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Актуальність теми дисертації. Захворювання тканин пародонта 

діагностуються майже в кожної другої дитини. В їхній структурі переважає 

хронічний катаральний гінгівіт (ХКГ). Причиною цього мультифакторного 

патологічного процесу в яснах можуть бути різноманітні чинники як 

екзогенного, так і ендогенного походження. Дослідження вітчизняних та 

іноземних науковців вказують на важливу роль у виникненні захворювань 

тканин пародонта нераціональної гігієни ротової порожнини, наявності 

зубощелепних аномалій і деформацій, порушень будови присінку ротової 

порожнини, екологічних та ендемічних чинників, соматичних захворювань.

Відомо, що частота і тяжкість ураження тканин пародонта є значно 

вищими у дітей, обтяжених соматичними хворобами, зокрема, цукровим 

діабетом, який є найнебезпечнішим серед ендокринних захворювань. 

Поширеність цукрового діабету серед дітей в Україні набула масштабів 

пандемії: у 2007 році захворюваність становила 23-24 випадки на 100 тисяч 

населення, у 2012 році їх було 8148 осіб, при цьому більше тисячі дітей 

захворіли в 2012 році (Скринчук Н.А., 2013). За даними Зелінської Н.Б. 

(2015), кількість хворих на цукровий діабет дітей становила 10,26 на 10 тисяч 

населення. Станом на 2016 рік, за даними статистичного довідника, хворих



на цукровий діабет дітей було 8847, що склало 1,16 на 1000 дітей, тобто, 

захворюваність підвищилася, а це має прямий вплив на зростання 

захворюваності органів ротової порожнини.

Отже, дисертаційна робота, присвячена вивченню однієї з найбільш 

актуальних проблем дитячої стоматології -  ХКГ, коморбідного із цукровим 

діабетом, є актуальною. Зокрема, актуальними є удосконалення методів 

діагностики ХКГ та розробка нових патогенетично спрямованих шляхів його 

корекції з урахуванням особливостей функціонування дитячого організму за 

умов цукрового діабету.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет»: «Розробка методів діагностики,

терапевтичного лікування та реабілітації стоматологічних хворих» (№ 

держреєстрації 0115U002765).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їхня достовірність і новизна. Метою дослідження автора 

було підвищення ефективності лікування ХКГ у дітей, хворих на цукровий 

діабет І типу, шляхом удосконалення методів діагностики та фармакологічної 

корекції на основі вивчення клініко-імунологічних особливостей 

захворювання. Для досягнення вказаної мети були визначені адекватні 

завдання, які були вирішені при виконанні цієї наукової роботи.

Основні наукові положення, розроблені автором, базуються на 

достатньому за обсягом фактичному матеріалі. Для клінічної характеристики 

ХКГ, поєднаного із цукровим діабетом, оглянуто 110 дітей із 

захворюваннями пародонта і відібрано 103 дітей, хворих на ХКГ, віком від 8 

до 16 років. Дані цих дітей порівнювали із показниками 30 дітей, хворих на 

ХКГ без соматичного захворювання, та 30 здорових дітей.

Вивчення поширеності та інтенсивності стоматологічних захворювань 

у дітей здійснювали за допомогою оцінки стану твердих тканин зубів за



індексом КПВ, стану тканин пародонта на основі даних гінгівального та 

пародонтальних індексів (РМА, СРІ), йодного числа Свракова, індекса 

гігієни Стеларда. Для встановлення деяких механізмів патогенезу ХКГ, 

коморбідного із цукровим діабетом, проведено мікробіологічні, сучасні 

імунологічні та молекулярно-генетичні дослідження ротової порожнини. Як 

об’єкт досліджень використано ротову рідину та букальний епітелій. На 

підставі вивчених механізмів патогенезу ХКГ на тлі цукрового діабету 

автором розроблено новий лікувально-профілактичний комплекс, дію якого 

співставляли з даними групи порівняння, в якій застосовано 

загальноприйнятий спосіб лікування.

Використані дисертантом клінічні, мікробіологічні, молекулярно- 

генетичні, імунологічні і статистичні методи дослідження є сучасними, 

інформативними, визнаними у медицині і практичній стоматології. Вони 

відповідають поставленій у роботі меті і завданням.

Отримані результати мають достатню наукову новизну. 

