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Актуальність теми дослідження.

Розповсюдженість цукрового діабету (ЦЦ) невпинно зростає в усьому 

світі. Окрім збільшення поширеності, спостерігається зміна вікової структури 

та «омолодження» захворювання. За даними ендокринологів на сьогодні в 

Україні зареєстровано близько 8 тисяч дітей, хворих на ЦЦ, що становить 

понад 10 осіб на 10 тисяч населення, у дітей переважає ЦЦ типу І.

Провідним патогенетичним чинником розвитку і прогресування 

діабетичних змін у тканинах організму, зокрема, і ротової порожнини, є 

хронічна гіперглікемія, що запускає низку патофізіологічних, біохімічних та 

імунологічних реакцій. Основними з них є ушкодження судинної стінки 

артеріол, венул, капілярів у васкуляризованих тканинах, у тому числі, і в 

тканинах пародонта.

У дітей, хворих на ЦД, на тлі метаболічних порушень спостерігаються 

зміни в імунній системі, зокрема змінюється рівень цитокінів, що діють як 

біохімічні месенджери, зумовлюючи розвиток хронічного запалення в 

тканинах пародонта. Важливою ланкою патогенезу захворювань тканин 

пародонта та слизової оболонки порожнини рота є дисбаланс у системі 

орального мікробіоценозу та місцевого гуморального імунітету ротової 

порожнини.

В зв’язку з цим, тема дисертаційної роботи Котельбан А.В., що 

присвячена вивченню клініко-імунологічних особливостей перебігу та



підвищенню ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту (ХКГ) 

в дітей, хворих на ЦЦ І типу, шляхом обґрунтування і розробки комплексу 

лікувально-профілактичних заходів, до складу якого входять антисептикіи, 

пробіотики та імуностимулятори, є актуальною.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і
практики

Дисертаційна робота Котельбан А.В. “Клініко-імунологічна 

характеристика хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на 

цукровий діабет” є завершеною науковою кваліфікаційною працею, 

виконаною на сучасному науково-методичному рівні під керівництвом 

доктора медичних наук, доцента Годованець О.І.

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 від 15.04.2015 p.). Здобувач була

співвиконавицею зазначеної науково-дослідної роботи.

На підставі клініко-імунологічного обстеження дітей, хворих на ЦЦ І 

типу, автором доповнено наукові дані щодо особливостей клінічного 

перебігу хронічного катарального гінгівіту у них. Зокрема, встановлено, що 

середня кількість секстантів із кровоточивістю майже на 60 % більша, ніж у 

соматично здорових дітей, а середня кількість секстантів із зубним каменем 

перевищує показники соматично здорових дітей на 30%.

Надзвичайно цінними є результати дослідження вродженого імунітету у 

дітей з ЦЦ. Автором вперше вивчено рівень експресії мРНК TLR-2 і TLR-4 у 

букальному епітелії дітей з ХКГ і ЦЦ типу І. Встановлено, що значення TLR- 

2 достовірно зростають навіть у дітей без соматичної патології в разі 

розвитку у них ХКГ та різко підвищуються у дітей, хворих на ХКГ на фоні 

ЦЦ типу І. Аналогічні зміни відбувається з TLR-4, що дає змогу оцінити стан 

вродженого імунітету та визначити його роль у розвитку захворювання.



На підставі вивчення показників гуморального імунітету ротової рідини 

дітей та цитокінового профілю (IL-lf3, IL-17A, IL-10) уточнено наукові дані 

про особливості місцевого імунного статусу порожнини рота у дітей з ХКГ 

на тлі ЦЦ І типу.

Розширено наукові дані щодо особливостей мікробіоценозу ротової 

порожнини дітей, хворих на ХКГ та ЦЦ І типу, що дало змогу визначити 

ступінь локального дисбіозу ротової порожнини і з ’ясувати значення в 

розвитку запального процесу в тканинах пародонта S. aureus, Str. faecales, Str. 

pyogenes, E. coli, C. albicans та P. aeruginosa.

Вперше проаналізовано кореляційні залежності між розвитком ХКГ у 

дітей з ЦЦ типу І, видовим складом мікрофлори ротової порожнини, рівнями 

лізоциму, slgA, IgA, IgG у ротовій рідині та ступенем експресії мРНК 

цитокінів і TLR у букальному епітелії.

