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Актуальність теми. Проблема надання медичної допомоги дітям-

інвалідам, які мають порушення рухового розвитку стає з кожним роком 

все актуальнішою як в Україні, так і за кордоном. Провідні місця в 

структурі первинної дитячої інвалідності займають вроджені аномалії 

розвитку, хвороби нервової системи та психічні розлади. Серед 

захворювань нервової системи головною причиною дитячої інвалідності є 

дитячий церебральний параліч, поширеність якого становить 2-2,5 випадку 

на 1000 дітей в середньому в світі. Однак в Україні частота захворюваності 

на ДЦП за останні 10 років зросла від 1,7-2 до 2,5-5,9 випадків на 1000 

новонароджених. 

Створення європейського реєстру дітей з церебральним паралічем у 

1998 році (SCPE – The Surveillance of Cerebral Palsy in Europe)  підтверджує 

актуальність цієї проблеми та необхідність розвитку різноманітних 

досліджень у цій галузі,  в тому числі і стоматологічних, з метою 

покращення реабілітації дітей хворих на ДЦП. 

В останнє десятиліття сформована концепція про запально-

деструктивні захворювання тканин пародонта на фоні супутньої 

соматичної патології, як імунозалежного захворювання, а саме у дітей з 

ДЦП. Нечисленні дослідження стоматологічного статусу в дітей із ДЦП, 

проведені низкою вітчизняних і зарубіжних вчених,  свідчать про високу 

поширеність та інтенсивність каріозних і некаріозних уражень твердих 
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тканин зубів і пародонта. 

Складність надання стоматологічної допомоги хворим на ДЦП 

обумовлена тяжкістю клінічних проявів ДЦП, значними порушеннями 

зубощелепної системи, утрудненим виконанням лікувально-

профілактичних заходів. Автори наукових публікацій пропонують різні 

комплекси для лікування і профілактики карієсу зубів та зубощелепних 

аномалій. Проте динамічного комплексного обстеження тканин пародонту 

та терапії його запальних захворювань приділяється зовсім недостатньо 

уваги, хоча  їх поширеність та інтенсивність у дітей-інвалідів із ДЦП дуже 

висока. 

Тому  представлена робота присвячена подальшому вивченню 

особливостей перебігу та підвищенню ефективності лікування хронічного 

катарального гінгівіту в дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, на 

основі власної науково-обґрунтованої розробки комплексу лікувально-

профілактичних заходів та апробації його в клініці і визначають 

актуальність справжнього дослідження. 

Обґрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Наукова новизна результатів 

досліджень.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-

дослідної роботи кафедри стоматології інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет» на тему: 

«Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та 

лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» 

(номер держреєстрації № 011U001788). Здобувач був безпосереднім 

виконавцем окремих фрагментів вищезазначеної теми. 

Дисертантом проведено стоматологічні дослідження дітей із ДЦП та 

з’ясовано особливості розвитку хронічного катарального гінгівіту у даного 

контингенту.  Автором встановлено, що в дітей із хронічним катаральним 



 3 

гінгівітом на фоні ДЦП, спостерігалася підвищена в’язкість ротової рідини 

на тлі зниженої салівації і кислотності. Юлія Богданівна вивчала 

мінералізуючий потенціал змішаної слини дітей із ДЦП та встановила 

особливості розподілу типів кристалів у ротовій рідині. В осіб  із 

хронічним катаральним гінгівітом на тлі ДЦП суттєво зростає кількість 

дітей із кристалами ІІІ типу при зменшенні І-ІІ типів мікрокристалізації 

(МКС), мінералізуючий потенціал в яких характеризувався, як низький.  

На підставі імунологічного дослідження ротової рідини в дітей із 

хронічним катаральним гінгівітом на тлі дитячого церебрального паралічу 

дисертантом спостерігались явища набутої комбінованої імунної 

недостатності, які посилювались з розвитком патологічного процесу в 

пародонті і проявлялись збільшенням рівня прозапального цитокіну IL-1β  

на тлі зменшення концентрації протизапального цитокіну IL-4. 

Дисертантом уперше для дітей, хворих на катаральний гінгівіт на тлі 

ДЦП, розроблено та впроваджено сучасний комплекс лікувально-

профілактичних заходів.  

