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Актуальність теми дослідження. Дитячий церебральний параліч 

(ДЦП) є одним із захворювань, що призводить до інвалідності в дитячому 

віці. В Україні частота захворюваності на дитячий церебральний параліч за 

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

новонароджених. Характерною особливістю ДЦП є порушення моторного 

розвитку дитини, обумовлене аномальним розподілом м'язового тонусу і 

порушенням координації. 

Дослідження стоматологічного статусу дітей із ДЦП свідчать про 

високу поширеність та інтенсивність у них уражень твердих тканин зубів та 

тканин пародонта. Провідним етіопатогенетичним чинником розвитку 

основних стоматологічних захворювань у цих дітей є поганий гігієнічний 

стан ротової порожнини, що формується як з причини недосконалості 

мануальних навичок, так і з причини недостатнього самоочищення ротової 

порожнини на тлі часто наявних зубощелепних аномалій та порушення 

функції слинних залоз, жувальної мускулатури, мови. Отже, медична і 

стоматологічна реабілітація дітей-інвалідів, хворих на ДЦП є актуальним 

завданням сучасної медицини. 

В зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Боднарук Ю.Б., що 

присвячена вивченню особливостей перебігу та підвищення ефективності 

лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на ДЦП, шляхом 

розробки комплексу лікувальних та профілактичних заходів є актуальною.  

 



Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики. Дисертаційна робота Боднарук Ю.Б. “Особливості перебігу та 

лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий 

церебральний параліч” є завершеним науковим дослідженням, виконаним на 

сучасному науково-методичному рівні під керівництвом заслуженого діяча 

науки і техніки України, ректора Івано-Франківського національного 

медичного університету, доктора медичних наук, професора Рожка М.М. 

Дисертаційна робота є фрагментом 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” (№ 

держреєстрації 0114U001788). Здобувач була співвиконавицею зазначеної 

науково-дослідної роботи. 

 Для з’ясування особливостей клінічного перебігу хронічного 

катарального гінгівіту (ХКГ) автором проведено стоматологічне обстеження 

дітей із ДЦП. Встановлено, що в дітей із хронічним катаральним гінгівітом 

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

салівація і кислотність. Автором досліджено мінералізуючий потенціал 

ротової рідини дітей із ДЦП та встановлено особливості розподілу типів 

кристалів. За наявності хронічного катарального гінгівіту на тлі ДЦП суттєво 

зростає кількість дітей із кристалами ІІІ типу при зменшенні І-ІІ типів 

мікрокристалізації, що свідчить про низький мінералізуючий потенціал 

ротової рідини. 

На підставі імунологічного дослідження ротової рідини в дітей із ХКГ 

на фоні ДЦП виявлено комбіновану імунну недостатність, що посилюються з 

розвитком патологічного процесу в пародонті і проявляються збільшенням 

вмісту прозапального цитокіну IL-1β на тлі зменшення концентрації 

протизапального цитокіну IL-4. 

Уперше для дітей хворих на катаральний гінгівіт на фоні ДЦП 



розроблено та впроваджено сучасний комплекс лікувально-профілактичних 

заходів, що передбачає покращення гігієнічного догляду за порожниною 

рота, призначення антисептичних полоскань та засобів, які підвищують 

рівень місцевого імунітету порожнини рота.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів. Представлені в роботі дані одержано в результаті 

стоматологічного обстеження 221 дитини віком 12-15 років (згідно з 

рекомендаціями ВООЗ), із них 108 дітей, хворих на ДЦП, які мешкають у 

Залучанському дитячому будинку-інтернаті с.Долішнє-Залуччя Снятинського 

району Івано-Франківської області та 113 дітей без соматичної патології, 

обстеження яких проводилось у СШ № 5 м. Івано-Франківська. 

Стан гігієни ротової порожнини та тканин пародонта оцінювали за 

даними індексів Green-Vermillion, папілярно-маргінально-альвеолярного 

(РМА), кровоточивості за H.P. Muhlemann, S. Son (1971), індексу CPI (ВООЗ, 

1998). Діагноз встановлювали згідно класифікації захворювань тканин 

пародонта М.Ф. Данилевського (1994). 

