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Актуальність теми даного дисертаційного дослідження знаходиться в 

декількох площинах. По-перше, це збереження загального й стоматологічного 

здоров′я жінки під час такого найважливішого періоду її життя як вагітність. 

Безумовно, вагітність є фізіологічним процесом, але під час якого знижується 

адаптаційний потенціал організму жінки, відбувається функціональна 

перебудова й підвищується навантаження на усі органи й системи. Не 

залишається осторонь й порожнина рота, яка реагує обов’язковими змінами її 

гомеостазу. Останнє може призводити або до виникнення запального процесу, 

зокрема у пародонті, або до загострення вже існуючого хронічного запалення. 

Незважаючи на численні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців 

щодо стану порожнини рота вагітних жінок, питання попередження та 

лікування захворювань тканин пародонта у зазначеного контингенту 

залишається актуальним. А за даними науковців, за останні 10 років 

поширеність захворювань тканин пародонта сягнула майже 90%. 

По-друге, якщо жінка вже має вогнища інфекції у порожнині рота, 

особливо, генералізовний  пародонтит,  то це може зумовлювати формування 

екстрагенітальної патології майбутньої матері, ускладнювати перебіг вагітності 

та пологів, навіть впливати на розвиток плода та новонародженого. 



По-третє, сьогодні не підлягає сумнівам суттєва роль соматичної 

патології в комплексі патогенетичних чинників розвитку багатьох 

стоматологічних захворювань, в тому числі й генералізованого пародонтита. 

Також добре відомо, що виникнення такого ускладнення як залізодефіцитна 

анемія суттєво змінює перебіг вагітності. За статистичними даними, в Україні 

поширеність залізодефіцитної анемії складає 601, 2 випадка на 100 тис. жінок. 

Але згадки про стоматологічний статус вагітних жінок на тлі гестаційної 

залізодефіцитної анемії практично відсутні. 

В четверте, труднощі у вивченні патології тканин пародонта в період 

вагітності пов’язані ще й тим, що об’єм методів дослідження стану порожнини 

рота є обмеженим. Тому дослідження стану тканин пародонта та розробка 

заходів профілактики його захворювань у цього контингенту  пацієнток є 

актуальною проблемою не тільки стоматології, а й акушерства. 

Тобто потреба у лікуванні й профілактиці захворювань тканин пародонта 

у вагітних, та ще й на тлі залізодефіцитної анемії є  високою. Тому актуальність 

даної дисертаційної роботи пов’язана із необхідністю розпрацювання методу 

комплексного лікування й профілактики уражень пародонта у вагітних із 

зазначеною патологією. 

Враховуючи вищезазначене, дисертаційна робота О.Г.Бойчук-Товстої, 

безумовно, є актуальною, своєчасною та відповідає проблемам сучасної 

стоматології.. 

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

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» (державний 

реєстраційний № 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних 

заходів для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського 

населення Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених 



територіях» (№ держреєстрації  0117U000946), і дисертант була  безпосереднім 

виконавцем окремих фрагментів зазначених тем. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій.  

Для досягнення поставленої мети й виконання завдань дисертаційного 

дослідження автором використано великий обсяг спостережень, застосовано 

сучасні й інформативні методики досліджень,  а саме:  клінічні стоматологічні 

– для визначення об′єктивного статусу, оцінки стану гігієни порожнини рота,  

ступеню й локалізації  запалення тканин пародонта, та низку лабораторних 

досліджень, серед яких біохімічні – для визначення активності маркерів 

кісткового метаболізму, вмісту кальцію, заліза,  міді,  цинку, магнію як у 

сироватці крові так і у ротовій рідині, гематологічні – для визначення рівня 

феритину, трансферину, церулоплазмину у сироватці крові. 

З метою вивчення поширеності та особливостей  клінічного перебігу 

пародонтиту початкового й І ступенів усього було обстежено 352 жінки, серед 

яких для подальшого комплексного лікування було обрано 72 вагітних жінок 

хворих на генералізований пародонтит початкового-І ступеня на тлі 

залізодефіцитної анемії з розподіленням на основну (40 хворих) та контрольну 

(32 хворих) групи. 

Обстеження хворих жінок було багатоетапним і проводилось до початку 

лікування, відразу після лікування, через 6 та 12 місяців після його завершення 

із використанням клінічних та лабораторних методів досліджень.  