Теоретичне значення результатів дослідження. Отримані 

дисертантом дані є вагомим вкладом у вирішенні завдання підвищення 

ефективності  профілактики і лікування хронічного катарального гінгівіту 

у дітей, хворих на ДЦП. Встановлені та статистично проаналізовані 

показники поширеності, інтенсивності хронічного катарального гінгівіту у 

дітей на тлі ДЦП в залежності від віку. Доведена можливість ефективної 

нормалізації клінічних та біохімічних  показників стоматологічного 

статусу дітей шляхом використання  розробленого дисертантом ЛПК, до 

складу якого входили: антисептична обробка ротової порожнини 

«Стоматидином», розсмоктувальні таблетки «Лізак», вітаміно-мінеральний 

комплекс «Супервіт», зубний еліксир «Біодент-3» та «Санодент», а також 

фізіотеравтичні процедури з використанням світлолікування лампою 

«Біоптрон-Компакт ІІІ», що  дозволило прогнозувати та більш ефективно 
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розробляти й планувати профілактичні заходи у дітей, які мають 

хронічний катаральний гінгівіт на тлі ДЦП. 

Отримані автором дані уточнюють уявлення про етіопатогенетичні  

механізми виникнення хронічного катарального гінгівіту у дітей з ДЦП та 

можливості його лікування. 

Практичне значення результатів дослідження. Дисертантом 

розроблено спосіб комплексної профілактики і лікування хронічного 

катарального гінгівіту у дітей, що хворіють на ДЦП шляхом застосування 

антисептика, вітаміно-мінерального комплексу, зубного еліксиру та  

фізіотеравтичних процедур. 

Визначені величини лабораторних показників ротової рідини та 

функціонального стану тканин пародонта можуть бути використані для 

вибору тактики та оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів 

у дітей на фоні ДЦП. 

Комплекс лікувально-профілактичних заходів для лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на фоні ДЦП є доступним, 

ефективним, не має ускладнень, може застосовуватися в стоматологічних 

закладах різного рівня, його використання покращує адаптаційні та 

компенсаторні процеси в пародонті, що дозволяє досягнути тривалої 

ремісії захворювання. 

Запропонований спосіб лікування впроваджено в клінічну практику 

стоматологічного відділення Снятинської ЦРЛ, дитячої міської клінічної 

стоматологічної поліклініки м.Полтава, центру стоматології 

університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», міської дитячої стоматологічної поліклініки м. 

Івано-Франківська та стоматологічного відділення Підгаєцької ЦРКЛ. 

Достовірність отриманих результатів. В роботі були використані 

сучасні лабораторно-клінічні методи. Обстеження дітей проводилося в 

стандартних умовах стоматологічного кабінету. Результати обстеження 
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заносилися в карти стоматологічного обстеження. У картах фіксувалися 

вид ураження тканин пародонта та фіксувались пародонтальні і гігієнічні 

індекси, що дозволило оцінити ефективність профілактичних і лікувальних 

заходів. Дисертант враховував поширеність та інтенсивність ураженості 

хронічним катаральним гінгівітом. Крім того, оцінювались біохімічні 

параметри ротової рідини, визначались основні маркери запалення 

пародонту, проводилась оцінка стабільності рН ротової рідини, ступеню 

дисбіозу, визначався рівень основних імунологічних в порожнині рота. Усі 

результати досліджень оброблялись статистично за методом Колмогорова-

Смірнова.  

Таким чином, вибір об'єктів і методів дослідження відповідає 

поставленій меті та завданням дослідження, що дозволяє зробити висновок 

про достовірність отриманих результатів дослідження, основних положень, 

висновків і рекомендацій. 

За матеріалами дисертації опубліковано 14 друкованих праць, із них 

6 статей у фахових наукових виданнях України, (1 – огляд літератури, 1 – в 

іноземному журналі The Pharma Innovation Journal), 3 тези у матеріалах 

науково-практичних конференцій, 2 патенти України на корисну модель, 1 

інформаційний лист і 1 нововведення. 

Характеристика роботи, оцінка результатів дослідження.  

Дисертація викладена українською мовою на 127 сторінках 

основного тексту. Складається зі вступу, огляду літератури, 3 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Робота 

ілюстрована 27 таблицями, 16 рисунками. Перелік використаних джерел 

включає 235 найменування (із них 69 латиною).  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на 

зв’язок з науковими програмами та планами, сформульовані мета та задачі 

дослідження, наукова новизна та практична значимість результатів, 
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особистий внесок здобувача, а також приведені дані про апробацію 

результатів дисертації. Основні концепції дисертації, мета і задачі 

викладені досить чітко та аргументовано.  

Зауважень до вступу немає. 