Дітям із ХКГ на фоні ДЦП проводили навчання гігієні ротової 

порожнини, професійну гігієну і санацію ротової порожнини, призначали 

лікувально-профілактичний комплекс, який включав: зрошення ротової 

порожнини еліксирами “Біодент-3” та “Санодент”, які сповільнюють 

утворення зубного нальоту. Призначали препарат лізоциму “Лізак”, який має 

антисептичну і протизапальну дію, та вітамінний комплекс “Супервіт”, що 

сприяє підвищенню місцевого імунітету. Для підсилення дії препаратів для 

лікування ХКГ на тлі ДЦП, покращення кровообігу у тканинах ясен, 

усунення явищ гіпоксії призначали світлотерапію за допомогою лампи 

“Біоптрон-Компакт ІІІ”.  

В’язкість ротової рідини визначали за допомогою віскозиметра 

Освальда; рН ротової рідини – за допомогою універсального індикаторного 

паперу, із градуюванням шкали рН від 0 до 10 (НПО “Біохімреактив”).  



Мінералізуючі властивості ротової рідини визначали за характером 

мікрокристалізації її висушеної краплі за методикою П.А. Леуса, 

В.И.Куцевляк (2010). Біохімічне дослідження включало визначення вмісту 

аспартаттрансаміназ в ротовій рідині за методом Райтмана-Френкеля, та 

визначення активності уреази (BERTHELOT, «Сечовина-У») за допомогою 

реактивів фірми виробника “Філісіт-діагностика” (Україна). Імунологічні 

дослідження з визначення імуноглобулінів (A, G та sIgA) та концентрації 

цитокінів (IL-1β та IL-4) проводили з використанням комерційних наборів 

“Вектор Бест”. 

Статистична обробка кількісних даних на тип розподілу за методом 

Колмогорова-Смірнова показала, що всі дані відповідали нормальному типу 

розподілу Гауса, тому для визначення типових значень у вибірці 

використовували інтервал М±m, (середнє арифметичне М± похибка 

середнього арифметичного m). Для оцінки різниці результатів у групах 

порівняння використовували параметричний t-критерій Стьюдента. Оцінку 

достовірності різних категорійних даних у групах порівняння проводили за 

критерієм відповідості χ
2
. 

Отже, методи дослідження, використані для виконання дисертаційного 

дослідження інформативні, цілком адекватні до поставлених в роботі 

завдань. 

Практична значимість роботи. Практичне значення отриманих 

результатів полягає в тому, що дані про поширеність та інтенсивність 

хронічного катарального гінгівіту в дітей з ДЦП можуть бути використані 

при плануванні їм стоматологічної лікувально-профілактичної допомоги. 

Визначені величини лабораторних показників ротової рідини та індексної 

оцінки стану тканин пародонта можуть бути використані для вибору тактики 

та оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів у дітей з ДЦП. 

Запропонований автором комплекс лікувально-профілактичних заходів 

для лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей з 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. 

Результати наукової роботи впроваджено в лікувальний процес 

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; стоматологічного відділення Підгаєцької ЦРКЛ. 

Основні положення дисертації використовуються в навчальному 

процесі на кафедрі стоматології дитячого віку ДВНЗ “Івано-Франківський 

національний медичний університет”; кафедрі дитячої стоматології ФПО, 

кафедрі дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної 

стоматології та кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 

стоматологічних захворювань ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна 

академія”(м. Полтава); кафедрі стоматології дитячого віку Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ); 

кафедрі стоматології дитячого віку та ортодонтії ДУ “Інститут стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії НАМН України” ( м. Одеса). 

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались 

та обговорювались на: науково-практичній конференції з міжнародною 

участю “Бабенківські читання” (м. Івано-Франківськ, 2013 р.), ІІІ 

Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених (м. 

Ужгород, 2014 р.), на VI стоматологічному форумі “Медвін” – “Інноваційні 

технології в сучасній стоматології” (м. Івано-Франківськ, 2017).  

За матеріалами дисертації опубліковано 14 друкованих праць, із них 6 

статей у фахових наукових виданнях МОН України, (1 – в іноземному 

журналі “The Pharma Innovation Journal”), 3 тези у матеріалах науково-

практичних конференцій, отримано 2 Деклараційні патенти України на 



корисну модель, 1 інформаційний лист та 1 нововведення. 

