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Актуальність обраної теми. Обумовлена тим, що значний відсоток 
ускладнень при операціях видалення зубів пояснюється загальними та 
місцевими факторами впливу на людський організм, а характер перебігу 
післяопераційного періоду залежить не стільки від мікробної флори, скільки 
від ступеня сенсибілізації організму.

Слід зауважити, що заходи, які використовуються для профілактики, не 
завжди приводять до бажаного результату з виникненням ускладнень у 
вигляді альвеолітів при неефективному лікуванні яких розвиваються більш 
важких захворювань. Тому оптимізація диференційованого підходу до 
розробки профілактичних програм, які враховують три види груп факторів 
впливу: загальні, місцеві та медичні, необхідних для загоювання ран, 
обумовили актуальність обраного напрямку досліджень.

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Наукові положення, 
висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації є обґрунтованими, 
оскільки базуються на аналізі одержаних результатів з використанням 
достатнього за обсягом об’єктів та матеріалів дослідження, а саме: під час 
дослідження було обстежено, проведено лікування та клінічне 
спостереження за 160 хворими віком від 18 до 75 років.

Для діагностики, верифікації діагнозу, розподілу хворих на групи 
спостереження та моніторингу ефективності запропонованих методів 
використано наступні методи дослідження: клінічні -  для оцінки гігієнічних 
індексів (ГІ); біохімічні; мікробіологічні; експериментальні дослідження; 
статистичні - для визначення вірогідності отриманих результатів; 
рентгенологічні -  для оцінки структурно-функціонального стану кісткової 
тканини; статистичні -  для визначення вірогідності отриманих результатів.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендації сформульованих у дисертації, в опублікованих працях.

Уперше розроблена в вигляді 1 % розчину рідка пектинвмісна 
фармакологічна форма для полоскання ротової порожнини, як засіб для 
запобігання альвеолітів, розроблено пасту для попередження розвитку 
альвеолітів на основі яблучного пектину і вивчено вивільнення діючих 
речовин з неї. Оптимізована методика планіметрії для оцінки швидкості 
загоєння ран за допомогою комп’ютерної програми lp Square. Достовірно



доведена клінічна ефективність нового лікувального, гігієнічно- 
профілактичного комплексу при операціях видалення зубів

Практичне значення результатів дослідження. Результати 
дослідження дозволяють впровадити в практичну охорону здоров’я 
запропонований алгоритм лікування пацієнтів різного віку при проведенні 
операції видалення зубів із застосуванням домінанти допоміжних речовин у 
вигляді різних форм застосування яблучного пектину, який дозволяє 
поліпшити об’єктивну та суб’єктивну клінічну картину загоювання у 
постекстракційній рані, поліпшити результати лікування, запобігти 
виникненню альвеолітів та є досить безпечною.

Результати наукової роботи впроваджені в лікувальний процес у 
Тернопільську міську комунальну стоматологічну поліклініку, відділення 
щелепно-лицевої хірургії на базі ОКЛ м. Івано-Франківськ, хірургічному 
відділенні обласної стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківськ, 
хірургічному відділенні центру стоматології університетської клініки 
індексів гігієни, в хірургічне відділення міської стоматологічної поліклініки 
м. Івано-Франківськ.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 
змісту автореферату. Робота викладена українською мовою на 190 сторінках 
машинописного тексту (основний текст роботи становить 128 сторінок) і 
складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 
дослідження, розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 
отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 
використаних джерел та додатків.

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, із яких 5 
статей у фахових наукових виданнях України, 2- в іноземних журналах (The 
Pharma Innovation Jomal, Modem features of development of biological science 
as factors of solution of pressing problems of human survival and the natural 
environment), 5 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, 3 патенти 
на корисну модель, 1 інформаційний лист, 1 раціоналізаторська пропозиція.

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений згідно вимог 
МОН України.

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Вступ. Цей розділ написано у достатньо вичерпному співвідношенні, 
необхідному для розкриття та обґрунтування теми і змісту дисертації. 
Побудований за традиційною схемою: актуальність теми, зв’язок з 
науковими програмами, планами і темами, мета і задачі дослідження, об’єкт, 
предмет і методи дослідження, наукова новизна і практична значимість 
отриманих результатів, апробація та публікації результатів дослідження.



Розділ написаний чітко, послідовно, переконливо. Матеріали дисертації 
мають наукову новизну, пріоритетність, результати досліджень становлять 
значне клініко-практичне значення.

Зауваження до розділу:
- Бажано уникати слова «хворі» та змінити на «пацієнти» згідно 

рекомендацій МОЗ України;
- зустрічаються поодинокі стилістичні помилки та невдалі вислови;
- бажано більш освітлювати досягнення українських вчених на 

останні 5 років.

РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ, 

ПРОФІЛАКТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ АЛЬВЕОЛІТІВ
Складається з 5-х підрозділів.
1Л Причини виникнення альвеоліту, класифікація, клінічний 

перебіг
Авторка переконливо акцентує, що частота і вірогідність виникнення 

альвеолітів залишається високою лише при наявності так званих факторів 
ризику. Тому доцільно розглянути основні причини розвитку ускладнень при 
операції видалення зубів.

1.2 Роль рівня загальної резистентності організму і місцевих 
захисних реакцій тканин порожнини рота в розвитку альвеолітів

Авторка акцентує, що актуальною є проблема розробки препаратів, які 
сприяють, або запобігають зменшенню адгезивних властивостей 
мікроорганізмів у ділянці ранових поверхонь видалених зубів.

1.3 Роль стану гігієни ротової порожнини в виникненні і розвитку 
альвеолітів

Доведено, що значний відсоток ускладнень при операціях видалення 
зубів пояснюється загально економічними, які приводять до падіння 
життєвого рівня, зниженням культурного рівня та загально-соматичного 
здоров’я населення, погіршенням екологічного середовища. Ці фактори 
впливу авторка вважає загальними.

1.4 Сучасні методи профілактики і лікування альвеолітів після 
операції видалення зубів

У цьому підрозділі дисертантка підкреслює той факт, що дані, 
представлені в літературі, свідчать про недостатньо високу ефективність 
методик профілактики альвеоліту, що застосовуються в сьогоденні. Значною 
мірою це обумовлено змінами у місцевому мікробному пейзажі. У зв’язку з 
цим дослідження, спрямоване на розроблення нових патогенетично 
обґрунтованих підходів до запобігання розвитку альвеоліту в умовах 
присутності в кістковій рані кандідо-асоційованої інфекції, представляється 
актуальним.



1.5 Пектинові речовини. Активні та допоміжні речовини лікарських 
форми

Враховуючи вплив екзогенного та ендогенного середовища на перебіг 
до- та післяопераційного процесу видалення зубів авторку зацікавив 
гігієнічно-профілактичний засіб «Пектодент», який в подальшому виявився 
оптимальним засобом при формуванні низки заходів при видаленні зубів.

Зауваження до розділу:
- в окремих місцях у дужках зазначено занадто велику кількість 

авторів, крім того в розділі зустрічаються джерела, які наведені без 
історичної хронології.

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У розділі чітко наведена програма дослідження, наведені основні його 
етапи, об’єкти і предмет. Детально описані застосовані методи, підкреслена 
їх адекватність поставленим завданням, вказана інформаційна база та обсяг 
досліджень.

У залежності від лікування всі хворі були розділені на три групи, 
рандомізовані за віком, статтю та тривалістю захворювання. Оцінка 
ефективності розробленого лікувально-профілактичного комплексу 
пектинвмісних засобів для попередження альвеолітів проводилася на основі 
клінічних, мікробіологічних, лабораторних, цитологічних, біохімічних 
досліджень у динаміці алгоритму дій лікаря

Розділ добре ілюстрований, використані сучасні методи дослідження.
Зауваження до розділу:

- на нашу думку, деякі загальновідомі методики недоцільно розкривати так 
детально, достатньо подати лише посилання на автора;
- бажано більш детально описати методику рентгенологічних досліджень у 
підрозділі 2.4.

РОЗДІЛ з
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ПЕКТИНВМІСНИХ ФОРМ ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ АЛЬВЕОЛІТІВ

3.1 Бактеріологічні дослідження стерильності яблучного пектину
Встановлено, що для стерильності фармакопейного яблучного пектину 

достатньо 15 хвилин. Термін зберігання в крафт пакеті стерильного 
яблучного пектину при умовах температурного балансу + 5-28° С згідно 
паспортних даних та виробника дорівнює 2 роки.

3.2 Мікробіологічна активність рідкої фармакопейної форми 
яблучного пектину при розробці ополіскувача для ротової порожнини в 
дослідах in vitro

Авторкою доведено, що вплив різних концентрацій пектину на ріст 
бульйонних культур стафілококів і стрептококів та на формування біоплівок 
культурами стафілококів і стрептококів найбільш ефективним є в 2 % та 1 %



розчинах. Вивчено протимікробні властивості яблучного пектину та його 
композиції з лінкоміцином відносно основних представників одонтогенних 
нагнійних процесів.

