
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора медичних наук, професора 

Нагірного Ярослава Петоровича на дисертаційну роботу Гайошко Олени 
Богданівни «Профілактика альвеолітів»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю
14.01.22 -  стоматологія 

до спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01

1. Актуальність обраної теми. Екстракція зуба є найчастішим 

оперативним втручанням в амбулаторній практиці хірурга-стоматолога. У 

більшості випадків загоєння післяопераційної рани проходить без ускладнень. 

Однак у частини хворих перебіг загоєння ускладнюється гострим запальним 

процесом -  альвеолітом, частота виникнення якого зростає у міру росту 

травматичності оперативного втручання. Це вимагає від хірургів-стоматологів 

превентивних заходів, котрі зменшують кількість ускладнень від оперативних 

втручань при видаленні зубів.

Загоєння комірки видаленого зуба -  складний процес, в якому беруть 

участь різні за походженням тканини: кісткова, епітеліальна та ін. Регенерація 

кісткової тканини у великій мірі запрограмована генетично, і, очевидно, мова 

може іти про оптимізацію її перебігу. Однак відомо, що запальні процеси, які 

виникають у комірці значно сповільнюють і спотворюють загоєння таких ран.

Видалення зубів проходить у завідомо забрудненому мікробному 

середовищі, яке безпосередньо впливає на виникнення альвеоліту. Існуючі 

методи профілактики цього ускладнення не завжди досягають мети. 

Застосування антибіотиків перед проведенням оперативного втручання 

недоцільне через широку розповсюдженість екстракції зубів. Тому доцільним є 

пошук засобів, які знижують рівень мікробного забруднення ротової порожнини, 

є нешкідливими для організму, підвищують рівень резистентності організму і 

можуть застосовуватись багаторазово. Такі властивості притаманні яблучному 

пектину.

Виходячи з вищенаведеного, актуальність даного наукового дослідження 

безперечна.



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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт 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» (№ держреєстрації 0114 U001788) та « 

Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня 

стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке проживає 

на антропогеннонавантажених територіях» (№ держреєстрації 0117U000946). 

З добувач є співвиконавцем фрагментів зазначених НДР.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
■ и  ■ • • •  • •  •  •рекомендацій, сформульованих у дисертації, їхня достовірність.

Дисертаційна робота виконана на сучасному науковому-методичному рівні 

і є глибоким науковим дослідженням з використанням комплексу сучасних 

об’єктивних та інформативних методів дослідження. Для вирішення поставлених 

у дисертації завдань автором застосовано клінічні, рентгенологічні, 

мікробіологічні, лабораторні та статистичні методи дослідження. Ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій визначається 

достатнім об’ємом клінічного і експериментального матеріалу. На клінічному 

етапі було обстежено 160 хворих. Клінічні групи є однорідними за об’єктом 

дослідження, застосовано критерії включення, які мінімізують появу похибки.

Подані в роботі таблиці та рисунки інформативні, висновки конкретні і 

повністю узгоджуються з результатами досліджень, практичні рекомендації 

науково обґрунтовані, ілюстративний матеріал демонструє одержані результати. 

При оцінці отриманих даних застосовувались об’єктивні критерії та методи 

математико-статистичної обробки, що забезпечує достовірність одержаних 

результатів. Наукові положення, висновки і рекомендації, що наведені в кінці 

кожного розділу та в кінці дисертації є чіткими інформативними, відповідають 

меті та завданням роботи, випливають із змісту роботи, достатньо обґрунтовані 

доказовим матеріалом.



4. Новизна основних положень і висновків дисертації, її наукове і 

практичне значення.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що автором 

вперше запропоновано, науково обґрунтовано та доведено ефективність нового 

способу профілактики альвеолітів, що ґрунтується на застосуванні яблучного 

пектину.

На основі проведених мікробіологічних досліджень пектинових сполук 

доведено їхню високу антибактеріальну активність щодо основних патогенних 

штамів мікроорганізмів, які є збудниками альвеоліту.

Уперше розроблена в вигляді 1% розчину рідка пектинвмісна форма для 

полоскання ротової порожнини у доопераційному періоді, як засіб для 

запобігання альвеолітів.

Уперше розроблено лікарську форму на основі яблучного пектину 

пастоподібної консистенції для попередження розвитку альвеолітів і вивчено 

вивільнення діючих речовин з неї.