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо 

оформлення. Дисертація Боднарук Ю.Б. 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. Роботу 

ілюстровано 27 таблицями, 16 рисунками. Перелік використаних джерел 

включає 235 найменувань (із них 69 латиною). 

У вступі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність 

дослідження, що базується на необхідності вивчення особливостей перебігу 

ХКГ у дітей з дитячим церебральним паралічем, з метою вдосконалення 

заходів первинної профілактики та лікування цього захворювання та 

підвищення їх ефективності. Чітко сформульовано мету і завдання 

дослідження, зв’язок обраної теми з НДР кафедри стоматології Інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет”, висвітлено особистий внесок здобувача. 

У підрозділ “Наукова новизна одержаних результатів” доцільно додати 

інформацію про Деклараційні патенти України, отримані автором. 

Огляд літератури. “Вплив етіопатогенетичних механізмів дитячого 

церебрального паралічу на стоматологічну захворюваність у дітей та 

підлітків” присвячено аналізу взаємозв’язків ДЦП та стоматологічних 

захворювань у дітей. 

Огляд літератури складається з чотирьох підрозділів: перший 

присвячено етіологічним та патогенетичним аспектам дитячого 

церебрального паралічу та його впливу на стоматологічне здоров’я дітей; 

другий – сучасним уявленням про поширеність, етіологію і патогенез 

запальних захворювань пародонта в дітей та підлітків; третій – 

характеристиці сучасних методів лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дітей; четвертий – особливостям стоматологічного статусу та 

лікування дітей хворих на ДЦП.  



В цілому розділ містить цікаву інформацію, яку викладено доступно, 

аналізуються сучасні вітчизняні і зарубіжні літературні джерела переважно за 

останні 10 років. 

Зауваження до розділу. На нашу думку, більше уваги слід було 

приділити критичному аналізу запропонованих іншими авторами методів 

лікування стоматологічних захворювань, зокрема захворювань тканин 

пародонта, у дітей з ДЦП, адже такі дослідження проводилися. 

У розділі 2 “Матеріали і методи дослідження” описано методику 

стоматологічного обстеження дітей з ДЦП, методики біохімічних та 

імунологічних методів дослідження. Детально охарактеризовано 

розроблений лікувально-профілактичний комплекс для профілактики та 

лікування захворювань тканин пародонта у дітей з ДЦП. Надано 

характеристику статистичних методів, що застосовувались для обробки та 

аналізу результатів дослідження.  

Для встановлення розповсюдженості захворювань пародонта 

проведено огляд 221 дитини віком 12-15 років (згідно з рекомендаціями 

ВООЗ), із них 108 дітей, хворих на ДЦП, які мешкають у Залучанському 

дитячому будинку-інтернаті с. Долішнє-Залуччя Снятинського району Івано-

Франківської області та 113 дітей без соматичної патології, обстеження яких 

проводилось у СШ № 5 м. Івано-Франківська. 

Стан гігієни ротової порожнини та тканин пародонта оцінювали за 

даними індексів Green-Vermillion, РМА , кровоточивості за H.P. Muhlemann, 

S. Son (1971), індекс CPI. Діагноз встановлювали згідно класифікації 

захворювань тканин пародонта М.Ф. Данилевського (1994). 

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 – 2-га контрольна група; 30 дітей 

(здорові) – 1-ша контрольна група. 

На другому етапі обстеження групами спостереження були: 30 дітей 

віком 12-15 років із ХКГ, хворих на ДЦП (основна група), яким проводилося 



лікування за запропонованим лікувально-профілактичним комплексом та 30 

дітей віком 12-15 років із ХКГ, хворих на ДЦП (порівняльна група), яким 

проводилося лікування за загальноприйнятою методикою. 

Дітям із ХКГ основної групи проводили навчання гігієні ротової 

порожнини, професійну гігієну і санацію ротової порожнини, призначали 

комплекс лікувально-профілактичних заходів, який включав: зрошення 

ротової порожнини еліксирами “Біодент-3” та “Санодент”, які уповільнюють 

утворення зубного нальоту. Призначали препарат лізоциму “Лізак”, який має 

протизапальну дію та вітамінний комплекс “Супервіт”. Вибір препаратів 

зумовлений їхнім природним походженням і неінвазивністю лікування, 

ураховуючи даний контингент дітей та їхню тяжку супутню патологію. Для 

підсилення дії препаратів для лікування ХКГ на тлі ДЦП, покращення 

кровообігу у тканинах ясен, усунення явищ гіпоксії проводили світлотерапію 

за допомогою лампи “Біоптрон-Компакт ІІІ”.  

