
Відгук

Офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, 

Нідзельського Михайла Яковича на дисертаційну роботу Геника Богдана 

Любомировича «Вдосконалення методів ортопедичного лікування хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа», подану до офіційного 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 14.01.22 -  

стоматологія у спеціалізовану вчену раду ДЗ5.600.01 при ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» МОЗ України.

Актуальність теми. Дисертаційна робота Геника Богдана 

Любомировича, яка представлена до офіційного захисту, присвячена 

вирішенню маловивченого та актуального завдання в стоматології -  

вдосконаленню методів ортопедичного лікування хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа. Проблема, яку вирішує пошукач 

пов’язана з загостренням проявів акантолітичного процесу на слизовій 

оболонці ротової порожнини внаслідок механічного впливу базису протезу 

на тканини протезного ложа. Це в свою чергу унеможливлює користування 

знімними конструкціями протезів в період загострення акантолітичної 

міхурниці. Місцева терапія часто зводиться до частих полоскань розчинами 

антисептиків і 0,5 % розчину новокаїну, змащування розчином метиленового 

синього 1 %, фарбою Кастеллані, обробці ерозій обліпиховою олією. Варто 

відмітити, що ці засоби швидко змиваються слиною і не мають тривалого 

терапевтичного ефекту. В доступній літературі не знайдено значних 

наукових чи науково-практичних праць, пов’язаних з місцевою терапією 

міхурниці та рекомендацій стосовно ортопедичного лікування знімними 

конструкціями зубних протезів таких хворих. Хоча полегшення больового 

синдрому та прискорення процесу епітелізації ділянок ураження слизової 

значно впливає на процес одужання та на загальне самопочуття і якість 

життя пацієнтів. Враховуючи вищезазначені аспекти, та проблемні питання 

пошуку нових підходів місцевої терапії проявів акантолітичної міхурниці, та 

ортопедичного лікування даного контингенту хворих, можна констатувати,



що обрана наукова тема дослідження має суттєве науково-практичне 

значення та є актуальним і своєчасним науковим завданням, яке потребує 

подальшого вирішення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з комплексним планом наукових 

досліджень ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

МОЗ України та є складовою частиною загальної теми науково-дослідних 

робіт із проблеми «Стоматологія» - «Комплексна оцінка та оптимізація 

методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп» (державний реєстраційний 

номер № 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів 

для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 

Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантежених територіях» 

(державний реєстраційний номер № 0117U000946). Автор є виконавцем 

фрагменту робіт.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дисертаційна робота Геника Богдана Любомировича є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на сучасному 

методологічному рівні, достатньому клінічному та лабораторному матеріалі. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків обумовлена значною 

кількістю вивчених вітчизняних та іноземних наукових джерел, критичною 

оцінкою їх змісту та інтерпретацією, правильною методологічною 

побудовою та оформленням роботи. Достовірність ряду положень, висновків 

і практичних рекомендацій базується на достатньому об’ємі клінічних, 

спеціальних клінічних, лабораторних та статистичних методів дослідження. 

Детальний аналіз засвідчив їх повну відповідність меті та завданням, 

інформативність, доступність та обґрунтованість використання у роботі. Так, 

для більшої достовірності, пошукачем був вперше розроблений 

діагностичний комплекс, а саме: «Спосіб визначення та встановлення



ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової 

порожнини у хворих на акантолітичну міхурницю». Для аналізу отриманих 

результатів використовувалися об’єктивні критерії. Вірогідність отриманих у 

дослідженні результатів доведена їх статистичним опрацюванням.

Таким чином достовірність результатів, висновків та рекомендацій 

ґрунтується на достатньому обсязі досліджень і підтверджується 

положеннями, оприлюдненими на засіданні кафедри стоматології Інституту 

післядипломної освіти та науково-практичних конференціях.

Новизна основних положень і висновків дисертації, її наукове та 

практичне значення.

Отримало подальший розвиток питання вивчення стоматологічного 

статусу хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. 

Визначено необхідність лікування знімними конструкціями зубних протезів 

даного контингенту хворих.

