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Актуальність теми. Сучасна клінічна пародонтологія 

характеризується певними здобутками у вирішенні питань патогенезу, 

лікування і профілактики захворювань пародонта. Проте і на сьогодні 

залишається актуальним завдання підвищення ефективності комплексної 

терапії генералізованого пародонтиту (ГП) за рахунок удосконалення 

етіотропного та патогенетичного підходів. Адже питання етіології і 

патогенезу генералізованого пародонтиту, найбільш поширеної патології у 

структурі захворювань пародонта, особливо серед осіб молодого віку, 

залишаються не з’ясованими. Інтенсивне ураження тканин пародонта 

зумовлюють хронічні соматичні захворювання. Аналіз літературних даних 

свідчить про наявність багатьох свідчень сполученості генералізованих 

запально-дистрофічних уражень тканин пародонта із різними системними 

захворюваннями організму. Наявність у хворих соматичної патології, яка 

ослаблює захисні сили організму, створює умови для негативних впливів на 

пародонт, як із боку мікрофлори порожнини рота, інших місцевих факторів 

ризику, так і ендогенних пародонтопатогенних факторів. Це сприяє 

аутосенсибілізації та розвитку імунопатологічних процесів. Тому і лікування 

хворих потребує направленості не тільки на ліквідацію запального процесу у 

тканинах пародонта, але й на корекцію загального стану організму.

Слід відмітити, що в клініці внутрішніх хвороб найбільш поширеними 

є захворювання органів травлення. Майже третина жителів планети страждає 

на захворювання печінки. Оптимізації патогенетичного комплексного 

лікування у стоматолога хворих з проявами генералізованого пародонтиту, 

асоційованого з хронічним криптогенним гепатитом (ХКГ) і



субкомпенсованим цирозом печінки (СЦП.і. саме і присвячене представлене 

дисертаційне дослідження, що є надзвичайно актуальним та значимим.

Дисертація є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет” 

„Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та 

лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп” 

(номер держреєстрації 0114U001788).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність.

У роботі дисертантка вирішувала ряд завдань, а саме - вивчала 

особливості клініко-рентгенологічних змін пародонта, активності 

ферментного спектру, фосфатаз, показників білковосинтетичної функції і 

мезенхімально-запального синдрому сироватки крові і ротової рідини хворих 

на ГП, поєднаний із хронічним криптогенним гепатитом і субкомпенсованим 

цирозом печінки; розробляла, впроваджувала та перевіряла ефективність 

власного способу комплексного лікування зазначених хворих у найближчі і 

віддалені терміни спостереження.

Основні наукові положення, розроблені автором, обґрунтовані 

достатнім обсягом фактичного матеріалу. Всього обстежено 288 осіб 

(здорових, хворих на ГП та хворих на ГП із супутніми хронічними 

захворюваннями печінки). Поглиблене комплексне обстеження виконано 146 

осіб віком 25-52 роки, серед яких були 122 хворих на ГП хронічного перебігу 

І ступеня (І група - 34 особи без хвороб внутрішніх органів; II група - 49 

чоловік із ХКГ; III група - 29 осіб із СЦП). Групу контролю складали 24 

соматично здорових осіб із клінічно інтактним пародонтом. Комплексне 

обстеження включало клінічні, рентгенологічні, біохімічні методи 

дослідження. Застосовані дисертантом методи обстеження хворих є 

загальноприйнятими, інформативними, визнаними у теоретичній та



практичній медицині, адекватними поставленій у роботі меті, задачам. 

Ретельна статистична обробка фактичного матеріалу із застосування 

кореляційного аналізу переконливо свідчить про достовірність отриманих 

результатів, а їх обговорення, висновки та практичні рекомендації 

дозволяють стверджувати про достатній рівень обґрунтованості 

сформульованих автором наукових положень, які доповідались на п’яти 

науково-практичних конференціях різного рівня.

За матеріалами дисертації опубліковано 19 робіт, серед яких 4 статті в 

наукових фахових виданнях України, 1 -  у „The pharma innovation journal” 

(Індія). Пріоритетність розробок підтверджена 2 патентами України на 

винахід і 3 -  на корисну модель, 2 інформаційними листами і 2 

нововведеннями. Опубліковані праці повністю охоплюють всі розділи 

дисертації.