І, нарешті, для об’єктивної оцінки ступеня достовірності отриманих 

результатів дисертантом було проведено статистичну обробку із 

використанням загальноприйнятих методів варіаційної статистики. 

Отже, враховуючи те, що проведені О.Г. Бойчук-Товстою дослідження 

ґрунтуються на достатньому фактичному матеріалі й комплексному аналізі 

клінічних, лабораторних та статистичних методів, надані автором результати  

слід вважати обґрунтованими й вірогідними, а достовірність викладених в даній 

дисертаційній роботі наукових положень та висновків є незаперечною. 



Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи О.Г. 

Бойчук-Товстої  містяться у 4 положеннях й стосуються уточнення й деталізації 

даних про  особливості стоматологічного статусу вагітних жінок із гестаційною 

залізодефіцитною анемією легкого-середнього ступеня та особливості перебігу 

ГП початкового-І ступеня в даних хворих; про значення клінічних і 

лабораторних показників ротової рідини й сироватки крові в діагностиці змін 

органів та тканин ротової порожнини, прогнозуванні перебігу та ефективності 

застосованого комплексу лікувально-профілактичних заходів; про зміни 

показників макро- та мікроелементного складу ротової рідини та сироватки 

крові в патогенезі захворювань органів ротової порожнини у вагітних жінок із 

гестаційною залізодефіцитною анемією. 

І, нарешті, дисертантом розроблено комплекс лікувально-профілактичних 

заходів для покращення стану органів та тканин ротової порожнини у вагітних 

жінок із гестаційною залізодефіцитною анемією та вивчено його ефективність. 

З огляду на те, що дисертантом отримано 2 патенти на корисну модель 

(способи місцевого й загального лікування генералізованого пародонтиту у 

вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії). 

Практичне значення дисертаційної роботи О.Г. Бойчук-Товстої полягає 

у розробці та доведенні клінічної ефективності комплексу лікувально-

профілактичних заходів для лікування генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-

середнього ступеня. Новий комплекс заходів сприяв не тільки нормалізації 

біохімічних показників ротової рідини, меншому медикаментозному 

навантаженню на організм майбутньої матері, а й дозволяє досягти тривалої 

стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта, що підтверджено 

отриманими 2 патентами на корисну модель. 

Результати досліджень О.Г. Бойчук -Товстої упроваджено в лікувальну 

роботу відділень терапевтичної стоматології центру стоматології 

університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», терапевтичного відділення обласної стоматологічної поліклініки 



м. Івано-Франківська, терапевтичного відділення міської стоматологічної 

поліклініки м. Івано-Франківська, клініки кафедри терапевтичної стоматології 

факультету післядипломної освіти Львівський національний медичний 

університет імені Д. Галицького, клініки кафедри стоматології інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». Також основні наукові й практичні положення даної 

дисертаційної роботи впроваджено  в навчальний процес кафедри стоматології 

інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», кафедри терапевтичної стоматології факультету 

післядипломної освіти Львівський національний медичний університет імені Д. 

Галицького, кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 

кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет».  

Апробація результатів дисертації та публікації. Основні положення та 

результати наукових досліджень О.Г. Бойчук-Товстої обговорювались та 

доповідались на науково-практичній конференції (Івано-Франківськ, 2017) 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології»; міжнародній науковій 

конференції (Одеса, 2018) «Україна. Медицина. Освіта». За матеріалами 

дисертації опубліковано 9 наукових праць, із них 4 – у фахових наукових 

виданнях України та 1– в іноземному виданні, 2 публікації – у наукових 

збірниках конференцій, 2 патенти України на корисну модель. 

 

Оцінка змісту роботи, її значення в цілому, зауваження щодо 

оформлення. Дисертація викладена на 205 сторінках машинописного тексту, з 

яких основний текст становить 137 сторінок, і складається зі вступу, огляду 

літератури (розділ 1), опису матеріалів і методів дослідження (розділ 2), трьох 

розділів власних досліджень (розділи 3 – 5), аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел літератури, який включає 230 праць (167 кирилицею, 63 латиницею), 



додатків. Робота ілюстрована 34 таблицями та 19 рисунками. 