Встановлено, що хворі з акантолітичним ураженням тканин протезного 

ложа уникають використання знімних конструкцій зубних протезів через 

негативний механічний вплив базису на поверхню слизової оболонки, що 

спонукає виникнення віддаленого симптому Нікольського, унаслідок 

активації акантолітичних процесів та появою в результаті цього, болісних 

відчуттів при використанні знімних конструкцій зубних протезів.

Уперше розроблено діагностичний комплекс, що дозволяє встановити 

ступінь важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової 

порожнини, що сприяє покращенню методів діагностики акантолітичної 

міхурниці та поглиблює можливість оцінки проведеного місцевого і 

загального лікування.

Розроблено та апробовано комплекс рекомендацій та алгоритм 

використання знімних конструкцій зубних протезів у хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. Запропоновано 

вдосконалені методи місцевої терапії проявів акантолітичної міхурниці на 

слизовій оболонці ротової порожнини.



Отримані результати вивчення поширеності хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа та необхідність використання ними 

знімних конструкцій зубних протезів можуть бути використані під час 

комплексного мультидисциплінарного підходу до лікування хворих на 

акантолітичну міхурницю лікарями-стоматологами, дерматовенерологами та 

сімейними лікарями.

Комплекс діагностики ступеня важкості акантолітичного процесу є 

безпечним та ефективним, може застосовуватися в лікувальних закладах 

різного рівня з метою вдосконалення методів діагностики проявів 

акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини та оцінки 

якості проведення місцевої та загальної терапії захворювання.

Комплекс рекомендацій та заходів щодо діагностики, лікування та 

профілактики акантолітичних уражень тканин протезного ложа, алгоритм 

використання знімних конструкцій зубних протезів у хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа та вдосконалення 

методів місцевої терапії акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці 

ротової порожнини дозволить якісно надавати стоматологічну допомогу 

даному контингенту хворих, та забезпечити використання ними знімних 

конструкцій знімних протезів у період як загострення, так і ремісії основного 

захворювання, що, у свою чергу, забезпечить покращення загального 

самопочуття та ефекту системного лікування хворих на акантолітичну 

міхурницю.

Результати наукової роботи впроваджені в лікувальний процес 

кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» (18.10.2018 p.),

ортопедичному та терапевтичному відділенні обласної стоматологічної 

поліклініки (07.11.2018 p.), кафедри дерматології та венерології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (14.11.2018 p.), 

Коломийського міжрайонного КМД дерматовенерологічного диспансеру



(09.10.2018 p.), Київського КЗКОР «Київський обласний шкірно-

венерологічний диспансер» (23.11.2018 p.).

Основні положення дисертації використовуються в навчальному 

процесі на кафедрі стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (18.10.2018 p.); 

кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (15.10.2018 p.); кафедри терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (10.10.2018 p.); кафедри дерматології та венерології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (14.11.2018 p.).

Оцінка змісту роботи та зауваження щодо змісту та оформлення.

Дисертаційна робота Геника Богдана Любомировича викладена 

українською мовою на 163 сторінках машинописного тексту (основний текст 

роботи становить 114 сторінок) і складається з вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів та методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список джерел 

літератури включає 182 праці, із них 69 -  іноземною мовою. Робота 

ілюстрована 13 таблицями та 46 рисунками.

В анотаціях, викладених українською та англійською мовами 

представлені основні результати дослідження із зазначенням наукової 

новизни та практичного значення роботи. Після анотацій наведено список 10 

публікацій здобувана за темою дисертації.

У вступі, викладеному на 6 сторінках, дисертант, на підставі сучасних 

літературних джерел, аргументовано доводить доцільність і актуальність 

його виконання та ставить відповідні мету та завдання. Вказуючи на зв'язок 

обраної теми з комплексним планом наукових досліджень ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» МОЗ України - 

«Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, діагностики та 

лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» та



«Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня 

стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке 

проживає на антропогеннонавантежених територіях», лаконічно викладено 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

Відображена інформація про особистий внесок здобувана у науковому 

дослідженні, апробацію даної роботи на науково-практичних конференціях, а 

також подано відомості про обсяг дисертації та публікації. Зауважень до 

розділу немає.