Дітям порівняльної групи лікування проводили на основі протоколів 

надання стоматологічної допомоги “Дитяча терапевтична стоматологія”. 

Лікування включало антисептичну обробку ротової порожнини 0,05% 

розчином хлоргексидину та аплікації гелем для ясен “Метрогіл-Дента”. 

В’язкість ротової рідини визначали за допомогою віскозиметра 

Освальда; рН ротової рідини – за допомогою універсального індикаторного 

паперу, із градуюванням шкали рН від 0 до 10 (НПО “Біохімреактив”).  

Мінералізуючі властивості ротової рідини визначали за характером 

мікрокристалізації її висушеної краплі за методикою П.А. Леуса, Куцевляк 

В.И. (2010). Біохімічне дослідження включало визначення вмісту 

аспартаттрансаміназ в ротовій рідині за методом Райтмана-Френкеля, та 

визначення активності уреази (BERTHELOT, “Сечовина-У”) за допомогою 

реактивів фірми виробника “Філісіт-діагностика” (Україна). Імунологічні 

дослідження визначення імуноглобулінів (A, G та sIgA) та концентрацію 

цитокінів (IL-1β та IL-4) визначали методом імунологічного аналізу з 

використанням комерційних наборів “Вектор Бест”. 



Статистична обробка кількісних даних на тип розподілу за методом 

Колмогорова-Смірнова показала, що всі дані відповідали нормальному типу 

розподілу Гауса, а тому для визначення типових значень у вибірці 

використовували інтервал М±m, (середнє арифметичне М± похибка 

середнього арифметичного m). Для оцінки різниці результатів у групах 

порівняння використовували параметричний t-критерій Стьюдента. 

Узагальнення якісних даних проводили шляхом обчислення показників 

поширеності (частоти) ознаки на 100 обстежених, а також похибку для 

відносних величин. Оцінку достовірності різних категорійних даних у групах 

порівняння проводили за критерієм відповідості χ
2
. 

Зауваження до розділу: На нашу думку, недоцільно надавати детальне 

описання методики визначення таких загально відомих індексів, як індекс 

гігієни порожнини рота за Green-Vermillion, проба Писарева-Шиллера, індекс 

РМА та ін. Оскільки вони представлені у всіх підручниках по стоматології. 

Розділ 3 “Стан тканин пародонта у дітей, хворих на ДЦП” 

присвячено аналізу результатів стоматологічного обстеження дітей 12-ти та 

15-річного віку з ДЦП. Розділ складається з двох підрозділів, в яких 

представлено результати оцінки гігієнічного стану ротової порожнини у 

дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні ДЦП та дані про 

поширеність та інтенсивність хронічного катарального гінгівіту у дітей груп 

дослідження. 

В результаті дослідження автором встановлено, що у дітей, хворих на 

ДЦП, розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту є високою і 

становить 89,79 % у віці 12 років та 93,22 % у віці 15 років. Ступінь тяжкості 

хронічного катарального гінгівіту зростає з віком дітей, переважає середній та 

тяжкий ступінь ХКГ. У 12-річних дітей значення індексу РМА при тяжкому 

ступеню ХКГ дорівнювало 54,60±4,79%, а у дітей віком 15 років - 

65,48±4,57%. 

Автором підтверджено незадовільний гігієнічний стан ротової 

порожнини у дітей з хронічним катаральним гінгівітом і ДЦП. Вже у віці 12 



років при гінгівіті легкого ступеня індекс ОНІ-S дорівнював 2,06±0,11 бала, 

що в 3,0 раза вище, ніж у дітей без ДЦП. У підлітків 15-ти років основної 

групи при легкому ступені гінгівіту індекс ОНІ-S складав 2,81±0,12 бала, що 

було в 2,3 раза вище, ніж у підлітків без ДЦП. Підвищення ступеню тяжкості 

хронічного катарального гінгівіту супроводжувалось погіршенням г 

гігієнічного стану порожнини рота. 

