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ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Самойленка Андрія 

Валерійовича  на дисертаційну роботу Чубій Ірини Зіновіївни   на тему: 

«Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених 

регіонів Прикарпаття», представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю  

14.01.22 – стоматологія 

  

 

Актуальність роботи. Масова поширеність, високий відсоток 

рецидивів, ріст деструктивних форм у осіб молодого віку робить проблему 

захворювань тканин пародонту однією з найактуальніших у сучасній 

стоматології. Провідним у структурі захворюваності є хронічний 

генералізований пародонтит, який, за даними різних авторів, поширений від 

25 до 40% у віці до 35 років і від 80-ти до 90% - після 40 років. 

Відповідно до сучасних уявлень, розвиток генералізованого 

пародонтиту є наслідком впливу мікробної біоплівки, супроводжується 

підвищенням судинно-тканинної проникності, порушенням мікроциркуляції 

тканин ясен, дисбалансом в системі вільнорадикального окислення ліпідів і 

приводить до характерної деструкції тканин пародонта на тлі імунологічних 

порушень організму хворого. 

          Значущість патології пародонту визначається не тільки поширеністю та 

складністю етіопатогенетичних ланок в його розвитку, негативним впливом 

на організм у цілому, а й малою ефективністю лікування, що проводилось. 

Залишається актуальним пошук як нових методів терапії генералізованого 

пародонтиту, так і засобів контролю їх лікувальної ефективності. 

           Разом з тим, на поширеність і інтенсивність основних стоматологічних 

захворювань впливають  різні чинники навколишнього середовища (клімато-

географічні, екологічні, соціально-економічні тощо). Загальновідомо, що до 

40% патологічних змін в здоров'ї населення обумовлені напругою санітарно-

гігієнічної ситуації та екологічним неблагополуччям. Тенденції формування 

та розвитку стоматологічної захворюваності  населення в умовах впливу 
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забруднення навколишнього середовища, а також планування і реалізація 

комплексних лікувально-профілактичних програм, адекватних мірі 

екологічного неблагополуччя вимагають подальшого уточнення. 

З цього погляду дисертаційне дослідження І.З.Чубій  вкрай актуальне 

та своєчасне.   

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету «Комплексна оцінка та оптимізація 

методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп» (державний реєстраційний № 

0114 U 001788).    

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій, сформульованих в дисертації. Ступінь 

обґрунтованості й достовірності наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій кандидатської дисертації І.З. Чубій ґрунтується на 

результатах аналізу, проведених у достатньому обсязі клінічних, 

рентгенографічних та клініко-лабораторних  методів досліджень.   

Для вирішення поставлених завдань автором було застосовано 

відповідні методи, а саме, клінічні – для оцінки стану тканин пародонта; 

рентгенографічні – для вивчення структури кісткової тканини альвеолярних 

відростків; цитологічні – для дослідження порушень клітин тканин 

пародонту;біохімічні – для оцінки стану системи перокисного окислення 

ліпідів та білків; статистичні – для  аналізу результатів дослідження, оцінки 

успішності проведеного лікування, а також для визначення достовірності 

отриманих даних. 

       Наукова новизна та теоретичне значення. Отримані результати 

дозволили автору розширити знання про механізми впливу та наслідки 

шкідливих чинників довкілля (Калуського району Івано-Франківської 

області)  на тканини пародонту. Виявлені кореляційні взаємозв'язки між 
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несприятливою екологічною ситуацією регіонів Прикарпаття та 

пародонтологічним статусом  населення, яке проживає в  зоні екологічного 

лиха. Запропоновані науково-обгрунтовані лікувальні схеми 

генералізованого пародонтиту на тлі екологічного неблагополуччя та 

вивчено  їх клінічну ефективність.   

      Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає в тому, що 

автором проведена об'єктивна оцінка особливостей запально-деструктивного 

процесу в тканинах пародонту жителів екологічно несприятливих територій   

Прикарпаття, розроблено й доведено клінічну ефективність комплексної  

терапії генералізованого пародонтиту на тлі забруднення навколишнього 

середовища. Саме диференційоване використання препаратів 

антиоксидантного захисту та  низькочастотного лазерного опромінення після 

традиційної механічної пародонтологічної терапії (SRP),  в певній 

послідовності, залежно від клінічних проявів, сприяє оптимізації результатів 

лікування генералізованого пародонтиту, а також запобігає рецидивам цього 

захворювання. Другим аспектом практичного значення роботи є можливість 

об'єктивної оцінки інтенсивності патологічного процесу в тканинах 

пародонту жителів екологічно несприятливих територій, визначення повноти 

одужання й прогнозу подальшого перебігу захворювання на підставі  

визначення  концентрацій продуктів перекісного окислення ліпідів та 

антиоксидантного захисту у хворих на генералізований пародонтит.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені на різних рівнях 

стоматологічної допомоги, а саме: в практичну діяльність Центру стоматології 

університетської клініки ІФНМУ, терапевтичного відділення Івано-

Франківської обласної стоматологічної поліклініки,  навчально-лікувального 

центру «Університетська клініка» Буковинського державного медичного 

університету, Інституту стоматології та щелепно-лицьової хірургії НАМН 

України, комунальної районної лікарні м. Заліщики, центральної районної 

лікарні Надвірнянського району, Тернопільського державного медичного 
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університету ім. І. Я. Горбачевського, КУ «Полтавський обласний центр 

стоматології».   

