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І. Актуальність теми.

Значна розповсю дженість захворювань пародонта, зокрема 
генералізованого пародонтиту, є провідною проблемою терапевтичної 
стоматології. Прогресування захворювання приводить до втрати зубів, а 
недостатньо ефективне лікування -  до подальшого руйнування тканин 
пародонта. На сьогодніш ній день провідним етіологічними чинником 
захворювань пародонта вважають мікрофлору. В патогенезі генералізованого 
пародонтиту важливе місце відводять порушенням мікробіоценозу ротової 
порожнини, стану місцевого захисту, зокрема, цитокінового профілю, що 
визначає перебіг та прогресування дистрофічно-запального процесу в 
пародонті. Важлива роль у патогенезі генералізованого пародонтиту займають 
процеси вільнорадикального окиснення. Вони спричиняють утворення 
активних форм кисню, які атакують ліпіди та білки мембран клітин.

Розроблений цілий ряд різноманітних медикаментозних засобів лікування 
захворювань пародонта і генералізованого пародонтиту зокрема. Вони 
направлені на пригнічення мікрофлори пародонтальних кишень, дистрофічно- 
запального процесу в тканинах пародонта, стимуляцію процесів обміну та 
репаративної регенерації пародонта. Труднощі лікування цих захворювань 
полягають у різнобічності патогенетичних механізмів розвитку 
генералізованого пародонтиту, що викликає необхідність ретельного 
індивідуального вивчення стану організму і тканин пародонта у окремого 
конкретного хворого. Актуальним є розробка нових, більш безпечних методів 
антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований 
пародонтит.

Враховуючи вищ евикладене, тема дисертаційної роботи О.Л.Личковської 
підвищити ефективність комплексного лікування хворих на генералізований 
пародонтит шляхом застосування фотодинамотерапії є своєчасною і 
актуальною для терапевтичної стоматології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота О .Л.Личковської є фрагментом планової науково- 
дослідної роботи кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Сучасні підходи до 
збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття», номер 
держреєстрації 0115U001535 (11.2014-03.2020). Дисертант є виконавцем
фрагменту зазначеної науково-дослідної геми.



II. Достовірність і новизна наукових положень, висновків
і рекомендацій, наукове та практичне значення дисертаційної 

роботи.

Дисертаційна робота О.Л.Личковської виконана на сучасному науковому 
рівні та достатньому клінічному та лабораторному матеріалі. Вона 
присвячена підвищ енню  ефективності комплексного лікування хворих на 
генералізований пародонтит за допомогою методу фотодинамотерапії та 
місцевого і загального медикаментозного лікування препаратами природного 
походження з метаболічною й імунокоригувальною дією.

Для вирішення поставлених у дисертації задач автором проведені клінічні, 
біохімічні, імуноферментні та інші лабораторні дослідження. Отримані 
результати дисертаційної роботи, проведених наукових досліджень, висновки 
та рекомендації базую ться на достатній кількості клінічних спостережень (140 
хворих на генералізований пародонтит та 20 пацієнтів контрольної групи) та 
лабораторних досліджень. Використані методи сучасні, адекватні поставленим 
задачам дисертаційної роботи та дозволяють отримати вірогідні результати. 
О б’єм клінічних та лабораторних досліджень достатній і дозволяє отримати 
достовірні результати, які оброблені математичними методами за допомогою 
персональних ком п’ютерів.

Автором доповнені наукові дані про участь пародонтопатогенної 
мікрофлори в патогенезі генералізованого пародонтиту. Установлено вірогідні 
зміни вмісту коротколанцюгових жирних кислот у ротовій рідині хворих на 
генералізований пародонтит. Встановлені зміни їх вмісту свідчать про значний 
дисбаланс біоценозу ротової порожнини. Встановлено зростання рівня 
прозапальних цитокінів, зокрема, IJI-1(3 та ІЛ-6 у ротовій рідині хворих на 
генералізований пародонтит. Доповнено наукові дані про зміни показників 
перекисного окиснення білків, вмісту молекул середньої маси і 
супероксидцисмутази у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит. 
Показано, що застосування фотодинамотерапії сприяє нормалізації імунного 
стану організму хворих. Клініко-лабораторними методами показана 
ефективність застосування запропонованого методу лікування з використанням 
фотодинамотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований 
пародонтит у найближчі та віддалені терміни спостережень.

Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні та 
розробці методу фотодинамотерапії у поєднанні з поетапним застосуванням 
різних методів ультразвукової обробки (патенти на корисну модель №76814 і 
№>77137) та запропонованим медикаментозним комплексом: аплікацій на ясна 
гелю Генгігель для стимуляції загоєння пародонтальних кишень (ПК) завдяки 
пришвидшенню регенераційних процесів та ендогенного призначення препарату 
метаболічної дії Апілак (патент на корисну модель № 77131). Це дозволяє значно 
підвищити якість профілактики та лікування цього розповсюдженого 
захворювання пародонта.

Для встановлення стану мікробіоценозу ротової порожнини доцільно 
використовувати хроматографічний аналіз ротової рідини на якісний і 
кількісний склад коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК). Рекомендовано у



якості діагностичних показників ступеня розвитку генералізованого 
пародонтиту використовувати визначення рівня коротколанцюгових жирних 
кислот (КЛЖ К), супероксиддисмутази, інтерлейкінів, окисної модифікації 
білків.

Висока ефективність запропонованих автором методик диференційної 
корекції гіпоксичних, імунологічних порушень та лікування переконливо 
підтверджена позитивними клінічними та лабораторними даними. їх 
застосування дозволило досягти значного ефекту у більшості хворих у 
віддалені терміни спостережень. Отримані результати дозволяють автору 
рекомендувати науково обґрунтований метод лікування з використанням 
синглетно-кисневої терапії для застосування у комплексному лікуванні хворих 
на генералізований пародонтит в різних стоматологічних закладах України. 
Запропоновані автором методики лікування генералізованого пародонтиту 
впроваджені у стоматологічних закладах різних міст України.

Отримані результати проведених наукових досліджень відображені в 
достатній кількості (21 робота) надрукованих наукових праць, з них 7 статей у 
фахових виданнях рекомендованих МОН України.

III. Оцінка змісту роботи, її  значення у цілому, 
зауваження щодо оформлення.

Дисертаційна робота О .Л.Личковської «Клініко-лабораторне 
обґрунтування використання фотодинамотерапії в комплексному лікуванні 
хворих на генералізований пародонтит» побудована за традиційною схемою і 
складається з вступу, огляду літератури, чотирьох розділів власних досліджень, 
аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 
рекомендацій та списку використаної літератури, який містить 267 
найменувань, з них -  213 кирилицею та 54 - латиною. Роботу викладено на 138 
сторінках маш инопису, ілюстровано 26 таблицями та 31 рисунком.

У вступі автор на основі вивчення найважливіш их джерел літератури 
останніх років конкретно та достатньо повно обґрунтовує актуальність теми 
дисертації, її мету та задачі дослідження. Вступ викладено на 7 сторінках, 
особливих зауважень до цього розділу немає.

В огляді літератури представлений аналіз літератури щодо стану 
проблеми стосовно сучасних поглядів на етіологію та патогенез хронічного 
генералізованого пародонтиту, місцевої та загальної терапії хвороб пародонта.

В першому підрозділі представлений аналіз літератури стосовно ролі 
мікроорганізмів та продуктів їхнього метаболізму в розвитку генералізованого 
пародонтиту. Показано, що зважаючи на провідну роль бактерій у розвитку 
генералізованого пародонтиту, вивчення біоценозу ротової порожнини у 
кожного пацієнта є важливим. З цією метою пропонується дослідження 
метаболітів пародонтопатогенів, зокрема визначення коротколанцюгових 
жирних кислот (КЛЖК).