Вперше на основі клініко-імунологічного обстеження патогенетично 

обґрунтовано спосіб лікування ХКГ у дітей з ЦЦ типу І, що передбачає 

корекцію мікробіоценозу ротової порожнини за допомогою антисептика 

широкого спектру дії, пробіотика, а також застосування імуномодулюючого 

препарату.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації; 

достовірність одержаних результатів

Представлені в роботі дані отримано в результаті обстеження 110 

дітей віком 8-16 років, хворих на ЦЦ типу І. Верифікація соматичної 

патології проводилася ендокринологами згідно з Наказом МОЗ України від 

29.12.2014 № 1021 “Про затвердження та впровадження медико- 

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

цукровому діабеті 1 типу у молодих людей та дорослих” на базі 

ендокринологічного відділення Комунальної міської установи “Обласна 

дитяча клінічна лікарня” (м. Чернівці).



Для оцінки стоматологічного статусу було оглянуто 110 дітей віком від 8 

до 16 років. Сформовано три вікові підгрупи: ІА -  8-11 років (24 дитини), ІБ 

-  12 років (54 дитини) та IB -  13-16 років (32 дитини). Із них відібрано 103 

дитини, в яких вивчали особливості перебігу ХКГ, поєднаного з ЦЦ, та 

порівнювали з даними ЗО соматично здорових дітей з ХКГ (II група).

Оцінку пародонтологічного статусу проводили на підставі клінічних 

даних, показників індекса гігієни Стеларда (1969), пародонтальних індексів: 

РМА (Parma, 1960), CPI (ВООЗ, 1989), йодного числа Свракова (1963).

Для встановлення патогенетичних механізмів розвитку ХКГ, 

коморбідного із ЦЦ, автором проведено мікробіологічне, імунологічне та 

молекулярно-генетичне дослідження ротової порожнини 54 дітей 12-річного 

віку (І група), 30 соматично здорових дітей з ХКГ (II група) та 30 практично 

здорових дітей без стоматологічної патології (III група).

Мікробіологічне дослідження ротової порожнини здійснювалося за 

допомогою методів аеробного й анаеробного культивування, ідентифікацію 

виділених культур мікроорганізмів проводили за загальноприйнятими 

методиками (D.H. Bergey et all., 1997).

Імунологічне дослідження ротової рідини передбачало оцінку місцевих 

гуморальних факторів захисту ротової порожнини: активність лізоциму за 

методом Г. Горіна (1971) у модифікації А.П. Левицького та О.О. Жигіної 

(1974); вміст slgA, IgA, IgG -  методом простої радіальної дифузії в агарі за G. 

Manchini (1964) із використанням моноспецифічних стандартних 

антисироваток проти досліджуваних класів імуноглобулінів (“Микроген”, 

Росія).

Молекулярно-генетичне дослідження букального епітелію проводилося 

шляхом визначення рівня експресії мРНК TLR-2 і TLR-4 та цитокінів (IL-ip, 

IL-17A, IL-10) у букальному епітелії методом ЗТ-ПЛР. Етапи дослідження 

включали виділення тотальної РНК за допомогою набору “Trizol RNA Prep 

100” (Ізоген Lab., LTD, Росія), зворотню транскрипцію (виділення кЦНК) з 

використанням “Набора реагентов для проведення обратной транскрипции



(ОТ-1)” (“Синтол”, Росія) та ЗТ-ПЛР з використанням набору “Maxima SYBR 

Green / ROX qPCR MasterMix (2х)” (Thermo Scientific, США) на 

ампліфікаторі “CFX96™ Real-Time PCR Detection Systems” (Bio-Rad, США).

Вірогідность одержаних результатів оцінювалась методами варіаційної 

статистики з використанням параметричних та непараметричних критеріїв 

порівнянь.

Отже, методи дослідження, використані для виконання дисертаційного 

дослідження сучасні, інформативні, цілком адекватні до поставлених в роботі 

завдань.

Практична значимість роботи

Автором удосконалено спосіб діагностики ХКГ у дітей з ЦЦ І типу 

шляхом визначення рівнів експресії мРНК IL-1(3, IL-10, IL-17A, TLR-2 та 

TLR-4 в букальному епітелії методом полімеразної ланцюгової реакції зі 

зворотною транскрипцією в режимі реального часу (Цеклараційний патент 

України на корисну модель № 118428 від 10.08.2017 p.), що дозволяє 

ефективно проводити повноцінну етіопатогенетичну діагностику 

захворювань тканин пародонта та обґрунтувати вибір лікувально- 

профілактичних заходів.