Досліджено вплив пектинових сполук на резистентність організму, яка є 

одним із факторів, які суттєво впливають на перебіг загоєння післяопераційних 

ран.

Удосконалено планіметрію методики Л.Н.Попової шляхом заміни 

паперового носія інформації на електронний за допомогою комп’ютерної 

програми IpSquare, як одного із критеріїв загоєння рани.

Вивчено значення медико-соціальних факторів, як предикторів виникнення 

альвеоліту.

Новизна досліджень підтверджена трьома патентами України на корисну 

модель.

Запропонована методика профілактики альвеолітів дозволяє поліпшити 

перебіг загоєння постекстракційної рани, знизити кількість їх виникнення. 

Соціальна ефективність даної роботи полягала у скороченні терміну 

непрацездатності з приводу альвеоліту, покращенні якості життя на період 

захворювання. Запропонований метод є безпечним і доступним у практиці 

хірурга-стоматолога.



Результати наукової роботи впроваджені у лікувальний процес центру 

стоматології, в хірургічному відділенні обласної і міської стоматологічної 

поліклінік м. Івано-Франківськ, у Тернопільській міській комунальній 

стоматологічний поліклініці.

Основні положення дисертації використовуються у навчальному процесі на 

кафедрі хірургічної стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет», кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти і 

кафедрі хірургічної стоматології ДВНЗ «Івано-франківський національний 

медичний університет», кафедрі щелепно-лицевої хірургії та стоматології 

Української військово-медичної академії, що підтверджується відповідними 

актами.

5. Оцінка змісту роботи, її завершеності в цілому та ідентичності змісту 

автореферату.

Дисертаційна робота Гайошко О.Б. викладена українською мовою на 190 

сторінках, з яких основного тексту є 128 сторінок. Дисертація складається із 

вступу, огляду літератури, трьох розділів власних досліджень, розділу аналізу та 

узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, додатків. Список 

використаних джерел містить 121 джерело кирилицею, та 30 -  латиною. 

Дисертаційна робота ілюстрована 16 таблицями та 13 рисунками.

Дисертація оформлена згідно вимог, містить анотацію українською та 

англійською мовами та список опублікованих праць здобувана.

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, з яких 5 статей 

у фахових наукових виданнях України, 2 -  в іноземних журналах, 5 тез в 

матеріалах науково-практичних конференцій, отримано 3 патенти на корисну 

модель, 1 інформаційний лист, є 1 раціоналізаторська пропозиція.

У вступі, який викладений на 6 сторінках, автором коротко описано 

сучасний стан наукового завдання, котрому присвячена робота, її  значущість, 

аргументована потреба даного дослідження. Він побудований за традиційною



схемою, містить обґрунтування обраної теми. Мета дослідження сформульована 

чітко і лаконічно. Висвітлено особистий внесок здобувана.

Зауважень немає.

Розділ 1 «Огляд літератури» викладений на 23 сторінках, складається з 

шести підрозділів. У першому підрозділі на основі опрацювання сучасних 

літературних джерел автором проаналізовано причини виникнення альвеолітів, їх 

класифікацію, клінічний перебіг. Другий підрозділ присвячений ролі загальної 

резистентності організму та мембрано- стабілізуючих процесів. Третій -  

присвячений ролі стану гігієни ротової порожнини у виникненні і розвитку 

альвеолітів. У четвертому підрозділі автором опрацьовані літературні джерела, 

які присвячені сучасним методам профілактики і лікування запалень комірки, з 

яких випливає, що, незважаючи на широкий спектр засобів, останні не 

дозволяють уникнути запалення. П’ятий підрозділ присвячений застосуванню 

пектинових речовин у фармацевтичній промисловості. Автором розглянуто в 

історичному аспекті форми застосування пектинових речовин. Чітко висвітлено, 

що у фармацевтичній і харчовій промисловості пектини мають широкий спектр 

застосування, як пролонгатори, гелеутворювачі, стабілізатори, загущувані, 

освітлювачі, водоутримувальні агенти тощо. Для пектину характерні і власні 

властивості -  протизапальні, адсорбційні, гастропротекторні, антацидні, які 

власне і були використані автором. Шостий підрозділ присвячений застосуванню 

пектинових сполук у стоматології. Слід зауважити, що назву його можна було 

більш конкретизувати в плані застосування пектинових сполук власне у 

стоматологічній практиці.

