потреби відтворення цих методик. Представлено 

власні напрацювання, нові підходи до лікування про що свідчать 3 патенти на 

корисну модель. Розділ ілюстрований таблицями та рисунками. Дискусійним 

можна розглядати необхідність у детальному описі загальновживаних у 

пародонтології методів індексної оцінки стану тканин пародонту. Не вказано яким 

чином проводили забір мікробіологічного матеріалу, його транспортування для 

вияву в подальшому анаеробної мікрофлори.

Третій розділ „Клініко-патогенетична оцінка стану тканин пародонта у 

хворих на генералізований пародонтит” викладено на 15 сторінках. У ньому 

наведено клінічні особливості пародонтального статусу в обстежених осіб. За 

результатами інструментальної та індексної оцінки стану тканин пародонту 

ознаки генералізованого пародонтиту суттєво відмінні від показників в осіб із 

клінічно здоровим пародонтом і наростають у міру прогресування хвороби. При 

цьому результати обстеження здебільшого носили описовий характер, а також 

певною мірою довільно трактувалися, наприклад, „...пом ірна травматична 

оклюзія, індекс гігієни був значно вищим, погіршення показників індексної 

оцінки” (С. 59). У подальшому в роботі за результатами цитологічного та 

біохімічного досліджень дисертантом встановлено істотне збільшення як кількості 

клітинних комплексів з ядровмісними клітинами у поверхневих шарах епітелію, 

так і вмісту С-реактивного протеїну у сироватці крові та ротовій рідині у хворих
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на генералізований пародонтит І-ІІ ступеня на відміну від пацієнтів з інтактним 

пародонтом. М ікробіологічний спектр пародонтальний кишень доволі 

різноманітний з якісною та кількісною перевагою їх представників порівняно з 

біоценозом ясенної боріздки, ґрунтовно і аналітично добре викладений. Зважаючи 

на ініціюючу роль мікроорганізмів в етіопатогенезі хвороб пародонту і 

застосуванні активних форм кисню під час лікування доцільним було б дослідити 

колонізаційну активність облігатно-анаеробних опортуністів, серед них таких 

відомих пародонтопатогенів як Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium spp., 

Veilonella spp., Peptostreptococcus spp. та інші. Хоча рівень та об’єм 

мікробіологічних досліджень достатній як критерій оцінки ефективності 

проведеного комплексного лікування хворих на пародонтит. Суттєві зміни 

виявили також у неспецифічній реакції та імунній відповіді організму на 

активацію мікрофлори та запалення пародонтальних тканин. Порівняно зі 

здоровим пародонтом у хворих на генералізований пародонтит відзначено 

достовірне збільшення вмісту у ротовій рідині Ig А та зниження у 2,2 раза slg А і в 

1,5 раза рівня лізоциму, розбалансована цитокінова взаємодія, зокрема у крові 

вірогідно зросли у 1,3 раза рівні TN F-a та ІЛ-2, майже вдвічі констатували 

зниження IJI-4. При цьому міграція лейкоцитів у ротові рідину із патологічними 

змінами в навколозубних тканинах зросла в 2,3 раза з перевагою нежиттєздатних 

клітин, відзначали суттєве збільшення епітеліоцитів. За результатами різнобічних 

клінічних та додаткових методів дослідження вірно зроблені висновки, розділ 

ілюстрований численними таблицями.

Четвертий розділ „Оцінка ефективності лікування хворих на 

генералізований пародонтит із використанням різних схем синглетно-кисневої 

терапії'” викладено на 43 сторінках і містить 7 підрозділів. Наведені результати 

комплексного лікування визначали за достатньо широким спектром критеріїв, що 

сприяло проведенню ґрунтовного метааналізу, а також розкриттю особливостей 

механізмів різнобічного впливу синглетно-кисневої суміші на організм. Відтак за 

результатами клінічно-індексної оцінки найбільш виражену стабілізацію 

дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонту досягнуто у хворих, яким