Розроблено та клінічно апробовано спосіб лікування ХКГ у дітей з ЦЦ ІЦ 

типу, який передбачає застосування антисептика “Цека сан”, пробіотика 

“Біогая ПроЦентіс” та імуностимулятора “Імупрет”, що підвищує 

ефективність лікування та сприяє зменшенню рецидивування вдвічі 

(Цеклараційний патент України на корисну модель № 117589 від 26.06.2017).

Результати наукового дослідження впроваджено в лікувальний процес 

закладів охорони здоров’я Путильського, Кельменецького і Вижницького 

районів Чернівецької області, КМУ “Міська дитяча стоматологічна 

поліклініка” м. Чернівців та “Цитячої міської клінічної стоматологічної 

поліклініки” м. Полтави.

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі на кафедрі терапевтичної,



ортопедичної і дитячої стоматології Запорізького державного медичного 

університету; кафедрі дитячої стоматології ДВНЗ “Ужгородський 

національний університет”; кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань ВДНЗ України “Українська 

медична стоматологічна академія”; на кафедрах терапевтичної стоматології 

та стоматології дитячого віку ВДНЗ України “Буковинський державний 

медичний університет” та кафедрі дитячої стоматології ДВНЗ “Івано- 

Франківський національний медичний університет”.

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях 

Основні матеріали та результати досліджень за темою дисертації 

обговорені на: міжвузівській конференції молодих вчених та студентів 

“Медицина третього тисячоліття” (Харків, 2013); X міжнародній медико- 

фармацевтичній конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 2013); 

науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю “Цукровий 

діабет -  міждисциплінарна проблема сучасної медицини” (Чернівці, 2013), II 

міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів та молодих 

вчених (Чернівці, 2014), VII науково-практичній конференції “Інноваційні 

технології в стоматології” (Тернопіль, 2015); 96-й, 97-й та 98-й підсумкових 

наукових конференціях професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ 

України “Буковинський державний медичний університет” (Чернівці, 2015- 

2017); X multi-profile medical conference “International standards of clinical 

practice” (Bakuriani, Georgia, 2016); науково-практичній конференції молодих 

учених за участю міжнародних спеціалістів “Медична наука та клінічна 

практика -  2016” (Харків, 2016); підсумковій LIX науково-практичній 

конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 

(Тернопіль, 2016); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Досягнення та перспективи розвитку стоматології дитячого віку” (Полтава, 

2016); VIII науково-практичній конференції “Інноваційні технології в 

стоматології'” (Тернопіль, 2016); міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених “Наука и здоровье” (Семей, Казахстан, 2016).



За матеріалами дисертації опубліковано 22 наукові праці, із них - 7

статей у фахових наукових виданнях МОН України, 1 -  у зарубіжному 

виданні (Німеччина), 12 публікацій у наукових журналах, збірниках, 

матеріалах з ’їздів, конгресів, конференцій. Одержано 2 Деклараційні патенти 

України на корисну модель.

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо

оформлення

Дисертація Котельбан А.В. викладена українською мовою і складається зі 

вступу, огляду літератури, характеристики матеріалів і методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 218 сторінок, основний текст роботи 

викладено на 157 сторінках. Робота ілюстрована 34 рисунками та 44 

таблицями. Список літератури містить 253 джерела, із них -  102 іноземні.

У вступі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність 

дослідження, що базується на необхідності вивчення клініко-імунологічних 

особливостей перебігу ХКГ у дітей з ЦД І типу, з метою вдосконалення 

заходів діагностики і лікування цього захворювання та підвищення його 

ефективності. Чітко сформульовано мету і завдання дослідження, зв’язок 

обраної теми з НДР кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України 

“Буковинський державний медичний університет”, висвітлено особистий 

внесок здобувана.

Огляд літератури “Патогенетичні аспекти захворювань тканин 

пародонта в дітей на тлі цукрового діабету ” присвячено аналізу 

патогенетичних взаємозв’язків цукрового діабету та захворювань тканин 

пародонта у дітей.