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі 

кафедр стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”; 

терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького; терапевтичної 

стоматології ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”; 

стоматології післядипломної освіти стоматологічного факультету 

Ужгородського національного університету.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у практичну діяльність 

терапевтичного відділення Центру стоматології університетської клініки 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет” та Івано- 

Франківської міської стоматологічної поліклініки; Дніпропетровської 

обласної стоматологічної поліклініки; відділенні захворювань пародонта ДУ 

„Інститут стоматології НАМИ України”, м. Одеса; відділенні терапевтичної 

стоматології комунальної установи „Полтавський обласний центр 

стоматології”; на кафедрах стоматології навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти і терапевтичної стоматології ДВНЗ „Івано-



Франківський національний медичний університет”; університетського 

стоматологічного центру і кафедри терапевтичної стоматології Харківського 

національного медичного університету; стоматологічного медичного центру і 

кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Наукова цінність та практична значимість роботи.

Пріоритетними у даному дослідженні є наукові дані щодо клініко- 

рентгенологічного перебігу пародонтиту в осіб із хронічним криптогенним 

гепатитом і субкомпенсованим цирозом печінки. Доведено, що інтенсивність 

патологічних змін пародонта корелює із тяжкістю уражень печінки. Уперше 

констатовані найбільш показові біохімічні маркери запально-дистрофічного 

процесу в пародонті: активність церулоплазміну в сироватці крові,

лактатдегідрогенази, лужної та кислої фосфатаз, рівень загального білка в 

ротовій рідині і сироватці крові. Уперше встановлено, що за умов ГП, 

асоційованого ХКГ і СЦП, крім зазначених показників особливо 

інформативними маркерами є активність АлАТ, АсАТ, протромбіновий 

індекс та рівень загального білірубіну в разі СЦП. Також уперше доведена 

висока ефективність ендо- і екзогенного призначення у комплексному 

лікуванні хворих на ГП гепатопротектора з антиоксидантною дією Глутаргін.

Дисертанткою доповнено наукові дані щодо змін ферментного спектру 

сироватки крові і ротової рідини хворих на хронічний ГП при різному 

функціональному стані печінки.

Запропонований, апробований і запатентований новий спосіб (патент 

на винахід № 110062, патенти на корисну модель №76814, №82218 і №88501) 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит із 

застосуванням остеотропного препарату Кальцемін та гепатопротектора - 

антиоксиданта Глутаргін, що дозволяє досягти ремісії патологічного процесу 

в пародонті. Уперше розроблена стоматологічна паста для місцевого 

медикаментозного лікування хворих на ГП, що містить Глутаргін та



ентеросорбент Атоксіл, яка проявляє протизапальні та антиоксидантні 

властивості (патент на винахід №106809).

Тому, дану роботу слід визнати науково обґрунтованою і практично 

значимою, що відповідає запиту теоретичної та практичної стоматології.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи.

Дисертаційна робота Р.С.Кашівської побудована за традиційною 

схемою, написана літературною українською мовою. Основний текст 

викладений на 145 сторінках, складається зі вступу, огляду літератури, трьох 

розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних 

джерел містить 319 джерел, з яких 261 -  кирилицею та 58 -  латиною. 

Дисертація ілюстрована 26 таблицями та 24 рисунками.

Вступ дисертації повно, аргументовано розкриває актуальність теми 

дослідження, мету і завдання, наукову новизну та практичну значимість 

отриманих результатів, особистий внесок автора у виконання дослідження, 

впровадження та апробацію дисертаційних матеріалів, повноту їх викладення 

в опублікованих працях. Всі складові вступу сформульовані ґрунтовно.

Перший розділ дисертації - огляд літератури “Стан тканин пародонта у 

хворих із супутніми соматичними захворюваннями та сучасні підходи до 

комплексної терапії захворювань пародонта на тлі хронічних захворювань 

печінки» викладений на 26 сторінках та має 4 підрозділи. Дисертанткою у 

дискусійному характері представлені дані щодо змін пародонта у хворих із 

соматичною патологією, особливостей патогенетичних механізмів розвитку 

генералізованого пародонтиту за наявності супутніх захворювань 

гепатобіліарної системи, інформативності показників функціонального стану 

печінки у хворих на ГП, асоційований із патологією печінки. Проаналізована 

роль медикаментозного лікування у відновленні метаболічних порушень у 

разі дистрофічно-запальних хвороб пародонта на тлі супутньої соматичної 

патології. Зміст даного розділу відповідає характеру дисертаційного



дослідження. Написаний він грамотно, логічно, цікавий у сприйнятті та є 

свідченням достатньої обізнаності дисертантки по даній науковій тематиці, 

вміння критично аналізувати наявну літературну інформацію. Доказом цього 

служать аргументовані висновки дисертанта щодо невирішених питань.