3.3 Мікробіологічна активність пастоподібної форми яблучного 
пектину при розробці пов'язки для ротової порожнини в дослідах in vitro

Встановлено, що довжина галактуронових ділянок і ступінь 
етерифікації їх карбоксильних груп, значним чином визначає фізико-хімічні 
властивості пектинових сполук, а саме рівень їхньої розчинності в воді та 
здатність до гелеутворення, чим можна пояснити отриманий авторкою 
бактеріостатичний ефект 1 % саме яблучного пектину, який вищий ніж 
паралельно досліджені зразки 2 % та 0,5 % концентрації.

3.4 Біофармацевтичні дослідження in vitro фармакопейних 
формоутворюючих засобів пастоподібної консистенції на основі пектинів 
та їх порівняльна характеристика з іншими формоутворюючими 
засобами та показники доцільності їх застосування у специфічному 
середовищі ротової порожнини

Переконливо доведено, що властивості пектинів можна використати 
при апробації та розробці засобів для попередження альвеолітів на 
доопераційному періоді в вигляді ополіскувачів та рідких фармакопейних 
форм при промиванні ран, що обумовлені гальмуванням їх загоювання, а за 
наявністю допоміжних речовин на базисі яблучного пектину його дія 
відбувається без втрати властивостей, що спрямовані на вивільнення 
лікарських речовин.

Зауваження до розділу:
- початок підрозділу 3.1. доцільно перенести у розділ 2;
- підписи під діаграмами краще починати зі слів «діаграма» (наприклад 

рис. 3.1);
- бажано узагальнити підписи під усіма рисунками;
- в кінці кожного підрозділу бажано надати короткий узагальнюючий 

висновок.

РОЗДІЛ 4
КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСУ 

ПЕКТИНВМІСНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АЛЬВЕОЛІТІВ

4.1. Обгрунтування та розробка заходів та засобів профілактики 
альвеолітів

Розроблена авторкою технологія лікування для профілактики 
виникнення альвеолітів при видаленні зубів була взята за основу та 
застосовувалася при плановому та екстреному оперативних втручаннях при 
видаленні зубів у другій групі.

4.2. Використання розроблених технологій лікування
Передопераційна підготовка другій групі при плановому видаленні

зубів включала консультацію лікаря-стоматолога з метою стимулювання в



хворих мотивації по виконанню правил гігієни ротової порожнини з 
подальшою контрольною чисткою та визначенням гігієнічних індексів. У 
другій групі використовувалася запропонована технологію лікування. При 
екстреному видаленні, авторка рекомендує полоскання ротової порожнини 1 
% розчином пектину протягом 5- 10 хв. Доведено, що за цей час у хворого 
відбувається активна салівація та механічна евакуація значної кількості 
мікробного вмісту з ротової порожнини.

4.3. Оцінка ефективності лікування хворих при операції видалення
зуба

Найкращі результати авторкою отримали в другій групі спостереження 
при плановому видаленні зубів якій призначали гігієнічно-профілактичний 
засіб «Пектодент» та полоскання 1 % розчином яблучного пектину як до 
оперативного втручання, так і після нього протягом 7 діб.

4.4. Результати клінічних бактеріологічних досліджень in vivo 
Удосконалена терапія ОК із включенням в комплекс лікування КБП

характеризувалася ефективнішою корекцією цитокінового статусу. Зокрема 
під впливом такого медикаментозного комплексу відбувалося вірогідне 
зниження вмісту IL-6 вже при виписці пацієнтів із стаціонару.

4.5. Результати самооцінки болю за Рональдом Мелзаком
Авторка констатує той факт, що використання пектинових речовин при 

операції видалення зуба значно зменшує біль, а тому частково нівелюється 
потреба в використанні знеболюючих препаратів.

4.6. Динаміка змін концентрацій іонів водню в ротовій рідині 
Встановлено, що під дією лікування з наявністю пектинових речовин

ротова рідина набувала нейтральних або слабо лужних значень. Це свідчить 
про те, що під дією запропонованого комплексу створюються фізіологічні 
умови для запобігання альвеолітів.

4.7. Оцінка стану білкового і кісткового обміну за біохімічними
•  • •  •  •    • • •показниками досліджень ротової рідини, що проведені до операції

видалення зуба
Підтверджено, що в пацієнтів, які потребували проведення операції 

видалення зуба має місце погіршення білкового і кісткового обміну.
Виявлення цих змін у ротовій рідині засвідчує порушення місцевого
гомеостазу. Порушується білковий обмін, що засвідчує вірогідне підвищення 
вмісту загального білка та оксипроліну в ротовій рідині. Встановлена 
необхідність проводити суттєві корекції білкового, мінерального і кісткового 
обміну, шляхом екзо- та ендогенного лікування.