 У «Вступі» дисертації відображена інформація щодо актуальності 

роботи, її зв’язку з науковою тематикою Івано-Франківського національного 

медичного університету. У вступі представлено мету й завдання дисертації, 

об’єкт, предмет та методи дослідження, наукову новизну одержаних 

результатів та практичне значення проведених досліджень. Також у вступі 

надано інформацію щодо впровадження результатів дослідження, особистого 

внеску здобувача, апробації результатів дисертаційного дослідження, 

публікації, об’єму й структури дисертації. Актуальність роботи обґрунтована 

автором переконливо. Мета дослідження чітко сформульована та відповідає 

рівню кандидатських дисертацій. Відповідно до мети поставлено 7 завдань для 

її виконання. Об’єкт і предмет дослідження визначені здобувачем методично 

правильно.  

Принципових зауважень до вступу немає.  

Але до побажань можна віднести наступне: 

1) з огляду на значну кількість завдань щодо кандидатської дисертації 

можливо було б логічним об′єднання завдань 2 та 3, 6 та 7; 

2) доцільність додавання до номерів держреєстрації ще й років виконання 

науково-дослідних робіт кафедри стоматології ДВНЗ ІФНМУ; 

3) необхідність більш чіткого формулювання обраних методів 

дослідження; 

4) додавання до останнього положення наукової новизни слова «уперше» 

з огляду на отримання 2-х патентів на корисну модель. 

 

Розділ 1. «Стан органів ротової порожнини у вагітних жінок із 

супутніми соматичними захворюваннями. Комплексний підхід до 

лікування генералізованого пародонтиту  у вагітних жинок на тлі 

залізодефіцитної анемії (огляд літератури)» викладено на 24 сторінках і 

складається із 3-х підрозділів та висвітлює сучасну інформацію щодо 

стоматологічного статусу й стану тканин пародонта у вагітних жінок 



(підрозділи 1.1), особливостей біохімічних порушень та впливу окремих макро- 

та мікроелементів на розвиток генералізованого пародонтиту у вагітних жінок 

на тлі залізодефіцитної анемії (підрозділи 1.2) та комплексного лікування та 

профілактики запальних і дистрофічно-запальних захворювань пародонта у 

вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії (підрозділи 1.3 ).  

Автор дуже вдало аналізує, оцінює й узагальнює дані, отримані іншими 

дослідниками. Стиль викладення матеріалу розділу доступний для сприйняття, 

відповідає поняттю «аналітичний» із дотриманням класичних стандартів щодо 

його оформлення. Наприкінці розділу дисертантом  обґрунтовано необхідність 

дослідження саме у обраному напрямку. Автор робить висновок, що доцільним 

є пошук нових сучасних методів діагностики та індивідуального підходу до 

проведення профілактики змін тканин пародонта вагітних, особливо якщо 

вагітність протікає з ускладненнями.  

Принципових зауважень до розділу немає.  

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» характризує обрані групи 

спостереження й методи їх дослідження. Розділ викладено на 15 сторінках та 

структуровано на 8 підрозділів, в яких надано інформацію щодо 

характеристики груп обстеження (підрозділ 2.1), клінічних методів дослідження  

(підрозділ 2.2), біохімічних методів дослідження активності маркерів 

кісткового метаболізму – лужної та кислої фосфатаз у сироватці крові та 

ротовій рідині (підрозділ 2.3), методів дослідження вмісту кальцію, заліза, міді, 

цинку, магнію у сироватці крові та ротовій рідині (підрозділ 2.4), методів 

визначення гематологічних лабораторних показників  (підрозділ 2.5). Методи 

визначення показників залізодефіцитної анемії в сироватці крові представлено 

у підрозділі 2.6, методики комплексного  лікування вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит, на тлі гестаційної залізодефіцитної анемії – у 

підрозділі 2.7, і, нарешті, статистичні методи дослідження – у підрозділі 2.8. 

Зауваження до розділу: 1) з урахуванням того, що до виконання 

дисертаційного дослідження було залучено жінок,  було б логічним до назви 

розділу «Матеріали і методи дослідження» додати слово «Об᾿єкти». 



Розділ 3. «Особливості стоматологічного статусу вагітних 

жінок,хворих на генералізований пародонтит на тлі залізодефіцитної 

анемії». Розділ ілюстровано 18 таблицями й 7 рисунками, викладено на 31 

сторінці. Матеріал розділу  розподілено на 5 підрозділів. Підрозділ 3.1 «Стан 

твердих тканин зубів у вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит, 

на тлі залізодефіцитної анемії» переконливо доводить, що гестаційна 

залізодефіцитна анемія та віковий фактор сприяють зниженню резистентності 

зубів до карієсу, достовірному підвищенню його поширеності та інтенсивності. 