Перший розділ (огляд літератури), який написано на 25 сторінках, 

складається із трьох підрозділів і не перевищує 20% основного тексту 

(вимоги ВАК). Автор дає досить повну характеристику стану проблеми на 

сьогоднішній день та перспектив її розвитку. Послідовно приводить дані 

літератури про поширеність та особливості перебігу різних форм ДЦП та 

взаємозв'язок їх клініко-патогенетичних особливостей із змінами органів 

ротової порожнини. Показано, що при ДЦП має місце ураження тканин 

пародонту. Підкреслено, що має місце велика кількість різних причин та 

факторів ризику виникнення стоматологічної патології у дітей, хворих на 

ДЦП. Зроблено висновок про необхідність розробки нових методів 

ефективної профілактики та лікування уражень пародонту у дітей в умовах 

розвитку дитячого організму на тлі ДЦП. 

Огляд літератури досить інформативний і логічно підтримує мету 

проведених досліджень. Особливих зауважень до розділу немає.  

Другий розділ “Матеріали і методи дослідження”, об’єм якого 

сягає 10 сторінок, присвячений загальній характеристиці об'єктів 

дослідження і використаних в роботі методик. Для вирішення поставлених 

в роботі завдань на першому етапі обстеження групами спостереження 

були 99 дітей із хронічним катаральним гінгівітом (ХКГ), хворих на ДЦП – 

основна група; 83 дитини із ХКГ без соматичної патології – друга 

контрольна група; 30 дітей (здорові) – перша  контрольна група. 

На другому етапі обстеження основними групами спостереження 

були: 30 дітей віком 12-15 років із ХКГ, хворих на ДЦП (основна група), 

яким проводилося лікування за запронованим та власно розробленим 

лікувально-профілактичним комплексом та 30 дітей віком 12-15 років із 
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ХКГ, хворих на ДЦП (порівняльна група), яким проводилося лікування за 

загально прийнятою методикою.  

Перелік використаних методик досліджень відповідає поставленим 

завданням.  

Особливих зауважень до розділу не виникло. Однак в даному розділі 

загальновідомі методики можна було б не описувати, а лише зробити 

посилання на авторів. 

У третьому розділі “Стан тканин пародонта у дітей, хворих на 

ДЦП” (21 сторінка) представлені результати обстеження і вивчення стану 

гігієни порожнини рота та дано структурний аналіз захворюваності тканин 

пародонта у дітей з різним ступенем тяжкості перебігу ДЦП. Отримані 

дані показали, що у дітей з ДЦП встановлена висока поширеність 

захворювань тканин пародонта, у структурі яких переважає хронічний 

катаральний гінгівіт, а інтенсивність запальних процесів збільшувалась з 

віком та залежала від ступеня важкості ХКГ, що підтверджено даними 

клінічних індексів, а також була вищою, ніж у дітей з ХКГ без загально 

соматичних захворювань. Проведене клінічне обстеження дітей, хворих на 

ДЦП, показало, що розповсюдженість ХКГ становить 89,8 % випадків у 

віці 12 років та 93,2 % у віці 15 років. У 12 - річних дітей, ХКГ легкого 

ступеня спостерігали у 2,5 рази частіше, ніж у дітей віком 15 років 

основної групи, при тому, що ХКГ середнього та важкого ступеня в 15-

річних оглянутих основної групи, перевищував аналогічні значення у 

віковому інтервалі 12 років майже в 2 рази. 

Дисертантом встановлено, що у дітей обох груп дослідження значно 

знижена мотивація до чищення зубів та якісного догляду за ротовою 

порожниною, що підтверджено індексними оцінками. 

Розділ інформативно ілюстрований таблицями та рисунками, 

особливих зауважень не викликає. Результати даного розділу  в повній мірі 

відображені в друкованих працях. Однак, автором треба було б зробити 
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висновок не тільки  в кінці розділу, але й в кінці кожного підрозділу.  

В четвертому розділі “Динаміка змін фізичних, біохімічних та 

імунологічних показників ротової рідини у дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом на тлі дитячого церебрального паралічу” (14 

сторінок) автором роботи в результаті проведених досліджень 

встановлено, що у дітей з ХКГ на тлі ДЦП, істотно порушені фізичні 

властивості ротової рідини (підвищення в’язкості – 3,03±0,05 мПА на фоні 

гіпосалівації – від 0,31±0,02 мл/хв до 0,36±0,02 мл/хв та зниження її 

кислотності – 5,99±0,08 – 6,32±0,07). Інтенсифікація запальних процесів в 

тканинах пародонту у даного контингенту дітей підтверджена зростанням 

активності аспартаттрансамінази (0,035±0,003 мккат/л) у ротовій рідині, 

що впливало на кристалоутворюючий та мінералізуючий потенціал ротової 

рідини. Кількісне збільшення умовно-патогенної мікрофлори 

характеризувалось зростанням активності уреази (5,13±0,32) мккат/л у 

ротовій рідині дітей з ХКГ на тлі ДЦП.  