Доповнено наукові дані щодо клінічного перебігу ХКГ у дітей за умов 

цукрового діабету типу 1. Зокрема, виявлено високу кровоточивість ясен 

(кількість секстантів із кровоточивістю на 59,20 % більша, ніж у соматично 

здорових дітей) та середній рівень відкладання твердих зубних нашарувань 

(кількість секстантів із зубним каменем на 33,95 % більша порівняно з 

показниками соматично здорових дітей).

Уперше досліджено рівень експресії мРНК TLR-2 і TLR-4 у 

букальному епітелії дітей та окремих цитокінів (IL-1|3, IL-17A, IL-10) у 

ротовій рідині за умов ХКГ, який розвинувся на тлі цукрового діабету, що 

дало змогу оцінити стан вродженого імунітету та цитокінового профілю, а 

також визначити їхню роль у розвитку захворювання. На підставі вивчення 

показників гуморального імунітету ротової рідини дітей (IgA, IgG, slgA) 

уточнено наукові дані про особливості місцевого імунного статусу у дітей за 

умов одночасного ураження ХКГ і цукровим діабетом.

Розширено наукові дані щодо мікробіоценозу ротової порожнини



дітей, хворих на ХКГ, поєднаний із цукровим діабетом, що дало змогу 

визначити ступінь локального дисбіозу та встановити провідне значення в 

розвитку запального процесу в тканинах пародонта Staph, aureus, Str. 

faecales, Str. pyogenes, E. coli, C. albicans та Pseudomonas aeruginosa.

З’ясовано чимало залежностей між розвитком ХКГ у дітей за умов 

цукрового діабету типу 1 та бактеріальним складом ротової порожнини, 

рівнем лізоциму, slgA, IgA, IgG у ротовій рідині, а також ступенем експресії 

мРНК цитокінів і TLR у букальному епітелії.

Уперше на основі клініко-імунологічного обстеження патогенетично 

обґрунтовано проведення у разі комплексного лікування ХКГ у дітей, при 

поєднанні його з цукровим діабетом, корекції мікробіоценозу ротової 

порожнини за допомогою антисептика широкого спектру дії і пробіотика, а 

також за допомогою застосування імуномодулюючого препарату.

Отримані результати мають практичне значення. Удосконалено 

спосіб дослідження ХКГ у дітей, коморбідний із цукровим діабетом, шляхом 

визначення рівнів експресії мРНК IL-1 (З, IL-10, IL-17A, TLR-2 та TLR-4 у 

букальному епітелії методом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною 

транскрипцією в режимі реального часу (Деклараційний патент України на 

корисну модель № 118428 від 10.08.2017), що дозволяє ефективно провести 

повноцінну етіопатогенетичну діагностику захворювань тканин пародонта та 

обґрунтувати вибір лікувально-профілактичних заходів.

Розроблено та клінічно апробовано новий спосіб лікування дітей, 

хворих на ХКГ, поєднаний із цукровим діабетом, який полягає в застосуванні 

на тлі традиційних лікувально-профілактичних заходів антисептика 

«Декасан», пробіотика «Біогая ПроДентіс» та імуностимулятора «Імупрет», 

що призводить до скорочення термінів місцевого лікування ХКГ на 33,03 % 

та зменшення рецидивування хвороби вдвічі (Деклараційний патент України 

на корисну модель № 117589 від 26.06.2017).

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи. Дисертаційна робота написана українською літературною мовою на



218 сторінках машинописного тексту, викладена в традиційному стилі. 

Складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Основний текст роботи викладено на 157 сторінках. 

Список літератури містить 253 джерела, із них 151 кирилицею і 102 

латиницею. Фактичні дані зведено в 44 таблиці, робота проілюстрована 34 

рисунками.

У розділі «Вступ» дисертантом розкрито актуальність теми 

дослідження, чітко сформульовано мету і завдання дослідження, наукову 

новизну та практичну значимість отриманих результатів, висвітлено 

особистий внесок автора у виконання даного дослідження, впровадження та 

апробацію матеріалів дисертації, повноту їхнього викладення в 

опублікованих працях.

Зауважень немає.

Розділ 1. Огляд літератури викладений на 26 сторінках машинопису, 

включає три підрозділи, в яких ретельно проаналізовано автором наукові 

джерела за тематикою роботи. У підрозділі 1.1 дисертант висвітлює сучасні 

погляди на етіологію і патогенез запальних захворювань тканин пародонта у 

дітей. У підрозділі 1.2 відображено особливості перебігу захворювань тканин 

пародонта, поєднаного із цукровим діабетом. У підрозділі 1.3 автор 

характеризує різноманітні лікувально-профілактичні заходи, розроблені для 

застосування при лікуванні запальних захворювань тканин пародонта на тлі 

цукрового діабету.