Матеріал підрозділу 3.2 «Особливості перебігу генералізованого пародонтиту у 

групах спостереження» свідчить про значно вищу поширеність, інтенсивність 

та виразність клінічної симптоматики генералізованого пародонтиту у вагітних 

жінок із залізодефіцитною анемією. Підрозділ 3.3 присвячено аналізу індексної 

оцінки стану тканин пародонта у вагітних жінок, який підтвердив більш 

агресивний перебіг генералізованого пародонтиту в осіб, вагітність яких 

обтяжена анемією. Залежність негативної динаміки показників гігієни 

порожнини рота від гестаційного захворювання підтверджено у підрозділі 3.4. 

Дисбаланс гематологічного гомеостазу у жінок основної групи 

продемонстровано у підрозділі 3.5. Вцілому за розділом дисертант наголошує, 

що прогресування генералізованого пародонтиту пов’язане знегативними 

змінами лабораторніх показників крові вагітних жінок,що може свідчити про 

взаємообтяжуючий перебіг патології пародонта й анемії вагітних.  

Принципових зауваження до розділу немає. До зауважень технічного 

характеру слід віднести необхідність зазначення статистичної функції у назвах 

таблиць та рисунків та відсутність доцільності розташування на початку 

підрозділу 3.5 (стор. 80) матеріалу, який має відношення до розділу 2.  

Розділ 4 «Біохімічні показники зміни у крові та ротовій рідині 

вагітних жінок, хворих на генералізований пародонти на тлі 

залізодефіцитної анемії» представлено на 16 сторінках, ілюстровано 7 

таблицями, структуровано на 3 підрозділів, які послідовно висвітлюють 

особливості процесів кісткового ремоделювання та резорбції за показниками 



активності фосфатаз у вагітних жінок, хворих на генералізований пародонтит, 

на тлі залізодефіцитної анемії (підрозділ 4.1), дослідження мінерального обміну 

в крові та ротовій рідині вагітних жінок (підрозділ 4.2) та визначення 

показників залізодефіцитної анемії у сироватці крові вагітних жінок, хворих на 

генералізований пародонтит (підрозділ 4.3). 

Аналіз матеріалу даного розділу підтверджує, по-перше, наявність 

негативного впливу залізодефіцитної анемії на процеси кісткового 

ремоделювання у вагітних жінок, хворих на генералізований пародонти; по-

друге, поєднаний перебіг патології пародонта й гестаційної анемії призводить 

до значного зниження вмісту макро- та мікроелементів у ротовій рідині 

вагітних жінок; і по-третє, у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії 

відбувається дисбаланс білків плазми крові, які відповідають за 

транспортування заліза та міді у органи та системи, який поглиблюється з 

прогресуванням пародонтиту. 

Принципових зауважень до розділу немає. До технічних слід  віднести  

необхідність зазначень статистичної функції у таблицях та  недоцільність 

використання терміну «референтні значення» при аналізі конкретних 

показників обраних груп спостережень. 

Розділ 5 «Оцінка ефективності комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної 

анемії» представлено на 32 сторінках, ілюстровано 8 таблицями, 13 рисунками, 

структуровано на 5 підрозділи, які присвячено результатам використання 

запропонованого методу лікування генералізованого пародонтиту у вагітних з 

гестаційною анемією у різні терміни спостереження на основі клінічної 

динаміки (підрозділ 5.1), динаміки гематологічних показників (підрозділ 5.2), 

маркерів кісткового метаболізму (підрозділ 5.3), мінерального обміну 

(підрозділ 5.4) та специфічних показників залізодефіцитної анемії (підрозділ 

5.5). 

Запропонована методика комплексного лікування комплексного 

лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок на тлі 



залізодефіцитної анемії враховує максимальну кількість патогенетичних ланок 

обох патологічних процесів і  сприяє нормалізації клінічних, пара клінічних та 

лабораторних показників. Високі клінічні результати запропонованої методики 

підтверджено як у найближчі, так і у віддалені терміни спостереження (1 рік).  

Принципових зауважень до розділу немає. Технічні недоліки є схожими з 

такими у попередніх розділах і стосуються необхідності зазначення 

статистичної функції у назвах таблиць та рисунків,  недоцільності 

розташування на початку підрозділу 5.1 матеріалу, який має відношення до 

розділу 2. 