В другому підрозділі проаналізовані деякі імунні механізми розвитку 
генералізованого пародонтиту, зокрема роль цитокінів. Встановлено, що 
порушення рівноваги у системі про- і протизапальних цитокінів становить 
загрозу для репаративних процесів у тканинах пародонта, оскільки спричиняє



недостатність або викривлення імунних процесів, що проявляється порушенням 
репаративних процесів з утворенням неповноцінної грануляційної тканини, яка 
підтримує тривалий хронічний перебіг запалення.

В третьому підрозділі проаналізовані біохімічні порушення у хворих на 
генералізований пародонтит. Аналіз сучасної наукової літератури спонукає до 
висновку, що значна кількість праць присвячена перекисному окисненню 
ліпідів. Наслідком дистрофічно-запального процесу у гіародонті є розвиток 
ендогенної інтоксикації, яка суттєво обтяжує перебіг генералізованого 
пародонтиту. Отже, сам гіародонг за наявності генералізованого пародонтиту 
стає джерелом утворення токсичних метаболітів, які у надлишкових кількостях 
діють несприятливо як на тканини пародонта.

Четвертий підрозділ присвячений сучасним методам лікування 
генералізованого пародонтиту, застосуванню методу фотодинамотерапії в 
стоматології. Проаналізовані літературні дані вказують, що лікування 
хронічних захворю вань пародонта є недоцільним без попереднього усунення 
мікробного фактора. Важливим на сьогодні залишається вивчення 
особливостей показників запалення і стану імунної системи у хворих на 
генералізованим пародонтит. Актуальним залишається питання лікування 
хворих на генералізованим пародонтит, особливо з використанням 
фотодинамотерапії. Автором критично оброблена велика кількість 
літературних джерел, наведена оцінка стану цього питання в стоматологічній 
літературі і тому зауваж ень до цього розділу немає. Даний розділ займає досить 
значний об ’єм і викладений на 28 сторінках.

В розділі «О б’єкти та методи досліджень» наведена загальна 
характеристика пацієнтів, їх розподіл за групами залежно від проведення 
лікування хворих на генералізований пародонтит. Приведені методики 
клінічних, біохімічних, імуноферментних та інших лабораторних досліджень. 
Загалом визначені для дослідження методи сучасні, адекватні поставленим 
завданням, інформативні. Описані методики застосування фотодинамотерапії в 
комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит. Розділ 
викладений на 20 сторінках, суттєвих зауважень до розділу немає.

Третій розділ «Стан тканин пародонта у хворих на генералізований 
пародонтит хронічного перебігу за клініко-рентгенологічними та 
лабораторними показниками». В ньому на основі проведених клініко- 
інструментальних і рентгенологічних досліджень представлена оцінка різних 
показників, які характеризую ть розвиток генералізованого пародонтиту. 
Зокрема встановлені значні зміни, яких зазнавали показники вмісту коротко 
ланцюгових жирних кислот у ротовій рідині, їх загальний вміст і значення 
анаеробного індексу з вагомими відмінностями між різними ступенями 
генералізованого пародонтиту. Спостерігається підвищення рівня прозапальних 
цитокінів та зниження вмісту протизапального цитокіну; ослаблення місцевого 
імунного захисту. Розділ викладений на 20 сторінках, добре ілюстрований 6 
таблицями та 6 рисунками.