Зауважень немає.

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» містить сім підрозділів та 

викладений на 21 сторінці.

У першому підрозділі дисертант якісно характеризує вибірку хворих, їх 

поділ на групи. Кількість хворих, які включені у вибірку достатні для отримання 

достовірних результатів.



Другий підрозділ представлений опису методів клінічного обстеження 

хворих. Автор визначав швидкість загоювання рани, зміни показників pH ротової 

рідини та досліджував якісні характеристики болю за шкалою Мелзака.

У третьому підрозділі описані наступні лабораторні методи обстеження 

хворих: бактеріоскопія клітин епітелію, дослідження мікрофлори ротової 

порожнини традиційними сучасними методами на 7-й та 14- й день після 

видалення зуба.

Четвертий підрозділ присвячений опису рентгенологічних обстежень. 

Визначали стан кісткової тканини, резорбцію кісткової тканини, наявність 

кісткових кишень, стан періодонтальної щілини, періапікальні тканини зуба. 

Аналізу піддавалися прицільні знімки.

У п’ятому підрозділі описані методики дослідження біохімічних показників 

ротової рідини: лужна і кисла фосфатаза, гідроксипролін, супероксиддисмутаза, 

загальний білок, окисна модифікація білків.

Шостий підрозділ присвячений дослідженню бактерицидних властивостей 

різних форм яблучного пектину in vitro.

У сьомому підрозділі описані сучасні методи статистичної обробки. Розділ 

дає повне уявлення про загальний дизайн та обсяг проведених досліджень і 

дозволяє констатувати, що результати дослідження базуються на достатній 

кількості спостережень, застосовані методики сучасні та інформативні, 

забезпечують доказову базу досліджень. Принципових зауважень до розділу 

немає, але слід відзначити, що розділ надто громіздкий, його доцільно було б 

скоротити, подаючи посилання на авторів методик дослідження.

Розділ 3 «Результати експериментальних досліджень властивостей нових 

пектиновмісних форм для профілактики альвеолітів» містить чотири підрозділи 

та викладений на 20 сторінках.

У першому підрозділі автором в експерименті встановлено, що для 

досягнення стерильності фармакопейного яблучного пектину достатньо 15 хв. 

експозиції в У Ф -С В ІТ Л І.



У другому підрозділі доведено доцільність розробки рідкого водного 

засобу на основі пектинів у вигляді ополіскувана для ротової порожнини, що не 

мав в своєму складі антибіотиків та одночасно запобігав утворенню мікробних 

колоній і осіданню планктону.

У третьому підрозділі вивчено бактеріостатичний ефект різних водних 

концентрацій яблучного пектину та встановлено, що 1% яблучний пектин 

найбільш активний.

У четвертому підрозділі доведено, що найефективнішою формою, в плані 

тривалості експозиції є паста.

Зауваження до розділу:

В зауваженнях до розділу 3 можна відзначити не надто чіткі, у технічному 

виконанні фотографії, які ілюструють властивості пектинвмісних форм при 

визначенні біофармацевтичними методами дифузії активних лікарських речовин 

з лікарської форми.

Розділ 4 «Обґрунтування, розробка та використання технологій лікування 

як заходів та засобів для профілактики альвеолітів після операції видалення 

зубів» Складається з дев’яти підрозділів та викладений на 38 сторінках. У 

першому підрозділі проводиться обґрунтування необхідності профілактики 

виникнення альвеолітів перед проведенням операції екстракції зуба, під час 

операції, а також в післяопераційному періоді. Кожен етап ретельно 

обґрунтований відповідними нормативними документами.

У другому підрозділі представлені розроблені автором технології 

профілактики виникнення альвеолітів при плановому і ургентному видаленні 

зубів.

У третьому підрозділі представлена оцінка ефективності лікування хворих 

при операції видалення зуба. Застосовуючи загальноприйняті гігієнічні індекси 

показано позитивну динаміку клінічних показників гігієни ротової порожнини у 

хворих під впливом ендогенного і екзогенного застосування пектиновмісних 

засобів.



У четвертому підрозділі описані результати впливу пектиновмісних сполук 

на мікробний пейзаж ротової порожнини. Слід зауважити, що доцільність їх 

застосування підтверджується зменшенням кількості грибів роду кандіда, як 

маркера мікробного забруднення.