Викладений матеріал свідчить про вміння Котельбан А.В. критично і 

логічно оцінити стан проблеми, що вивчається, і провести глибокий аналіз 

невирішених питань. Розділ написаний гарною для сприйняття мовою, 

ілюстрований схемами і алгоритмами епідеміології, етіології та діагностики 

стоматологічних захворювань на тлі цукрового діабету.

Зауваження: підрозділ 1.1 має дуже загальну назву, яка не відображає



його змісту, тому вважаю, що її треба було більше конкретизувати.

У 2 розділі на 23 сторінках автор описує матеріали і методи 

дослідження. Розділ містить 7 підрозділів, в яких дисертант розглядає 

загальну організацію дослідження, методологічний дизайн стоматологічного 

обстеження дітей, спеціальні методи дослідження, застосовані в роботі 

лікувально-профілактичні комплекси, а також статистичні методи 

дослідження. Розділ наочно ілюстрований таблицями і рисунками, які 

допомагають у сприйнятті інформації.

Зауваження:

1) на сторінці 39 є повтор інформації про поділ дітей на II і III групи (у 

другому і п’ятому абзацах);

2) у підрозділі 2.2 занадто детально описано методику визначення та 

інтерпретації класичних пародонтальних індексів -  гігієни Стеларда, РМА, 

числа Свракова, комунального пародонтального індекса. Можна було 

обмежитися посиланням на джерело інформації;

3) у підрозділі 2.4 забагато описано молекулярно-генетичні 

дослідження, варто було зупинитися лише на суті методів.

Третій розділ складається із 2 підрозділів і займає 16 сторінок. У 

підрозділі 3.1 дисертант характеризує виявлені стоматологічні захворювання 

у дітей, хворих на цукровий діабет: поширеність та інтенсивність карієсу 

зубів, поширеність некаріозних уражень зубів, зубощелепних аномалій і 

деформацій, захворювань тканин пародонта. У підрозділі 3.2 розглянуті 

особливості клінічного перебігу ХКГ у дітей, що мають цукровий діабет. 

Установлено, що серед нозологічних форм переважав ХКГ середнього 

ступеня важкості (за індексом РМА в модифікації Parma), а серед ознак 

поширеності -  кровоточивість ясен. Описано стан гігієни ротової порожнини, 

який був значно гіршим у дітей із поєднаною патологією. Розділ добре 

ілюстрований рисунками, діаграмами, закінчується коротким висновком, 

який обґрунтовує необхідність подальших лабораторних досліджень.

Зауважень немає.



Четвертий розділ міститься на 23 сторінках, поділений на 4 

підрозділи. У ньому Котельбан А.В. характеризує мікробіологічний статус 

ротової порожнини дітей, хворих на ХКГ та цукровий діабет, вказує на роль 

показників гуморального і вродженого імунітету, про- та протизапальних 

цитокінів у розвитку запального процесу в тканинах пародонта. Автором 

визначено втричі вище загальне мікробне число, зниження рівня лізоциму, 

slgA та протизапального цитокіну IL-I0, підвищення концентрації IgA та IgG, 

прозапальних інтерлейкінів та TLR рецепторів. Встановлено кореляційні 

взаємозв’язки між досліджуваними показниками. Розділ добре ілюстрований 

таблицями, діаграмами, закінчується підсумовуючим висновком, який 

підкреслює роль вивчених механізмів у розвитку ХКГ та необхідності їхньої 

корекції.

Зауважень немає.

У п’ятому розділі, викладеному на 13 сторінках, автор здійснила 

кореляційний аналіз між досліджуваними пародонтологічними, 

мікробіологічними та імунологічними показниками в дітей, хворих на ХКГ за 

умов цукрового діабету. Отримані результати дозволили дисертанту 

сформувати уявлення про деякі ланки патогенезу ХКГ у дітей за умов ЦД та 

дуже гарно схематично зобразити це на рисунку 5.1.

Зауваження: рисунок 5.1, який підсумовує вивчені механізми 

патогенезу, логічніше виглядав би в розділі „Аналіз і узагальнення 

результатів дослідження”, ніж у 5 розділі.