У дітей з хронічним катаральним гінгівітом на тлі ДЦП, спостерігався 

також  дисбаланс у системі цитокінів: підвищення рівнів IL-1β (94,15±1,82) 

пг/мл, що було на 87,3% більше стосовно значень у дітей з інтактним 

пародонтом у ротовій рідині і було відповіддю на запалення у тканинах 

пародонту та початком запуску цитокінового каскаду, який 

характеризується посиленням як власної продукції, так і синтезом інших 

прозапальних цитокінів. Враховуючи, що IL-4 блокує спонтанну та 

індуковану продукцію прозапальних цитокінів, а також індукує експресію 

адгезивних молекул та макрофагів і сприяє їх виходу в апоптоз, то 

зниження рівня IL-4 до 7,13±0,59 пг/мл, що було на 71,8 % нижче стосовно 

даних у групі контролю (12,25±0,59) пг/мл у ротовій рідині дітей даного 

контингенту, можна трактувати як несприятливий фактор перебігу 

хронічного запалення у пародонті. Зміни цитокінового профілю у дітей з 

ХКГ на тлі ДЦП, на думку автора дисертаційної роботи, обумовлені 
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розбалансуванням адаптаційно-компенсаторних механізмів секреторного 

імунітету ротової порожнини (зниження рівнів IgA та лізоциму). На тлі 

зростання IgA, що є відповіддю на масивну мікробну агресію та IgG, 

підвищення вмісту якого зумовлює хронізацію запального процесу в 

тканинах пародонту даного контингенту хворих. 

Особливих зауважень до розділу немає. Розділ інформативно 

насичений, ілюстрований чисельними таблицями та рисунками. Цінним та 

науково обґрунтованим є те, що в цьому розділі автор провів глибокий 

аналіз отриманих результатів дослідження, який показав, що дисбаланс 

проаналізованих фізико – хімічних, та імунологічних параметрів ротової 

рідини зростав зі збільшенням ступеня важкості ХКГ у дітей з ДЦП. 

Однак автору можна було встановити кореляційний зв’язок між 

досліджуваними біохімічними і імунологічними параметрами та ступенем 

важкості ДЦП, так як всі дані для цього в роботі є.     

Розділ 5 “Клінічна та лабораторна оцінка комплексу лікувально-

профілактичних заходів у дітей з хронічним катаральним гінгівітом 

на фоні дитячого церебрального паралічу” (15 сторінок) присвячено 

вивченню дії розробленого дисертантом комплексу лікувально-

профілактичних заходів у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на 

фоні дитячого церебрального паралічу на стан тканин пародонту шляхом 

аналізу цифрових значень показників клінічних та лабораторних 

досліджень.  

Дисертант запропонував комбіноване застосування лікарських 

засобів (антисептики, протизапальні та гігієнічні засоби) та використання 

фізіотерапевтичних методів лікування, а саме, світлотерапії.  

Результати спостережень переконливо підтвердили високу 

ефективність розробленого комплексу лікувально-профілактичних заходів, 

що розробила Юлія Богданівна для дітей з ХКГ, які хворіють на дитячий 

церебральний параліч. Доведено, що застосування запропонованого 
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комплексу забезпечує стабільність клінічних результатів при лікуванні 

ХКГ, що підтверджено даними пародонтальних індексів. Ефективність 

лікувально-профілактичного комплексу достовірно підтверджена 

зменшенням рівня прозапального цитокіну Il-1β  та імуноглобуліну А, на 

фоні збільшення вмісту протизапального цитокіну Il-4, sIgА і лізоциму у 

ротовій рідині та суттєвої нормалізації фізико-хімічних властивостей 

ротової рідини у дітей з хронічним катаральним гінгівітом, які хворі на 

ДЦП. Так, відразу після лікування, було встановлено збільшення 

швидкості секреції ротової рідини на 22,6% та її кислотності на 4,9% при 

зменшенні в’язкості ротової рідини на 9,6 %,  активності уреази – на 15,8% 

та активності аспартаттрансамінази – на 14,3%. У дітей порівняльної 

групи, де застосовувалися традиційні лікувально-профілактичні методики, 

після лікування цифровий еквівалент вивчаємих показників дещо 

зменшився, однак отримані дані статистично не відрізнялись від значень 

до лікування. 

Аналіз отриманих даних вказує на позитивний вплив 

запропонованого комплексу лікувально-профілактичних заходів, а клінічні 

спостереження за дітьми та  результати лабораторних, біохімічних і  

імунологічних досліджень ротової рідини свідчать про високу  

ефективність застосування запропонованих лікувально-профілактичних 

заходів при хронічному катаральному гінгівіті в дітей із ДЦП, що дозволяє 

рекомендувати розроблений дисертантом комплекс заходів для 

використання в практичній стоматології. 