Наявне зауваження до назви розділу, в якій зазначено фрагмент щодо 

сучасних підходів до комплексної терапії захворювань пародонта на тлі 

хронічних захворювань печінки, тоді як у змісті розділу аналізується лише 

медикаментозне лікування хворих на дистрофічно-запальний процес у 

пародонті при наявності соматичної патології.

Другий розділ “Об’єкт і методи досліджень” має 7 підрозділів, в яких 

представлені дизайн дослідження, характеристика об’єктів та виконаних 

клінічних, рентгенологічних, лабораторних спостережень, математичних 

розрахунків. На мій погляд, більш доречним було б поєднати підрозділ 2.3 

«Клініко-лабораторні дослідження» та 2.4 «Біохімічні методи дослідження 

сироватки крові та ротової рідини обстежених хворих на генералізований 

пародонтит» в один 2.3 «Лабораторне обстеження хворих на генералізований 

пародонтит», а авторський інформативний та лаконічний алгоритм 

комплексного обстеження хворих на ГП із підрозділу 2.4 перенести до 

підрозділу 2.1 «Дизайн дослідження».

Третій розділ дисертації містить результати клінічного та додаткового 

(рентгенологічного, лабораторного) обстеження хворих на генералізований 

пародонтит із хронічним криптогенним гепатитом, субкомпенсованим 

цирозом печінки у порівнянні із станом пацієнтів груп контролю. При 

супутньому ХКГ у хворих на ГП (II група) інтенсивність карієсу 

підвищувалася в 1,49 рази порівняно зі здоровими особами та в 1,06 рази 

порівняно з хворими на ГП без соматичної патології. У випадку перебігу ГП 

на тлі СЦП цей показник зростав у 1,21 рази порівняно з показником, 

отриманим у разі ГП, поєднаного з ХКГ. У хворих на ГП хронічного перебігу 

І ступеня із ХКГ (II група) пародонтальні індекси були також вищими, ніж у



пацієнтів без соматичної патології (І група) та ще більше достовірно зростали 

у хворих із СЦП (III група).

Дисертанткою доведено, що активність холінестерази в сироватці крові 

вірогідно знижувалася у хворих на ГП II і III груп, а церулоплазміну 

збільшувалася у всіх групах. У хворих II і, особливо, III групи достовірно 

збільшувалася активність ЛДГ, АлАТ і АсАТ сироватці крові, а в І групі -  

лише ЛДГ. Ці ж показники в ротовій рідині суттєво зростали у всіх хворих 

на ГП, а особливо в разі супутнього ХКГ і СЦП.

Виконаними дослідженнями констатовано значне підвищення 

фібриногену, рівня загального білірубіну, показника тимолової проби у 

сироватці крові хворих II і III груп, значень протромбінового індексу -  у всіх 

хворих (рі<0,001). Виявлено, що зміни кількості загального білка були 

різноспрямованими: у сироватці крові цей показник достовірно знижувався, а 

в ротовій рідині -  підвищувався. У сироватці крові хворих на ГП II і III груп 

переконливо зростав рівень загального білірубіну і показник тимолової 

проби.

Характерним є вірогідне підвищення активності ЛФ у ротовій рідині 

всіх хворих, а в сироватці крові - лише у хворих II і III груп (р<0,001). 

Зростання активності КФ і в сироватці крові, і в ротовій рідині було суттєвим 

у всі хворих на ГП, особливо при наявності ХКГ, СЦП.

Виконаний обсяг біохімічного обстеження хворих дозволив визначити 

найважливіші біохімічні маркери, що водночас характеризують як стан 

пародонта, так і функціональний стан печінки, які доцільно вивчати у хворих 

на ГП І і II груп, а саме: активність холінестерази, церулоплазміну, ЛДГ, 

АлАТ, АсАТ, рівень фібрингену, ПтІ, тимолової проби в сироватці крові, а 

також кількість загального білка і активність ЛФ і КФ у сироватці крові і 

ротовій рідині.

Слід відмітити проведений переконливий аналіз валідності виділених 

підгруп хворих для подальших досліджень, який наведений у підрозділі 3.5.