За індексом СРІ у дітей із ДЦП діагностовано в середньому 2,50±0,12 

уражених секстанта на одного обстеженого, при 1,62±0,13 уражених 

секстанта у дітей без ДЦП, що в 1,5 раза вище. Кількість уражених секстантів 

пародонта збільшується з віком, що свідчить про прогресування хронічного 

запального процесу в яснах дітей з ДЦП. 

В цілому розділ викладено детально і послідовно, цифрові дані 

узагальнено у 14 таблицях і 9 рисунках. Результати, представлені у даному 

розділі, висвітлено у 4 наукових публікаціях, одна з яких – у зарубіжному 

виданні. 

Зауваження до розділу 3: Зважаючи на вік обстежених дітей, особливо 

вік 15 років, доцільно було представити дані щодо диференційної 

діагностики захворювань тканин пародонта. В цьому віці розповсюдженість 

генералізованого пародонтиту становить 10-15 % у дітей без ДЦП, а у дітей з 

ДЦП за Вашими даними понад 60% мають тяжкий ступінь ХКГ, який може 

бути симптоматичним. Визначення індексу СРІ за допомогою 

пародонтального зонда дозволяє провести диференційну діагностику під час 

клінічного обстеження, якщо таким дітям неможливо провести 

рентгенологічне дослідження. 

У розділі 4 “Динаміка змін фізичних, біохімічних та імунологічних 

показників ротової рідини в дітей із хронічним катаральним гінгівітом на 

тлі дитячого церебрального паралічу” дисертантом представлено результати 

оцінки біохімічних та імунологічних показників ротової рідини в дітей з 

хронічним катаральним гінгівітом, хворих на ДЦП. Розділ складається з двох 

підрозділів.  



У результаті проведених досліджень автором встановлено, що в дітей із 

ХКГ на тлі ДЦП, істотно порушуються фізичні властивості ротової рідини 

(підвищується в’язкість на фоні гіпосалівації та знижується кислотність), 

спостерігається підвищення активності уреази та інтенсивності запальних 

процесів (аспартаттрансамінази), у порівнянні з аналогічними даними в дітей 

із ХКГ без супутніх соматичних захворювань.  

За даними імунологічних досліджень у дітей з ХКГ та фоні ДЦП 

встановлено достовірне збільшення вмісту в ротовій рідині прозапального 

цитокіну IL-1β (на 87,25 %) порівняно з дітьми з інтактним пародонтом. 

Паралельно з цим, виявлено зниження рівня протизапального цитокіну IL-4 

на 71,80% стосовно даних у групі контролю. Концентрація секреторного 

імуноглобуліну А в ротовій рідині дітей основної групи була знижена вдвічі, 

а лізоциму – в 1,5 рази порівняно зі здоровими дітьми. Це стало підґрунтям 

для включення у лікувально-профілактичний комплекс засобів, що сприяють 

нормалізації показників місцевого імунітету порожнини рота. 

В цілому розділ 4 викладено інформативно, цифрова інформація 

узагальнена у 6 таблицях, матеріали розділу висвітлено у двох публікаціях..  

Зауважень до розділу немає.  

 Розділ 5 “Клінічна та лабораторна оцінка комплексу лікувально-

профілактичних заходів у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні 

дитячого церебрального паралічу” присвячено обґрунтуванню та оцінці 

клінічної ефективності комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей 

з хронічним катаральним гінгівітом на фоні ДЦП.  

 Розділ складається з трьох підрозділів, у яких надається 

характеристика засобів та аналізується ефективність застосування 

лікувально-профілактичного комплексу у дітей з ХКГ на фоні ДЦП за 

даними клінічного обстеження та динаміки фізико-хімічних і імунологічних 

показників ротової рідини. Встановлено, що через 12-18 місяців після 

лікування в дітей основної групи спостерігалося покращення імунологічних 

показників ротової рідини, яке характеризувалося зменшенням рівня IL-1β на 



32,82 % та збільшенням концентрації sIgA на 85,18 %, лізоциму на 36,94 % , 

IL-4 – на 27,62 %. У віддалені терміни спостережень (12-18 місяців) у дітей 

основної групи покращилися фізико-хімічні властивості ротової рідини 

(підвищилася швидкість секреції, нормалізувався pН, зменшилася в’язкість 

ротової рідини) та достовірно знизилась активність уреази – на 37,62 % та 

аспартаттрансамінази – на 22,86 %. Клінічна ефективність запропонованого 

лікувально-профілактичного комплексу для лікування хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з ДЦП становила 80%. 