Розділ в цілому змістовний та логічний, написаний інформативно, 

ілюстрований достатньою кількістю таблиць і містить цікаву 

інформацію. Суттєвих зауважень до розділу немає. Результати даного 

розділу  в повній мірі відображені в друкованих працях. Однак в кінці 

розділу необхідно більш конкретно та змістовно представити заключення 

та висновки. 
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У розділі “Аналіз та узагальнення результатів” автор  аналізує 

фактичний матеріал, зіставляє його з даними літератури і підходить до 

основних теоретичних узагальнень та практичних рекомендацій.  На основі 

проведених досліджень доведено ефективність запропонованого 

комплексу профілактичних та лікувальних заходів. У даному розділі 

детально обґрунтовано та висвітлено результати всіх проведених 

дисертантом досліджень. 

 Зауважень до розділу немає. 

Висновки  відповідають змісту дисертації, отримані кінцеві 

результати вказують на необхідність широкого впровадження даних 

наукових розробок в клінічну практику. Основні напрацювання 

опубліковані в багаточисельних наукових роботах у фахових виданнях, 

збірниках наукових праць та оприлюднені на науково-практичних 

конференціях.  

Практичні рекомендації складено доцільно та логічно й зауважень 

не викликають. 

Список використаних джерел містить посилання на сучасні наукові 

і практичні роботи та дозволяє досить повно уяснити  питання, що 

вирішуються в даній роботі.  

В цілому, всі розділи дисертаційного дослідження насичені 

фактичним матеріалом, ілюстровані таблицями та рисунками. Робота має 

належний обсяг впроваджень і публікацій. Принципових зауважень до 

змісту, оформлення і стилю дисертації немає.  

Автореферат оформлений згідно з вимогами та повністю відображає 

основний зміст дисертації. 

Незважаючи на виявлені незначні недоліки принципових зауважень 

щодо суті роботи, оформлення, подання матеріалу в дисертації та 

викладених результатів немає. 
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В якості дискусії хотілось би задати наступні питання: 

1. Яка кратність проведення розробленого Вами комплексу 

профілактичних та лікувальних заходів і чи залежить вона від 

ступеню важкості ДЦП? 

2. Який механізм дії, на Вашу думку, світлотерапії на стан тканин 

пародонта в дітей з ДЦП? Чи було узгоджено призначення 

розробленого Вами лікувально-профілактичного комплексу з 

лікарями-неврологами?  

3. Як Ви вважаєте, підходить чи ні, розроблена вами комплексна 

терапія лікування хронічного катарального гінгівіту соматично 

здоровим дітям? Запропоновані Вами заходи мають протипоказання 

до застосування?  

4. За рахунок чого, на Вашу думку,   відбувається зниження в ротовій 

рідині вмісту IL-1β  та  збільшення вмісту  IL-4 обстежуваних  у 

дітей з хронічним катаральним гінгівітом на тлі ДЦП в кінці 

спостереження?  

5. Яка економічна ефективність запропонованих Вами лікувально-

профілактичних заходів в порівнянні з іншими? 

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

Дисертаційна робота БОДНАРУК Юлії Богданівни «Особливості 

перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на 

дитячий церебральний параліч», представлена на здобуття наукового 

ступеня кандидата  медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – 

стоматологія являє собою закінчене наукове дослідження, в якому 

наведено теоретичне узагальнення результатів проведених лабораторних 

та клінічних досліджень і запропоновано новий підхід у вирішенні 

науково-практичного завдання з підвищенням ефективності лікування 
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хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дитячий церебральний 

параліч, шляхом розробки комплексу лікувальних та профілактичних 

заходів на основі вивчення клініко-лабораторних показників стану ротової 

порожнини. 

За своєю актуальністю, метою і завданням дослідження, 

достовірністю і обґрунтованістю отриманих результатів, висновків і 

практичному значенню дисертація БОДНАРУК Юлії Богданівни 

«Особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей, хворих на дитячий церебральний параліч», що представлена на 

здобуття наукового ступеня кандидата  медичних наук повністю відповідає 

вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 

19.08.2015р. і № 1159 від 30.12. 2015р.), а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. 

 

 

 

 

       Офіційний опонент 

завідувачка кафедри дитячої 

стоматології Державного закладу 

«Дніпропетровська медична  

академія МОЗ України», м. Дніпро, 

доктор медичних наук, професор         

 

 

 

 