Перший розділ (огляд літератури) займає 23 сторінки друкованого 

тексту, носить аналітичний характер, складається з 4 підрозділів, не 

перевищує 20% від обсягу всієї дисертації, що відповідає вимогам до її 

оглядової частини. Матеріал викладено в достатньому обсязі, висвітлено 

сучасний стан проблеми.

У підрозділі 1.1 «Міхурчасті дерматози з аутоімунним компонентом. 

Прояви на слизовій оболонці ротової порожнини» автором детально 

проаналізовано дані літератури, щодо проявів акантолітичної міхурниці на 

слизовій оболонці ротової порожнини, патогенезу даного захворювання, його 

поширеності та етіологічних теорій.

У підрозділі 1.2 «Діагностика акантолітичної міхурниці» представлено 

інформацію щодо методів діагностики та диференційної діагностики 

захворювання та його проявів на слизовій оболонці ротової порожнини як в 

історичному, так і сучасному аспекті.

У підрозділі 1.3 «Загальноприйняті підходи до терапії акантолітичної 

міхурниці» проведено аналіз підходів до загальної та місцевої терапії 

акантолітичної міхурниці. Наведено приклади призначень різних форм 

лікарських препаратів та їх дозування згідно з стандартними протоколами 

лікування.

У підрозділі 1.4 «Особливості адаптації до використання знімних 

конструкцій зубних протезів» автор аналізує дані літературних джерел з



приводу аспектів адаптації пацієнтів до знімних конструкцій зубних протезів, 

з ускладненими умовами для ортопедичного лікування.

Наведений аналіз літературних джерел дозволяє сформулювати 

проблемні та недостатньо вивчені аспекти, що потребують негайного 

вирішення для підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. Принципових 

зауважень до змісту та оформлення розділу немає, окрім наявних 

граматичних помилок та невдалих зворотів.

Другий розділ «Матеріали та методи дослідження» викладений на 25 

сторінках та складається із 6 підрозділів.

У даному розділі представлена чітка програма дослідження, висвітлені 

його етапи, об’єкти. Детально описані використані методи клінічних та 

лабораторних досліджень, які схвалені комісією з етики ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» (протокол № 104/18 від 

25.10.2018 р. ). Вказана інформаційна база, обсяг досліджень та їх методика. 

Поряд із загальноприйнятими методами дослідження, дисертант детально 

описує власний розроблений метод «спосіб визначення та встановлення 

ступеня важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової 

порожнини у хворих на акантолітичну міхурницю», а також описує 

розроблений засіб для місцевої терапії акантолітичної міхурниці, що 

використовується у вперше розробленому алгоритмі використання знімних 

конструкцій зубних протезів для даного контингенту хворих. Розділ 

ілюстровано 18 рисунками та 3 таблицями. Суттєвих зауважень до розділу не 

виникло, однак, у ньому деякий опис методик можна було б описати дещо 

лаконічніше.

Третій розділ «Клініко-лабораторні особливості стану тканин 

протезного ложа у хворих на акантолітичну міхурницю, що потребують 

ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів» 

викладений на 27 сторінках друкованого тексту, у якому наведено результати 

дослідження особливості стану тканин протезного ложа у хворих на



акантолітичну міхурницю, що потребують ортопедичного лікування 

знімними конструкціями зубних протезів. Розділ добре ілюстрований 10 

таблицями та 16 рисунками.

Автором встановлено, що частка незнімних конструкцій в обстежених 

хворих скаладала 53,73 %, а частка знімних ортопедичних конструкцій 

складала лише 21,46 %. Низька кількість знімних ортопедичних конструкцій 

указувала на складність використання даних конструкцій хворими. Частка 

осіб, що потребували ортопедичного лікування становила 39,31%. Повна 

втрата зубів у хворих першої та другої групи на верхній щелепі складала 

23,25% обстежених, а на нижній щелепі аналогічний показник складав 14,32% 

або 8 осіб. Для повноцінного обстеження даного контингенту хворих, ми 

використовували індекс нальоту на язиці за Winkel -W TC (Winkel Tongue 

Coating).