Четвертий розділ «Регуляція клініко-рентгенологічних показників, вмісту 
коротколанцюгових жирних кислот та інтерлейкінів у хворих на 
генералізований пародонтит у різні терміни після лікування». У ньому 
представлені зміни клініко-рентгенологічних показників у ротовій рідині



хворих на генералізований пародонтит завдяки комплексному лікуванню; 
динаміка кількості коротколанцю гових жирних кислот у ротовій рідині на тлі 
комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит відразу і через 
півроку. В изначена ефективність комплексної терапії хворих на 
генералізований пародонтит за показниками рівня інтерлейкінів у ротовій 
рідині. П роведене лікування приводить до нормалізації стану тканин 
пародонта, гомеостазу порожнини рота, сприяє функціональній та органічній 
стабілізації структур тканин пародонта. Розділ викладений на 33 сторінках, 
добре ілю стрований 6 таблицями та 17 рисунками.

П ’ятий розділ «Динаміка біохімічних показників у ротовій рідині хворих 
на генералізований пародонтит унаслідок комплексної терапії в різні терміни 
спостереження». В ньому визначений вплив комплексного лікування з 
застосуванням фотодинамотерапії на динаміку клінічних показників хворих на 
генералізований пародонтит. За даними проведеної клінічної та індексної 
оцінки стану тканин пародонта доведено ефективність запропонованого 
способу лікування хворих на генералізований пародонтит. У хворих 
порівняльних підгруп ІА і ПА лікування було менш ефективним, що можна 
пояснити відсутністю протимікробного впливу фотодинамотерапії на 
умовнопатогенну мікрофлору. Поліпшення клінічних ознак підтверджено 
позитивною динамікою  біохімічних показників ротової рідини. У віддалені 
терміни спостережень відмічена достовірно краща стабілізація стану тканин 
пародонта. Таким чином, проведене лікування приводить до нормалізації стану 
тканин пародонта, гомеостазу порожнини рота, сприяє функціональній та 
органічній стабілізації структур тканин пародонта. Розділ викладений на 16 
сторінках, добре ілю стрований 6 таблицями.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» присвячений 
аналізу та узагальненню  отриманих автором результатів дослідження. В ньому 
приведене обґрунтоване обговорення результатів проведених клінічних, 
біохімічних, імуноферменгних та інших лабораторних досліджень, які 
порівнюються з отриманими раніше даними. Визначене значення отриманих 
результатів для теорії та практики терапевтичної стоматології.

В тексті зустрічаю ться невдалі терміни: хронічний генералізований 
пародонтит, пародонту, хронічний деструктивно-запальний процес.

В цілому автором досить інформативно представлені отримані при 
проведенні дослідження результати, проте вважаю за необхідне поставити 
автору дисертації деякі запитання:

1. Чим мож на пояснити вплив фотодинамотерапії на мікрофлору 
пародонтальних киш ень?

2. Яким чином на Вашу думку фотодинамотерапія поліпшує стан імунної 
системи хворих на генералізований пародонтит?

Незважаючи на виявлені незначні недоліки, принципових зауважень щодо 
суті роботи, оформлення, подання матеріалу в дисертації та викладених 
результатів немає.

Висновки витікаю ть із проведених автором досліджень.
Автореферат та опубліковані роботи повністю відображають основний 

зміст дисертації.



Заключенни.
Д исертаційна робота О.Л. Личковської «Клініко-лабораторне 

обґрунтування використання фотодинамотерапії в комплексному лікуванні 
хворих на генералізований пародонтит» є закінченим науковим дослідженням, 
присвяченим виріш енню  актуальної наукової задачі - підвищенню ефективності 
комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит за допомогою 
методу фотодинамотерапії та місцевого і загального медикаментозного лікування 
препаратами природного походження з метаболічною й імунокоригувальною 
дією. За актуальністю , науковою новизною, достовірністю, обґрунтованістю 
отриманих результатів дослідження та практичним значенням дисертація 
О .Л.Личковської повною мірою відповідає вимогам п. 11 «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету М іністрів України від № 656 від 19.08.2015) стосовно дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор заслуговує присвоєння 
наукового ступеня кандидата медичних наук.

Офіційний опонент 
завідувач кафедрою терапевтичної стоматології 
Національного медичного університету імені 
О .О.Богомольця, доктор медичних наук, 
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