В останньому розділі «Аналіз та узагальнення результатів», що 

викладений на 16 сторінках, наведено обґрунтований підсумок дисертаційної 

роботи, що висвітлює теоретичну і практичну значимість отриманих 

результатів для наукової і практичної стоматології. Автор лаконічно 

характеризує і узагальнює основні результати власного дослідження.  

Зауважень до даного розділу немає. Але більшої вагомості даному розділу 

надало б порівняння із даними, що були отримані іншими дослідниками. 

Висновки (їх 7), ґрунтуються на даних детального аналізу результатів 

проведених досліджень, відповідають меті та всім поставленим завданням.  

Викладені дисертантом практичні рекомендації відображають 

прикладний зміст дисертації та абсолютно доступні для практичної реалізації у 

закладах охорони здоров'я. 

Список використаних джерел літератури містить 230 джерел, які  

відповідають основному змісту дисертації. Частка літературних джерел, 

датованих до 2000 року, не перевищує 7%. 

Згідно існуючих вимог у додатках дисертації розміщено список 

опублікованих праць за темою дисертації (додаток А), карта обстеження 

пацієнток (додаток Б) та акти впровадження (додаток В – Ц). 

Автореферат, викладений на 20 сторінках, у достатньому обсязі 

відображає зміст та результати дисертаційної роботи, є ідентичним до основних 

положень дисертації та оформлений згідно існуючих вимог. 



Необхідно вказати, що дисертаційна робота О.Г.Бойчук-Товстої має 

незначні стилістичні й технічні похибки, інколи пропонуються різні 

термінологічні визначення фонової патології («гестаційна залізодефіцитна 

анемія», «залізодефіцитна анемія вагітних», «залізодефіцитна анемія»), фірмові 

назви препаратів (замість діючої речовини) зустрічаються не лише у  розділі 2, 

але зазначені зауваження і недоліки не є принциповими, мають суто технічний 

характер й рекомендаційне спрямування, тому вони не знижують наукової 

цінності даної дисертаційної роботи. 

Слід наголосити, що отримані Оксаною Григорівною Бойчук-Товстою   

результати мають  значну  теоретичну і практичну значимість не лише для 

наукової і практичної стоматології, а також і для акушерста й гінекології.  

Представлена дисертаційна робота дійсно вирішує актуальне завдання сучасної 

стоматології –  підвищення ефективності лікування та профілактики 

генералізованого пародонтиту у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії. 

У порядку дискусії прошу Вас відповісти на такі запитання: 

1.Чи була у залучених до дисертаційного дослідження жінок будь-яка інша 

соматична патологія окрім гестаційної залізодефіцитної анемії? 

2. Чи погоджували Ви призначення препаратів загальної дії, що увійшли до 

запропонованих схем комплексного лікування, з лікарями акушерами-

гінекологами і чи були випадки протипоказань до їхнього застосування? 

3. Препарати, які входять до комплексу терапії обраного Вами контингенту 

пацієнток, є полікомпонентними й одночасно містять залізо й аскорбінову 

кислоту. Чи враховано можливість передозування цих компонентів за умов 

щоденного застосування зазначених препаратів. 

 

ВИСНОВОК 

Отже, дисертаційна робота  Бойчук-Товстої Оксани Григорівни на         

тему: «Клініко-лабораторна оцінка особливостей клінічного  перебігу, 

лікування та профілактики генералізованого пародонтиту    початкового – І 

 



ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-середнього 
ступеня» є завершеною працею, у якій отримані нові науково-обґрунтовайі 

теоретичні і практичні результати, що в сукупності вирішують важливе 

наукове завдання стоматології, яке полягає у підвищенні ефективності 
лікування і профілактики генералізованого пародонтиту у вагітних жінок на 

тлі залізодефіцитної анемії шляхом розробки патогенетично обґрунтованого 

лікувально-профілактичного комплексу.

За актуальністю теми, методичним рівнем її розробки, науково- 

практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота Бойчук- 
Товстої Ольги Григорівни на тему: «Клініко-лабораторна оцінка

особливостей клінічного перебігу, лікування та профілактики 

генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня у вагітних жінок на тлі 

залізодефіцитної анемії легкого-середнього ступеня» відповідає вимогам п. 

11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 p., № 567 (із змінами, 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 

19.08.2015 та № 1159 від 30.12.2015 року) стосовно дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 
14.01.22 -  Стоматологія.

медичного університету МОЗ Україні 

доктор медичних наук, професор
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