Матеріали дисертації також використовуються у навчальному процесі 

Івано-Франківського національного медичного університету, Буковинського 

державного медичного університету, Українській медичній стоматологічній 

академії, Інституту стоматології та щелепно-лицьової хірургії НАМН України.  

Апробація результатів дисертації та публікації відповідають 

вимогам ДАК щодо кандидатських дисертацій.   За матеріалами дисертації 

автором опубліковано 16 наукових робіт, з них 7 статей в фахових наукових 

виданнях, рекомендованих МОН України, 6 тез у матеріалах міжнародних і 

всеукраїнських  науково-практичних конференцій, конгресів та з'їздів, 2 

патенти, 1 методичні рекомендації. 

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота представлена у вигляді 

рукопису на 172 сторінках комп᾿ютерного тексту й складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів 

власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що містить 

232 бібліографічних джерела (181 – вітчизняних та 50 – іноземних).  Робота 

ілюстрована  рисунками і таблицями. 

У вступі  відображено актуальність, обґрунтування необхідності  

виконання даного дослідження, акцентовано увагу на ще невирішених 

питаннях, вказано на зв'язок роботи з науково-дослідною тематикою,   Також 

сформульовані мета й завдання дисертаційного дослідження, його новизна й 

практичне значення, охарактеризовані предмет, об’єкт та методи дослідження, 

висвітлені особистий внесок, інформація про апробацію й опублікування 

отриманих результатів. 

Зауважень до вступу немає. 

Розділ 1 «Сучасні уявлення про комплексне лікування пацієнтів на 

генералізований пародонтит»   складається з двох підрозділів. Підрозділ 1.1 

«Уявлення про етіологію, патогенез та лікування хронічного генералізованого 
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пародонтиту» характеризує особливості видового складу мікроорганізмів при 

патології пародонту, висвітлює місце різних етіологічних чинників  у 

патогенетичному ланцюгу розвитку запальних захворювань пародонту.  

Підрозділ 1.2. «Сучасні підходи до лікування хронічного пародонтиту»  

присвячено сучасним методам лікування генералізованого пародонтиту.   

Автором ґрунтовно проаналізовано велику кількість літературних 

джерел на глибину понад 10 років. Інформація, викладена дисертантом, 

добре систематизована й  легко сприймається. Також розділ в цілому має 

належну методологічну будову, тобто за результатами кожного підрозділу й 

розділу в цілому є відповідні узагальнення.   

Розділ 2 «Матеріал і методи дослідження» структуровано на 4 

підрозділи. На початку розділу надано загальну характеристику обстежених 

хворих та пацієнтів групи контролю, наведено перелік критеріїв включення й 

виключення з дослідження (підрозділ 2.1). Далі представлено методики 

клінічних та лабораторних досліджень (підпідрозділи 2.2.1- 2.2.4), методи 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонти та критерії 

ефективності проведеної терапії (підрозділ 2.3). Підрозділ завершується 

інформацією щодо методів статистичного аналізу отриманих даних 

(підрозділ 2.4). 

Розділ 3 «Клініко-патогенетичні особливості генералізованого 

пародонтиту у пацієнтів, які проживають в екологічно забруднених 

регіонах» має три підрозділи. Так, підрозділ 3.1 «Клінічні особливості 

перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів, які проживають в 

екологічно забруднених регіонах» присвячено відмінностям у клінічній 

симптоматиці й середніх показниках параклінічних тестів у пацієнтів на 

генералізований пародонтит I - II ступенів.  У підрозділі 3.2 «Особливості 

генералізованого пародонтиту у пацієнтів, які проживають в екологічно 

забруднених регіонах, за результатами лабораторних досліджень» надано 

результати лабораторних досліджень стану ПОЛ та ПОБ, стану загального 

білка, активності ферментів АОС. За результатами вивчення 
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цитоморфометричного спостереження хворих на генералізований пародонтит 

(підрозділ 3.3) автором доведено, що численні зміни епітеліальних клітин 

свідчили про деструктивні зміни в навколо зубних тканинах.     

 Розділ 4 «Комплексна оцінка ефективності лікування пацієнтів на 

генералізований пародонтит, які проживають в умовах екологічного 

забруднення» присвячений динаміці змін відповідно клінічних та 

лабораторних показників під впливом запропонованих схем комплексного 

лікування. Розділ добре ілюстрований 11 діаграмами та 11 таблицями. 