Хворі на акантолітичну міхурниці мали значно гірший рівень гігієни 

ніж у контрольній групі (2,3±0,66 - 1,67±0,14 за ІГФВ та 2,21±0,61 - 1,6±0,13 

за OHI-s, (р<0,05)), відповідно. Зміна стану тканин пародонга, згідно з 

індексною оцінкою та тривалістю соматичного захворювання, у порівнянні з 

контрольною групою зі збільшенням тривалості перебігу захворювання 

становила (3,4±0,75 -  <5 p.; 4,0±0,8 -  >10; 1,0±0,1 -  контрольна група -  

Індекс кровоточивості (р<0,05) 2,78±0,70<5 р; 3,36±0,73 - >10; 1.72±0,15* -  

контрольна група -  РІ (р<0,05)).

Для визначення та встановлення ступеня важкості акантолітичного 

процесу, дисертант використовував запропонований спосіб визначення та 

встановлення ступеня важкості акантолітичного процесу на СОРП. 

Проаналізувавши отримані результати, було встановлено, що найчастіше 

зустрічається другий ступінь важкості акантолітичного процесу у 64,30 % 
хворих у період загострення акантолітичної міхурниці. Перший та третій 

ступінь важкості зустрічався в 14,32 % та 21,46 % обстежених, відповідно. 

Дані результати підтверджують ефективність запропонованого 

діагностичного методу та важливість діагностики ступеня важкості



акантолітичного процесу, для підтвердження вибору місцевої та загальної 

терапії, та моніторингу її ефективності.

Матеріали розділу відображені в 4 публікаціях. Особливих зауважень 

до розділу немає. Автором проведено детальний аналіз отриманих 

результатів дослідження із достатньою кількістю ілюстрованого матеріалу. 

Однак, ґрунтуючись на проведених дослідженнях, можна було б 

спрогнозувати результати лікування у віддалені терміни.

У розділі чотири «Ефективність використання полікомпонентного 

засобу на основі хітозану у хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа для забезпечення умов використання знімних конструкцій 

зубних протезів на основі клініко-лаболаторних показників», висвітленому 

на 17 сторінках, які ілюстровані 12 рисунками.

У результаті дослідження та його аналізу, дисертант справедливо 

констатує, що після проведення комплексу запропонованих заходів місцевої 

терапії, та алгоритму використання знімних конструкцій зубних протезів у 

хворих на акантолітичну міхурницю в період загострення захворювання 

станом на 1-у, 7-у та 14-у добу, зміни показників площі ураження слизової 

оболонки ротової порожнини, больового синдрому та результатів 

об’єктивного обстеження слизової оболонки ротової порожнини носили 

наступний характер: станом на 7-у добу загострення, скарги на петехії 

висували 25,03 % хворих основною групи, а в групі порівняння цей показник 

становив 39,3 %: набряк язика та сухість губ після лікування знизилася до 

16,10 %, 28,60 % та 21,46 %, 48,23 % в основній групі та групі порівняння, 

відповідно. Схожою залишалась динаміка зменшення площі ураження СОРП 

в основній групі. Станом на першу добу, в основній групі середній показник 

площі ураження СОРП становив 186,43 мм2 , а в групі порівняння 179,14 мм2.

Станом на 7-у добу зменшення площі ураження в основній групі становила
2 * 2  127,56 мм , в той час, як показники групи порівняння становили 165,23 мм .

9 9На 14-у добу значення площі ураження 25,46 мм та 46,38 мм . Середнє 

значення ВАШ, після застосування, запропонованого комплексу місцевої



терапії та алгоритму використання ортопедичних конструкцій, становило 

(4,76±0,56) см (р<0,05) у хворих основної групи в першу добу. На 7 і 14 добу 

значення знизилось до (2,4±0,28) см. і (1,87±0,12) см. (р<0,05). У хворих 

групи порівняння середнє значення ВАШ становило (5,07±0,36) см (р<0,05) 

станом на першу добу і (4,45±0,45) та (2,36±0,17) см (р<0,05) на 7-у і 14-у 

добу відповідно.