Огляд літератури складається з трьох підрозділів: перший присвячено 

сучасним поглядам на етіологію і патогенез запальних захворювань тканин 

пародонта в дітей; другий -  характеристиці особливостей перебігу 

захворювань тканин пародонта, поєднаного з цукровим діабетом; третій -



особливостям лікувально-профілактичних заходів за умов запальних 

захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету.

В цілому розділ містить цікаву інформацію, яку викладено доступно. 

Зокрема, у першому підрозділі огляду літератури детально аналізуються 

сучасні погляди на взаємодію мікробних, імунних та молекулярно- 

генетичних чинників у патогенезі захворювань тканин пародонта. Огляд 

літератури базується на аналізі вітчизняних і зарубіжних літературних 

джерел переважно за останні 10 років.

Зауваження до розділу. На нашу думку, недоцільно розміщати в розділі 

“Огляд літератури” таблиці ( зокрема, табл. 1.1, стор. 25) та рисунки ( рис. 

1.1, стор. 22).

У розділі 2 “Матеріали і методи дослідження” представлено дизайн 

дослідження, описано методику стоматологічного обстеження дітей з ХКГ та 

ЦЦ І типу, методики мікробіологічних, імунологічних та молекулярно- 

генетичних методів дослідження. Детально охарактеризовано розроблений 

лікувально-профілактичний комплекс для лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дітей з ЦЦ І типу. Надано характеристику статистичних методів, 

що застосовувались для обробки та аналізу результатів дослідження.

Автором проведено клініко-лабораторне обстеження 110 дітей віком 8-16 

років, хворих на ЦЦ типу І на базі ендокринологічного відділення 

Комунальної міської установи “Обласна дитяча клінічна лікарня” (м. 

Чернівці). Оцінку пародонтологічного статусу проведено на підставі 

клінічних даних, гігієнічних та пародонтальних індексів.

Мікробіологічне, імунологічне та молекулярно-генетичне дослідження 

ротової порожнини проведено у 54 дітей 12-річного віку, 30 соматично 

здорових дітей з ХКГ та ЗО практично здорових дітей без стоматологічної 

патології.

Мікробіологічне дослідження ротової порожнини здійснювалося на основі 

методів аеробного й анаеробного культивування. Ідентифікацію виділених 

культур мікроорганізмів проводили за загальноприйнятими методиками



(D.H. Bergey et all., 1997).

Імунологічне дослідження ротової рідини передбачало оцінку місцевих 

гуморальних факторів захисту ротової порожнини: активність лізоциму та 

вміст slgA, IgA, IgG. Молекулярно-генетичне дослідження букального 

епітелію полягало у визначенні рівеня експресії мРНК TLR-2 і TLR-4 та 

цитокінів (IL-ip, IL-17A, IL-10) у букальному епітелії.

За допомогою методів варіаційної статистики з використанням 

параметричних та непараметричних методів оцінено ступінь вірогідності 

одержаних результатів.

Зауваження до розділу: на нашу думку, зайвим є детальне описання 

методики визначення загально відомих індексів, як індекс гігієни порожнини 

рота за Green-Vermillion, індекс РМА, індекс СРІ.

Інформація, що представлена на стор. 42-43 та на рис. 2.2, описує 

результати власних досліджень щодо розповсюдженості захворювань тканин 

пародонта у дітей і має бути викладена у розділі 3.

Розділ 3 “Клінічна характеристика захворювань тканин пародонта в 

дітей на тлі цукрового діабету” присвячено аналізу результатів 

стоматологічного обстеження дітей з ЦД І типу. Розділ складається з двох 

підрозділів, в яких представлено результати оцінки стоматологічного статусу 

дітей з ЦД та дані про особливості перебігу хронічного катарального 

гінгівіту у дітей, обтяжених цукровим діабетом.

Під час стоматологічного обстеження дітей, хворих на ЦД типу 1, 

автором виявлено патологічні зміни в тканинах пародонта в 95,5 % випадків. 

Основною формою ураження тканин пародонта був ХКГ, який було 

діагностовано в усіх 12-річних дітей (100%), а також у понад 80,00 % дітей 

віком 8-11 та 13-16 років.

За показниками індексу СРІ, усі діти, хворі на ЦД, мали високу кількість 

секстантів із кровоточивістю (4,61±0,28). Число секстантів із зубним каменем 

становило 1,62±0,28 і було середнім.