Автором доведено, що запропонований лікувальний комплекс у пацієнтів з 

генералізованим пародонтитом на тлі забруднення навколишнього 

середовища виявився більш ефективним порівнянно з традиційними 

методами лікування та викликав більш виражену та довгу клініко-

рентгенологічну стабілізацію.  

Зауважень по розділу не виникло, але висловлю побажання, що було б 

доцільно надати кольорові фотографії, як наочна демонстрація 

ефективності запропонованого Вами комплексу лікування 

 Розділ 5 «Оцінка стану перокисного окислення ліпідів за зміною 

біохімічних показників сироватки крові у пацієнтів на генералізований 

пародонтит після комбінованого лікування» присвячений лабораторному 

підтвердженню ефективності запропонованого лікувального комплексу 

генералізованого пародонтиту  в умовах шкідливої дії довкілля. 

Порівняльний аналіз між групами обстежуваних доводить доцільність 

включення в лікувальну схему гелю кверцетину та його активування за 

допомогою лазерного опромінення.  

Також слід зазначити, що запропонований автором моніторинг рівнів 

загального білка крові можна використовувати не тільки для проведення 

диференційної діагностики  особливостей клінічних проявів запально-

деструктивного процесу в тканинах пародонту, а й ефективно контролювати 

результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту, про що 
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наочно демонструє підрозділ 5.6 «Кореляційна залежність між показниками в 

процесі лікування різних груп хворих»  

Зауважень немає.  

Обґрунтований підсумок дисертаційної роботи автором наведено в 

розділі 6 «Аналіз та узагальнення результатів», який висвітлює 

теоретичну і практичну значимість отриманих результатів для наукової і 

практичної стоматології. Розділ побудовано за класичною схемою, яка 

передбачає аналіз власних результатів, доведення необхідності своєчасного 

попередження прогресування запально-дистрофічних змін в тканинах 

пародонту.   Розроблена схема комплексного лікування генералізованого 

пародонтиту при впливі комплексу несприятливих факторів навколишнього 

середовища приводить до більш тривалої клініко-ренгенологічної 

стабілізації.   

5 висновків сформульовано відповідно до встановлених завдань. Вони 

ґрунтуються на детальному аналізі сутності результатів проведених 

клінічних і лабораторних досліджень. 

Практичні рекомендації відображають прикладний зміст дисертації, 

обґрунтовані проведеними дослідженнями, доступні для практичного 

виконання.  

 У порядку дискусії прошу відповісти на такі запитання: 

1. Які захворювання пародонту, окрім генералізованого 

пародонтиту, Ви спостерігали у жителів Калуського району?   

2.  Які ж ланки патогенезу генералізованого пародонтиту у Ваших 

хворих є визначальними?  

3. Чи проводили Ви порівняння відхиленнь від норми лабораторних 

показників перекисного окислення липидів, антиоксидантного 

захисту на тлі дії забрудненого середовища? Наскільки 

вагомими були ці відхилення в порівняння з даними при 

звичайному пародонтиті? Чи були якісь клінічні особливості, 
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особливості перебігу генералізованого пародонтиту, які 

притаманні лише для жителів Калуського району?   

4. Наскільки влучне «вдарило» по тканинам пародонту, ніж по 

іншим системам та органам організму, несприятливе 

екологічне середовище Калуського району? Чи проводили Ви 

порівняльний аналіз з іншими наслідками для здоров'я 

шкідливих чинників Калуського району?    

5. Наскільки є універсальним запропонований Вами лікувальний 

комплекс генералізованого пародонтиту?  Чи можна його   

використовувати  у хворих в іншій екологічно небезпечній 

місцевості України, наприклад, у нас, в Дніпропетровському 

регіоні?  

 

 

ВИСНОВОК 

 В цілому, дисертаційна робота Чубій Ірини Зіновіївни на тему 

«Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань 

тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів Прикарпаття»   

є завершеною працею, у якій отримані нові науково-обґрунтовані теоретичні 

і практичні результати, що в сукупності вирішують важливу наукову задачу 

стоматології, яка полягає у підвищення ефективності комплексного 

лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі забруднення 

навколишнього середовища.  

         Тема дисертації Чубій І.З. має актуальний характер. Зміст автореферату 

відповідає змісту дисертації. Результати роботи з необхідною повнотою 

висвітлені у роботах, що публікувалися у наукових фахових виданнях 

України та пройшли апробацію на наукових семінарах і конференціях.  

          Актуальність, достатній науковий рівень та практична цінність  

результатів досліджень, підтверджена впровадженням в клінічну практику  та 

навчальний процес свідчать про те, що виконана дисертантом робота за 



темою «Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 

захворювань тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів 

І Ірикарпаття», відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними згідно Постанови КМ У № 656 від 

19.08.2015, №  1159 від 30.12.2015) 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.

Завідувач кафедри терапевтичної стоматології

ДЗ «Д М А  МОЗ України», 

доктор медичних наук, професор

C jO A jv e  з С .
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