Розділ без особливих зауважень, змістовний, з глибоким аналізом 

отриманих результатів дослідження. Результати розділу у повній мірі 

відображені у 4 друкованих працях.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження», який 

викладений на 13 сторінках, узагальнення та аналіз є достатньо 

переконливим, логічним та обґрунтованим. Розділ побудований за 

традиційною схемою, в якому автор поступово, лаконічно висвітлив 

результати дослідження, отримані при виконанні дисертації згідно з метою та 

поставлених завдань, а також підведено підсумки роботи із питань, які 

вивчалися. У цьому розділі винесено на обговорення отримані результати 

досліджень, порівнюючи їх із даними наукових публікацій вітчизняних та 

зарубіжних авторів, а також, подана інтерпретація цих даних. Зауважень до 

розділу немає.

Основні наукові положення відображені у 5 висновках, які логічно 

випливають із результатів дослідження, сповна відповідають 

сформульованим завданням і мають теоретичне та практичне значення, що 

дозволяє використовувати результати роботи у практиці лікарів- 

стоматологів, дерматовенерологів та сімейних лікарів. Зауважень до розділу 

не виникло.

Список літературних джерел оформлений згідно вимог ДАК MOH 

України, місти 182 посилання, з них 69 іноземною мовою, переважна 

більшість яких опубліковані за останні 10 років.



У додатках до дисертації подано відомості про апробацію результатів 

дослідження на науково-практичних конференціях, впровадження в практику 

та навчальний процес.

Автореферат відповідає суті наукового дослідження та положенням 

дисертації.

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. За матеріалами дисертації опубліковано 10 друкованих праць, із 

них 5 статей у фахових наукових виданнях, 1 деклараційний патент України 

на корисну модель та 4 матеріали науково-практичних конференцій. 

Запозичень ідей або розробок співавторів здобувачем не було. Принципових 

зауважень щодо подання матеріалу, суті викладених результатів та 

оформлення дисертації, не зважаючи на несуттєві недоліки, немає.

В плані дискусії від дисертанта хотілося б почути відповіді на 

наступні запитання:

1. Чому Ви не розглядали в роботі метод дентальної імлантації, як 

альтернативу використанню знімних конструкцій зубних протезів?

2. Робоча поверхня шпателя № 1, із запропонованого Вами 

діагностичного методу має гладкий рельєф робочої поверхні, а поверхня 

базису якісного знімного пластинкового протезу повинна відображати 

мікрорельєф слизової оболонки протезного ложа. Яким чином дисертант 

припускає схожість поверхні шпателя номер 1 та поверхні базису протеза?

3. В чому полягають, на Вашу думку, основні недоліки 

загальноприйнятих підходів місцевої терапії акантолітичної міхурниці на 

слизовій оболонці ротової порожнини?

Заключення

Дисертаційна робота Геника Богдана Любомировича «Вдосконалення 

методів ортопедичного лікування хворих з акантолітичним ураженням 

тканин протезного ложа» за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, являє



собою закінчене наукове дослідження, в якому наведено практичне 

узагальнення результатів проведених клінічних та експериментальних 

досліджень і запропоновано раціональний підхід у вирішенні науково- 

практичного завдання з вдосконалення методів ортопедичного лікування 

хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа.

За своєю актуальністю, метою, і завданнями дослідження, 

достовірністю та обґрунтованістю отриманих результатів, висновків та 

практичному значенню дисертації Геника Богдана Любомировича 

«Вдосконалення методів ортопедичного лікування хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа» , що представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук, повністю відповідає вимогам 

пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постанови КМ №656 від 19.08.2015р. і №1159 

від 30.12.2015р.), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Завідувач кафедри післядипломної освіти 

лікарів стоматологів-ортопедів 

Українська медична стоматологічна академія, 

доктор медацшггащук, професор