Середнє значення гігієнічного індекса Стеларда за умов легкого ступеня 

тяжкості ХКГ в дітей, хворих на ЦД, становило 1,19±0,21 бала, середнього 

ступеня -  1,44±0,16 бала, що на 30,25 та 27,08 % вище, ніж в групі дітей з 

ХКГ без соматичної патології.

В цілому розділ викладено детально і послідовно, цифрові дані 

узагальнено у 6 таблицях і 13 рисунках. Результати, представлені у даному 

розділі, висвітлено у 6 наукових публікаціях.

Зауваження до розділу 3 : Не вказано розповсюдженість секстантів з 

кровоточивістю і зубним каменем за індексом СРІ, є лише середня кількість 

уражених секстантів.

Немає клінічних фотографій, які б ілюстрували стоматологічний ( в тому 

числі пар одонтологічний) статус дітей різного віку з ЦД І типу.

Не представлено результати рентгенологічного дослідження, хоча воно є 

обов’язковим етапом обстеження при захворюваннях тканин пародонта. 

Можна припустити наявність змін у кістковій тканині альвеолярного 

відростка при тривалому або тяжкому ступеню перебігу хронічного 

катарального гінгівіту у дітей з ЦД І типу, що потребують відповідної 

корекції.

У розділі 4 “Мікробіологічна та імунологічна характеристика 

хронічного катарального гінгівіту в дітей у  разі супутнього цукрового 

діабету ” дисертантом представлено нові, цікаві результати мікробіологічних 

та імунологічних досліджень ротової порожнини в дітей з хронічним 

катаральним гінгівітом, хворих на ЦД І типу. Зокрема, вперше представлено 

результати дослідження вродженого імунітету за рівнями експресії мРНК 

TLR-2, TLR-4, прозапальних та протизапальних цитокінів у букальному 

епітелії дітей.

Розділ складається з чотирьох підрозділів.

Автором встановлено, що у дітей, хворих на ХКГ на фоні ЦД І типу, у 

ротовій порожнині майже втричі підвищується загальне мікробне число та на 

64% - спектр факультативних мікроорганізмів порівняно із соматично



здоровими дітьми з ХКГ. Важлива роль у розвитку запального процесу в 

тканинах пародонта у дітей на фоні ЦЦ належить S. aureus, Str. pyogenes, Str. 

faecales, E. coli, C. albicans та P. aeruginosa.

У ротовій рідині дітей, хворих на ХКГ із супутнім ЦД, автором виявлено 

на 16 % меншу активність лізоциму і на 22,5% -  вміст slgA, ніж у соматично 

здорових дітей з ХКГ. При цьому встановлено підвищення рівня IgG в 1,5 

рази та IgA на 4,1 %. Збільшення ступеня тяжкості ХКГ супроводжувалось 

посиленням дисбалансу вмісту імуноглобулінів у ротовій рідині.

Автором встановлено, що стан вродженого імунітету характеризувався 

збільшенням рівня експресії мРНК TLR-2, TLR-4 у букальному епітелії дітей, 

хворих на ХКГ та ЦД, відповідно в 5,7 та 6,4 рази порівняно з соматично 

здоровими дітьми, хворими на ХКГ. Виявлено також підвищення рівня 

експресії мРНК прозапальних цитокінів IL-1(3 і IL-17A в дітей, хворих на 

ХКГ поєднаний із ЦД, відповідно, у 8,7 та 10,7 рази, а також зниження 

протизапального цитокіну IL-10 у 2,3 рази порівняно з соматично здоровими 

дітьми з ХКГ.

В цілому розділ 4 викладено інформативно, повно, цифрова інформація 

узагальнена у 7 таблицях та 9 рисунках, матеріали розділу висвітлено у 7 

публікаціях.

Зауважень до розділу немає.

У розділі 5 “Кореляційні взаємозв ’язки між пародонтологічннми, 

мікробіологічними та імунологічними показниками дітей, хворих на 

хронічний катаральний гінгівіт, поєднаний з цукровим діабетом” автор за 

допомогою кореляційного аналізу встановлює найбільш значимі кореляції 

між показниками пародонтологічного статусу, місцевого гуморального 

імунітету, вродженого імунітету, цитокінового профілю та кількістю 

виділених штамів мікроорганізмів ротової порожнини, За результатами 

кореляційного аналізу автором сформульовано патогенетичний механізм 

розвитку запального процесу в тканинах пародонта у дітей, що виникає на 

фоні ЦЦ, який графічно представлено на рис. 5.1, стор. 111.