П’ятий підрозділ присвячений аналізу самооцінки болю за Р. Мелзаком. 

Встановлено, що під впливом пектинових сполук зменшується інтенсивність 

больових відчуттів у хворих обох досліджуваних груп.

У матеріалах шостого підрозділу представлені результати динаміки 

концентрації іонів Гідрогену в ротовій рідині. Встановлено, що під дією 

пектинових сполук середовище ротової рідини ставало лужним, що сприятливо 

впливало на загоєння рани.

У сьомому підрозділі описано стан білкового і кісткового обміну ротової 

рідини до операції видалення зуба за загальновідомими показниками. 

Встановлено, що планування комплексної терапії при операції видалення зубів, 

вимагало корегування виявлених порушень.

У восьмому підрозділі описано стан білкового і кісткового обміну ротової 

рідини після операції видалення зуба. Доведено, що застосування пектинових 

сполук приводило до нормалізації перебігу репаративних процесів.

У дев’ятому підрозділі за допомогою комп’ютерної програми IpSquare 

автор доводить, що використання пектинової пов’язки у комбінації гігієнічно- 

профілактичними засобами на основі пектину приводить до активізації 

репаративних процесів.

Зауваження до розділу: Розділ громіздкий, частину матеріалу можна 

висвітлити у другому і п’ятому розділах.

Розділ «Аналіз та узагальнення отриманих результатів». Розділ викладений 

на 22 сторінках.

У розділі стисло викладено отримані автором результати: аналітично 

розглянуто отримані дані, висловлені особисті погляди на питання, що вивчалися.

Автор переконливо доводить, що запропонований підхід до лікування 

хворих при проведенні операції видалення зубів дозволяє поєднати позитивні



ефекти дії засобів на пектиновій основі, оптимізувати лікування та попередити 

розвиток альвеолітів.

Загалом розділ написаний логічно, матеріал викладений послідовно, з 

наведенням вагомих аргументів.

Зауваження: Доцільно отриманий в дисертації матеріал викласти у 

порівняльному аспекті.

Дисертація завершується 6 висновками, у яких викладені найважливіші 

науково-практичні результати отримані автором в ході проведення дослідження, 

з формуванням суті вирішеної наукової задачі та практичними рекомендаціями, 

що є логічним результатом проведеної роботи.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення

В цілому написана робота написана добре, легко сприймаються результати 

проведених досліджень, достатня кількість ілюстрацій. Трапляються 

орфографічні, стилістичні помилки. Слід відзначити, що окремі недоліки 

дисертації жодною мірою не зменшують цінності роботи. Принципових 

зауважень щодо змісту роботи немає, її результати повною мірою відображені в 

авторефераті, який містить всі необхідні складові, згідно з вимогами МОН 

України.

У порядку дискусії пропоную надати пояснення з наступних питань:

1. На який відсоток зменшилась кількість альвеолітів при застосування 

пектинових сполук при плановому і ургентному видаленні зубів ?

2. Чи є особливості в загоєнні ран при видаленні зубів в плановому і 

ургентному порядку ?

3. Чи можна вважати планіметрію об’єктивним показником загоєння 

кісткової рани ?

Висновок

Дисертаційна робота Гайошко О.Б. «Профілактика альвеолітів» на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  

стоматологія, виконана під керівництвом професора Рожка М.М., є закінченим 

науковим дослідженням, яке присвячене вирішенню актуального наукового



завдання -  попередженню виникнення альвеолітів при видаленні зубів на 

амбулаторному прийомі на основі розроблених нових технологій, які 

попереджують агресію мікрофлори ротової порожнини, що є доцільним при 

проведенні операції видалення зуба. Використані високоефективні матеріали і 

раціональний спосіб догляду за раною та контролем за перебігом ранового 

процесу здатні вирішити поставлену мету. За своєю актуальністю, метою і 

завданнями дослідження, достовірністю отриманих результатів, висновками і 

практичним значенням дисертаційна робота відповідає вимогам п. 11 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p., № 

567 від 27.01 2016 р.) стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук, а її автор Гайошко О.Б. заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.22 -  

стоматологія за вирішення актуального наукового завдання -  профілактики 

альвеолітів.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри хірургічної стоматології