Розділ шостий присвячений удосконаленню надання комплексної 

стоматологічної допомоги дітям, хворим на ХКГ і цукровий діабет, та 

катамнестичному спостереженню після лікування в динаміці, поданий на 26 

сторінках та поділений на 3 підрозділи. Із метою обґрунтування вибору 

антисептичного препарату проведено експериментальне визначення 

чутливості мікрофлори ротової порожнини дітей до розчинів «Декасан» та 

«Хлоргексидину біглюконат», що висвітлено у підрозділі 6.1. У підрозділах 

6.2 та 6.3 описано результати лікування ХКГ у найближчі та віддалені



терміни спостережень. Завдяки здійсненим заходам установлено зниження

показників інтенсивності ураження тканин пародонта, поліпшення

мікробіологічного та імунного статусу у дітей за умов ХКГ і цукрового

діабету, а різниця за більшістю показників в основній групі була ліпшою, ніж 
.у порівняльній, що яскраво продемонстровано ретельним статистичним 

аналізом отриманих даних.

Зауважень немає.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» на 23

сторінках автор проводить обговорення отриманих результатів, узагальнює 

виконані клінічні, мікробіологічні, молекулярно-генетичні та імунологічні 

дослідження і показує, що завдяки удосконаленню методів діагностики і 

лікування досягнуто підвищення ефективності стоматологічної допомоги 

дітям, хворим на ХКГ, поєднаний із цукровим діабетом. Розділ гарно 

описаний, підкріплений аргументацією власною або із наукових джерел, 

показує автора як вдумливого науковця.

Зауваження: розділ можна було би подати більш компактно за 

рахунок висвітлення лише сильних і середніх кореляційних зв’язків між 

вивченими показниками.

Висновки повністю базуються на отриманому фактичному матеріалі, 

переконливі й аргументовані.

Практичні рекомендації підтверджені результатами досліджень.

Зауважень до висновків і практичних рекомендацій немає.

За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, із них 7 

статей у фахових наукових виданнях України, у тому числі 1 у журналі, який 

входить у наукометричну базу Web of science, 1 -  у міжнародних виданнях 

(Німеччина), 12 публікацій -  у наукових журналах, збірниках, тезах з’їздів, 

конгресів, конференцій. Одержано 2 патенти України на корисну модель. 

Рівень публікацій високий, а обсяг достатній і відповідає вимогам МОН 

України.

Матеріали дисертаційного дослідження достатньо апробовані на 11



науково-практичних конференціях в Україні та 2 наукових форумах за 

кордоном.

Автореферат дисертації та опубліковані праці повністю відображають 

основний зміст дисертації.

Необхідно зазначити, що загальне враження про роботу дуже гарне. 

Вона написана добірною українською мовою, практично без мовних помилок 

і помилок комп’ютерного друку, зрідка трапляються лише помилки в 

пунктації. Зроблені зауваження не є принциповими, мають рекомендаційний 

характер і ніяк не зменшують цінності отриманих результатів та 

дисертаційної роботи загалом.

У порядку дискусії хотілося б отримати відповіді на деякі 

запитання:

1. Чому із 13 видів TLR рецепторів вивчалися саме TLR-2 і TLR-4?

2. Ви лікували дітей, хворих на ХКГ і цукровий діабет, а що робили із 

дітьми, хворими на ХКГ без супутнього цукрового діабету?

3. Чому досліджували саме ці мікроорганізми?

4. Чи виліковувалися Ваші пацієнти від ХКГ, адже це захворювання -  

єдине у пародонтології -  виліковне?

Висновок. Дисертаційна робота Котельбан Анастасії Василівни 

«Клініко-імунологічна характеристика хронічного катарального гінгівіту в 

дітей, хворих на цукровий діабет, та шляхи його корекції», подана на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.22 -  стоматологія, є завершеною науковою працею, яка присвячена 

вирішенню актуального наукового завдання і виконана на сучасному рівні. У 

роботі отримано нові науково-обгрунтовані теоретичні й практичні дані. За 

актуальністю теми, обґрунтованістю та достовірністю отриманих результатів, 

їхньою науковою новизною і практичною значимістю та оформленням 

робота повністю відповідає вимогам п. 11 „Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету



Міністрів №656 від 19.08.2015 року та №1159 від 30.12.2015 року), а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук.

Офіційний опонент: 

завідувач кафедри дитячої стоматології 

ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університет”

Заслужений лікар України,

доктор медичних наук, професор ^  Г.М. Мельничук