Розділ ілюстровано 9 таблицями та 1 рисунком.

Зауважень до розділу немає.

Розділ 6 “Удосконалення способу лікування хронічного катарального 

гінгівіту в дітей, коморбідного з цукровим діабетом” присвячено 

обґрунтуванню та клініко-лабораторній оцінці ефективності комплексу 

лікувально-профілактичних заходів у дітей з хронічним катаральним 

гінгівітом на фоні ЦД І типу. Розділ складається з трьох підрозділів.

Для лікування ХКГ у дітей, хворих на ЦД типу І, автором рекомендовано 

полоскання ротової порожнини антисептичним розчином “Дека сан” 0,02 % 

(у розведенні з кипяченою водою 1:2) двічі на добу протягом 5-7 діб; 

розжовування 1 пігулки пробіотичної дії “БіоГая ПроДентіс” 2 рази на добу 

упродовж 2 тижнів, починаючи із другого тижня лікування, застосування 

перорально імуностимулятора “Імупрет” по 25 крапель 3 рази на добу 

впродовж 3 тижнів. Курс лікування доцільно повторювати 3 рази на рік.

Встановлено високу клінічну ефективність розробленого способу, що 

підтверджується зменшенням кількості рецидивів удвічі та досягненням 

стійкої ремісії ХКГ протягом року в 86,7 % дітей з ЦД І типу.

За матеріалами даного розділу опубліковано 3 наукові праці, серед яких 

Деклараційний патент України на корисну модель та наукова стаття у 

зарубіжному виданні.

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

результати клінічної ефективності розробленого лікувально-

профілактичного комплексу, доцільно було б ілюструвати його клінічними 

фотографіями та кількома 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 та порівнює їх з результатами 

інших дослідників, що вивчали дану проблему.



Висновки сформульовані конкретно, відображають найбільш значимі 

результати дисертаційного дослідження.

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, а аспекті проведення наукової дискусії виникає 
декілька питань до автора:

1. Чому Вами обрано вік 12 років як ключовий для оцінки 

стоматологічного статусу дітей з ЦЦ, адже відомо, що ключовим віком для 

оцінки стану тканин пародонта згідно рекомендацій ВООЗ є вік 15 років? Яка 

структура захворювань тканин пародонта у дітей з ЦЦ І типу конкретно у 15 

років, а не у віковій групі 13-16 років?

2. Чому Ваша увага була зосереджена на дослідженні видового складу 

мікрофлори всієї порожнини рота, а не ясенних кишень, адже у виникненні 

захворювань тканин пародонта першочергове значення належить 

пародонтопатогенній мікрофлорі, що міститься саме в них?

3. Як узгоджуються отримані Вами результати оцінки гігієнічного 

стану порожнини рота з даними мікробіологічних досліджень, які свідчать 

про суттєве збільшення (майже втричі) кількості мікрофлори в порожнині 

рота у дітей з ЦЦ, а значення гігієнічних індексів у них відповідають 

задовільному стану гігієни ПР?

4. Чи були особливості проведення професійної гігієни порожнини рота 

у дітей з ХКГ на фоні ЦЦ? Які засоби для індивідуальної гігієни порожнини 

рота Ви рекомендували цим дітям?

5. Які заходи щодо оцінки чинників ризику, прогнозуванню і ранній 

профілактиці хронічного катарального гінгівіту Ви б рекомендували для 

дітей з ЦЦ І типу?



Загальний висновок

Представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) дисертаційна робота Котельбан А. В. “Клініко- 

імунологічна характеристика хронічного катарального гінгівіту в дітей, 

хворих на цукровий діабет та шляхи його корекції” є закінченою 

кваліфікаційною науковою працею, що присвячена вирішенню актуального 

завдання сучасної стоматології - удосконаленню діагностики та лікування 

хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету І типу 

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 Котельбан А.В. 

“Клініко-імунологічна характеристика хронічного катарального гінгівіту в 

дітей, хворих на цукровий діабет та шляхи його корекції” повністю 

відповідає п.11 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 p., № 567, а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних 

HavK- ля спеціальністю 14.01.22 — стоматологія.