Зауваження до назви 3-го розділу -  описані результати клініко- 

лабораторного спостереження стосуються лише хворих із хронічним 

генералізованим пародонтитом першого ступеня та обстеженні пацієнтів 

дослідних груп із хронічним криптогенним гепатитом, субкомпенсованим 

цирозом печінки, тоді як назва розділу менш конкретна «Зміни клінічних і 

біохімічних показників ротової рідини та сироватки крові у хворих на 

генералізований пародонтит без та на тлі хронічних захворювань печінки».

Динаміка досліджуваних клінічних та біохімічних показників у хворих 

на генералізований пародонтит з різним соматичним статусом під впливом 

комплексної терапії із використанням Кальцеміну, Глутаргіну, Атоксілу і 

Стоматофіту наведена на 37 сторінках четвертого розділу. Запропонована, 

запатентована та застосована дисертанткою тактика курації обстежених 

пацієнтів на генералізований пародонтит сприяла регуляції досліджуваних 

клінічних, рентгенологічних і біохімічних змін та відновленню порушеної 

мікроциркуляції, швидкому нівелюванню патологічного процесу в пародонті, 

а також поліпшенню функціонального стану печінки, особливо при ХКГ. 

При цьому відбулася майже повна редукція ознак хронічного катарального 

запалення, що проявлялося відсутністю набряку, застійної гіперемії, 

ексудації, нормалізацією конфігурації ясенного краю, зменшенням глибини 

пародонтальних кишень, підтверджувалося змінами усіх пародонтальних 

показників. Отримані результати пародонтопротекторної ефективності за 

індексами Muhleman і Parma доводять виражену дієвість запропонованого 

медикаментозного комплексу, особливо для хворих на ГП, що мають 

супутній ХКГ.

Після комплексного обстеження хворих через 6 місяців виявлено, що в 

більшості пацієнтів настала стійка ремісія стосовно стану пародонта (в осіб І 

групи в основній підгрупі - у 94,44 %, тоді як в осіб підгрупи порівняння -  у 

85,71 %). У хворих І групи, в яких застосовували традиційну терапію, не 

вдалося досягти стійкого результату за рядом біохімічних показників (крім 

рівня загального білка й активності КФ у ротовій рідині), а в II групі -  за



показниками активності ЦП, АлАТ, КФ, вмісту фібриногену, загального білка, 

тимолової проби в сироватці крові та активності ЛФ в обох біологічних 

рідинах.

На 16 сторінках представлений розділ «Аналіз і узагальнення 

результатів дослідження», в якому дисертантка у дискусійному характері 

узагальнила та інтерпретувала отримані власні дані. Характер викладення 

матеріалу свідчить про компетентність автора узагальнювати, співставляти 

досліджувані показники та формулювати правильні заключення.

Висновки та практичні рекомендації повністю базуються на 

отриманому фактичному матеріалі, переконливі, аргументовані.

Автореферат відображає основні положення дисертаційної роботи.

Загалом, дисертаційна робота має важливе наукове і практичне 

значення для клінічної медицини, і, зокрема, стоматології, гастроентерології, 

патологічної фізіології. Принципових зауважень щодо оформлення і 

викладення матеріалу в дисертації не має.

В плані дискусії наявні декілька питань до дисертантки:

1. Яка загалом структура пародонтологічної захворюваності хворих на 

хронічний криптогенний гепатит та субкомпенсований цироз печінки?

2. Які критерії покладені дисертантом в основу аналізу ефективності 

при констатації «хороші і задовільні результати лікування у віддалені 

терміни»?

Висновок

Дисертаційна робота Катівської Роксолани Степанівни “Стан тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит при захворюваннях 

гепатобіліарної системи та обгрунтування медикаментозної корекції 

виявлених порушень” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 — стоматологія, виконана на сучасному 

науково-методичному рівні, є завершеною, кваліфікованою і самостійною 

науково-дослідницькою працею. Отримані нові обгрунтовані результати, 

сукупність яких розв’язує важливе актуальне наукове завдання -



удосконалення патогенетичного лікування хворих на ГП, асоційований із 

хронічним криптогенним гепатитом та субкомпенсованим цирозом печінки.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним в роботі 

матеріалом, обгрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковою 

новизною і практичним значенням рекомендацій дисертація повністю 

відповідає вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015 р. і №1159 від 30.12.2015) стосовно дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а її авторка, 

Катівська Роксолана Степанівна, заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент -  

завідувачка кафедри терапевтичної 

стоматології Вищого державного 

навчального закладу України «Українська 

медична стоматологічна академія»

доктор медичних наук, професої

Jo, / О .