комбіновано використовували синглетно-кисневу суміш як всередину, так і 

інгаляційним шляхом. Серед інших найменш ефективним було її пероральне 

застосування. Це підтверджено результатами рентгенологічного обстеження і 

показниками ехоостеометрії коміркового відділу пародонту. Відмічали 

підвищення мінеральної щільності і нормалізацію структури кісткової тканини під 

впливом синглетно-кисневої терапії, що є важливим для стійкого клінічного 

ефекту. Зниження рівня запального процесу в м ’яких тканинах характеризувало 

стале зменшення впродовж усього часу спостереження за хворими епітеліальних 

комплексів у цитологічних мазках із ясен. Причому їх кількість була суттєво 

нижчою за умови комбінованого застосування активних форм кисню. Така схема 

лікування знижувала рівень С-реактивного протеїну у ротовій рідині 

безпосередньо після лікування у 24 рази, а через 3 місяці спостереження -  у 32 

рази відносно хворих до лікування. Дещо меншу відмінність виявляли після 

використання синглетно-кисневої суміші інгаляційно, ще меншу -  всередину на 

тлі базової терапії. Вивченню впливу синглетно-кисневої терапії на мікробіоциноз 

пародонтальних кишень передувало лабораторне дослідження за результатами 

якого встановлено, що застосування активованої води синглетним киснем не 

спричиняло істотних змін масивної колонізації як представниками резидентної 

мікрофлори, так і умовно-патогенними мікроорганізмами порожнини рота. Це 

підтвердило здатність фізіологічної мікрофлори порожнини рота до адаптації у 

середовищі з короткочасним підвищенням, хоч і високих показників, активних 

форм кисню. Це є важливим аргументом у збереженні нормобіозу порожнини 

рота. Однак, також важливе значення має і вплив синглетно-кисневої суміші на 

загальновизнані пародонтогени-анаероби, що у цьому випадку є найбільш 

прогнозоване і підняло б на вищий рівень наукові дослідження. Відновлення 

факторів протиінфекційного захисту, зокрема п і с л я  застосування синглетно- 

кисневої терапії усередину і шляхом інгаляцій у 2,15 раза у хворих на 

генералізований пародонтит, а також наближення показників до рівня у 

здорових осіб є свідченням раціональності запропонованої схеми лікування. 

Достатньо доказовими є свідчення про ефективність проведеної терапії за
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зниженням рівня прозапальних цитокінів і зростанні протизапального ІЛ-4, 

нормалізацією вмісту лізоциму, зменшенню міграції лейкоцитів у порожнину 

рота, а також суттєвому зниженню частоти рецидивів хвороби у віддалений термін 

спостереження. Даний розділ добре ілюстрований численними таблицями та 

рисунками. Виправданим було б представити клінічний та рентгенологічний 

матеріал окремих випадків з історії хвороби, що відповідало б вірно зробленим 

висновках. Зауваження. У табл. 4.1-4.4, 4.6-4.7, 4.18 не представлені безпосередні 

результати після лікування, які здебільшого відмічають до місяця після терапії, 

хоча у розділі „М атеріал і методи” вони анонсовані. При цьому наведено лише 

віддалені показники: через 3, 6, 12 місяців. Натомість у табл. 4.8-4.9 -  лише 

безпосередні результати та через 3 місяці. Часто вживається вираз „позитивна 

динаміка” показників, а не їх математичний вираз.

Розділ „Аналіз і узагальнення результатів дослідження” (14 сторінок) 

присвячений детальному аналізу та закономірному узагальненню отриманих 

автором результатів дослідження. У ньому обговорено результати клінічного та 

лабораторного досліджень, визначено їх значення для теорії та практики клінічної 

пародонтології.

Висновки логічно витікають із проведених автором досліджень, 

обґрунтовані та коректні, відповідають меті і поставленим завданням.

За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт, із яких 5 статей у 

фахових виданнях, рекомендованих М ОН України, 8 тез у матеріалах 

конференцій, 3 патенти, інформаційний лист та методичні рекомендації. 

Опубліковані наукові праці та автореферат у цілому відображають основний зміст 

роботи.

Зауваження, рекомендації, що виникли під час рецензування дисертації, не 

впливають на сутність виконаної роботи, на її загальну характеристику, а 

стосуються лише вдосконалення подання, представлення та аналізу наведеного 

матеріалу, не знижують наукової та практичної цінності самої роботи.

Під час рецензування дисертації в плані дискусії пропоную дисертанту 

відповісти на низку запитань:
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1. Чи можуть активні форми кисню, які використовуються з терапевтичною 

метою, спричиняти в тканинах синдром пероксидації, що є підґрунтям для 

формування багатьох патологічних процесів, у тому числі й генералізованого 

пародонтиту?

2. Чи була різниця у лікуванні хворих залежно від ступеня деструкційних 

змін у пародонті та перебігу хвороби?

3. Яка проводилася підтримувальна терапія для стабілізації стану пародонту, 

окрім використання синглентно-кисневої суміші?

Висновок. Дисертаціна робота Довганич Олександри Володимирівни 

„Клініко-патогенетичне обґрунтування синглетно-кисневої терапії у комплексному 

лікуванні генералізованого пародонтиту” є закінченим самостійним науковим 

дослідженням, яке присвячене вирішенню актуального наукового завдання, що 

спрямоване на підвищення ефективності комплексного лікування хворих на 

генералізований пародонтит шляхом застосування синглетно-кисневої терапії. За 

своєю актуальністю, метою і завданнями дослідження, достовірністю отриманих 

результатів, висновками і практичним значенням дисертаційна робота 

О.В Довганич відповідає вимогам пункту 11 „Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника” , 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 

567, що висувається до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.22 -  стоматологія.

доктор медичних наук, професор

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри терапевтичної

імені Данила Галицького МОЗ Ук