 За матеріалами даного розділу опубліковано 3 наукові праці, серед 

яких 2 Патенти України на корисну модель. 

Зауваження до розділу. Зважаючи на те, що даний розділ висвітлює 

результати клінічної ефективності розробленого лікувально-профілактичного 

комплексу, доцільно було ілюструвати його клінічними фотографіями та 

витягами з історій хвороби. 

В розділі “Аналіз та узагальнення результатів дослідження” 

наведено обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює 

теоретичну і практичну значимість отриманих результатів для наукової і 

практичної стоматології. У стислому вигляді автор характеризує і узагальнює 

основні результати власного дослідження. Доцільно було б порівняти власні 

результати з результатами інших дослідників, що вивчали дану проблему.  

Висновки сформульовані конкретно, відображають найбільш значимі 

результати дисертаційного дослідження. Однак, викладені не в повній 

відповідності до завдань дослідження, у них (пп. 2, 3, 4) переважно 

висвітлюються клінічні та лабораторні показники ефективності 

запровадження запропонованого лікувально-профілактичного комплексу.  

 Загалом дисертаційна робота написана послідовно, грамотно, цифрові 

дані систематизовано у таблицях та рисунках, що полегшує їх сприйняття і 

порівняння.  

Автореферат і опубліковані праці повністю відображають основний 

зміст та результати дисертаційного дослідження. 



Разом з тим, в аспекті проведення наукової дискусії виникає 

декілька питань до автора: 

 

1. Яка структура захворювань тканин пародонта у обстежених Вами 

дітей з ДЦП? Чи Ви діагностували лише хронічний катаральний гінгівіт і не 

діагностували інші форми гінгівіту (зокрема, гіпертрофічний) та пародонтиту 

( локалізований або генералізований)? Адже відомо, що у віці 15 років 

розповсюдженість генералізованого пародонтиту серед підлітків навіть без 

такої тяжкої патології як ДЦП становить понад 10%. 

2. З якою метою досліджувався мінералізуючий потенціал ротової 

рідини, адже лікувально-профілактичний комплекс спрямований переважно 

на попередження захворювань тканин пародонта у дітей з ДЦП? 

3. Чи мали обстежені Вами діти з ДЦП інші соматичні захворювання і 

як впливали ці захворювання на стан тканин пародонта?  

4. Чи були Вами передбачені особливості навчання гігієнічному 

догляду за ротовою порожниною дітей з ДЦП, адже відомо, що вони мають 

значні труднощі, зумовлені дискоординацією рухів? Чи застосовували Ви 

якісь додаткові предмети для гігієнічного догляду, або ж вдосконалювали 

звичайні? 

5. Яка методика професійної гігієни ротової порожнини була Вами 

застосована для дітей з ДЦП? Чи були якісь особливості, пов’язані з 

поведінкою дітей, які інструменти Ви для цього використовували? 

Висновок. 

Представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

дисертаційна робота Боднарук Ю.Б. “Особливості перебігу та лікування 

хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний 

параліч” є закінченою кваліфікаційною науковою працею, яка присвячена 

вирішенню актуального завдання сучасної стоматології, що полягає в 

удосконаленні лікування та профілактики хронічного катарального гінгівіту в 

дітей на тлі дитячого церебрального паралічу шляхом розробки та 



впровадження патогенетично обґрунтованого лікувально-профілактичного 

комплексу і оцінки його ефективності. 

Основні наукові положення, висновки, рекомендації в достатній мірі 

аргументовані, методи досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає 

завданням дослідження. Викладені в даному відгуку зауваження не є 

принциповими і не впливають на значимість виконаної дисертантом роботи. 

 За своєю актуальністю, обсягом досліджень, новизною отриманих 

результатів і їх практичному значенню дисертаційна робота Боднарук Ю.Б. 

“Особливості перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту у 

дітей, хворих на дитячий церебральний параліч” повністю відповідає п.11 

“Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р., № 567, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.22 – Стоматологія. 

 

 

 