4.8. Порівняльна характеристика та оцінка стану білкового і
кісткового обміну за біохімічними показниками досліджень ротової

•  •  •  • • •  ^рідини, що проведені після операції видалення зуба
Дисертанткою чітко показано, що застосування пектинвмісних засобів

у комплексному лікуванні, котрі були використані до оперативного
втручання і після операції видалення зуба, давало значно більший



лікувальний ефект при загоюванні комірки, що сприяло попередженню 
розвитку альвеолітів.

4.9. Результати удосконалених планіметричних методів 
дослідження

Встановлено, що застосування комбінації пектинової пов’язки, розчину 
і гігієнічно-профілактичних засобів на основі пектину призводить до 
оптимізації процесу загоєння рани, до швидкого і значного відновлення 
місцевого гомеостазу ротової порожнини, стимулює фізіологічні процеси, 
сприяє зменшенню інтоксикації і загальної запальної реакції, нормалізації 
метаболізму

4.10. Результати розрахунків абсолютного ризику показника 
відношення шансів

Статистичний аналіз отриманих дисертанткою даних доводить 
зниження абсолютних ризиків та ризиків ускладнень при видаленні зубів 
відносно планових та ургентних втручань.

Зауваження до розділу:
підрозділ 4.2. бажано доповнити даними таблиць;

кінець підрозділу 4.4. (сторінка 111) містить елементи пояснень та 
обговорення; їх доцільніше перенести у відповідний розділ;

підрозділи 4.5. та 4.6. можна дещо розширити шляхом опису цифрових 
даних діаграми 4.3. та 4.4;
- в примітках після таблиць краще вказувати групу пацієнтів, а не її назву;
- в підрозділі 4.9. бажано уникнути слова «удосконалених»;
- підрозділ 4.10 доцільно не виносити, як окремий, та використовувати 
статистичні дані у вищенаведених підрозділах в аналізі та узагальненні 
результатів дослідження.

РОЗДІЛ 
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

У розділі стисло викладено отримані автором результати: аналітично 
розглянуто отримані дані, висловлені особисті погляди на питання, що 
вивчалися.

Авторка переконливо доводить, що аналіз інформаційних та 
патентних джерел, постановка мети та завдань досліджень, методів 
діагностики та оптимізація методів динаміки спостережень загоювання ран у 
ротовій порожнині після видалення зубів, використання комплексу 
досліджень, дозволили проаналізувати та науково обґрунтувати, розробити, 
апробувати, впровадити та підтвердити ефективність запропонованої 
методики профілактики альвеолітів.

Загалом розділ написаний логічно, матеріал викладений послідовно, з 
наведенням вагомих аргументів. Наукові дослідження викладені у повному 
обсязі.

Зауважень немає.



Варто відмітити, що всі зауваження до роботи носять більш 
дискусійний, ніж принциповий характер і не знижують загального 
позитивного враження від проведеної роботи.

У порядку дискусії пропоную дисертантці надати пояснення з 
наступних питань:
1. Яка кількість ускладнень у вигляді альвеолітів була у кожній групі після 
проведеної операції видалення зубів?
2. Обґрунтуйте доцільність застосування пектинових речовин при операції 
видалення зубів.
3. Яким чином Ви розраховували абсолютний ризик показника відношення 
шансів?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Гайошко Олени Богданівни на тему 

«Профілактика альвеолітів» на здобуття наукового ступеня кандидата 
медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, виконана при 
науковому керівництві д.мед.н., професора Рожка М.М., є завершеною, 
кваліфікованою і самостійною, виконаною на сучасному науково- 
методичному рівні науково-дослідницькою працею. Отримані нові 
обґрунтовані результати, сукупність яких вирішує актуальне завдання 
сучасної стоматологічної науки і практики, її результати розв’язують 
важливе наукове завдання.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним в роботі 
матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковою 
новизною і практичним значенням рекомендацій дисертація повністю 
відповідає вимогам п. 11 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 
(із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 
656 від 19.08.2015) стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, а її автор Гайошко Олена Богданівна заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 
14.01.22 -  стоматологія за вирішення актуального наукового завдання -  
підвищення ефективності загоєння ран та профілактики альвеолітів у хворих 
на хірургічному амбулаторному прийомі за рахунок п о ^ й ^ ^ в д ^ ш о в  при 
операціях видалення зубів, шляхом екзо- та енд^едто&еии^Й^адУрання 
лікувальних та гігієнічно-профілактичних засобів на

Офіційний опонент,
завідувач кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії з пластичною 
та реконструктивною хірургією голови та шиї 
Української медичної 
стоматологічної академії, 
доктор медичних наук, професор
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