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наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  
14.01.22 -  стоматологія до спеціалізованої вченої ради Д  20.601.01 

при ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”

Актуальність теми. Сучасний стан стоматологічної захворюваності 

характеризується надзвичайно великою поширеністю запальних та запально- 

дистрофічних хвороб пародонта, яка продовжує зростати в осіб молодого віку. В 

їх структурі найбільша питома вага генералізованого пародонтиту. Відомі 

чисельні підходи до лікування хворих на генералізований пародонтит. В той же 

час високу ефективність маю ть ті схеми лікування, які базуються на етіологічних 

та патогенетичних основах. Враховуючи, що для первинних генералізованих 

запально-дистрофічних уражень пародонта патогенними факторами є зубна 

бляшка, деформації зубних рядів, генералізовані ятрогенні чинники, вплив на 

них, попередження або ліквідація їх дії є головним завданням стоматолога. 

Важливим фактором успішності лікування генералізованого пародонтиту також 

є його патогенетичне спрямування. Особливе значення при цьому має 

застосування фотодинамічної терапії, мішенями впливу якої є і мікроциркуляція, 

і стан вільнорадикального окиснення, і мікробіом, і нервова трофіка тканин, і 

генетичний і мембранний апарат клітин. Дисертаційна робота, метою якої було 

підвищення ефективності комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит за допомогою  фотодинамічної терапії та місцевого і загального 

медикаментозного лікування препаратами природного походження з 

метаболічною й імунокоригую чою дією, є надзвичайно актуальною, своєчасною 

та заслуговує на особливу увагу.

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри дитячої стоматології Державного вищого навчального закладу „Івано- 

Франківський національний медичний університет” „Сучасні підходи до 

збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття” (номер 

держреєстрації 0 1 15U001535).



‘ Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, їх  достовірність.

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації, сформульовані у 

дисертації, є обгрунтованими та вагомими, оскільки базуються на достатній 

кількості об’єктів досліджень, адекватних сучасних методах клініко-

лабораторних спостережень, а застосоване патогенетичне спрямування

клінічних, рентгенологічних, біохімічних та імуноферментних досліджень

сприяло підвищ енню ефективності комплексного лікування хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу початкового-І та І-ІІ ступеня 

без соматичної патології.

Виріш ення сформульованої у дисертаційній роботі мети реалізовувалось на 

основі ретельного аналізу клініко-рентгенологічних показників стану пародонта 

у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу початкового-І та I- 

II ступеня, оцінки їх ротової рідини за рівнем коротколанцюгових жирних 

кислот, окисної модифікації білків, молекул середньої маси, вмістом IJI-ip , IJI-6, 

ІЛ-10, активністю супероксиддисмутази. Такий підхід наукових досліджень 

дозволив розробити, впровадити та перевірити ефективність у найбттижчі та 

віддалені терміни спостереження патогенетично обґрунтованого способу 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит.

Загалом дисертанткою  було обстежено 20 здорових осіб та 140 хворих на 

генералізований пародонтит хронічного перебігу початкового-І та І-ІІ ступенів 

розвитку віком 20-44 років. Хворі були розподілені на 3 групи (порівняльну, 

основну, контрольну) залежно від використаного протоколу їх лікування у 

стоматолога. Клініко-лабораторна, рентгенологічна ефективність 

запропонованого комплексного лікування оцінювалась відразу після завершення 

лікування, через 6 та 12 місяців диспансерного спостереження.

Використані у клінічних, лабораторних дослідженнях методи сучасні, 

інформативні та дозволили отримати об’єктивні дані щодо змін стану пародонта, 

ротової рідини обстежених пацієнтів із генералізованим пародонтитом та 

оцінити медичну ефективність патогенетичного підходу до курації хворих із



хронічним перебігом генералізованого пародонтиту початкового-І та І-ІІ 

ступеня.

П роведена статистична обробка отриманих результатів дисертаційного 

дослідж ення за допомогою  програм STATISTIC А 6.0 та MS Excel ХР з 

використанням параметричних методів описової статистики свідчить про 

достовірність отриманих показників, їх  обговорення, висновки та практичні 

рекомендації дозволяю ть стверджувати про достатній рівень обґрунтованості 

сформульованих дисертанткою  наукових положень, які доповідались на 4 

науково-практичних конференціях різного рівня.

За матеріалами дисертації опубліковано 21 наукову працю, з яких 7 статей 

у фахових виданнях України і 1 -  в іноземному журналі. Пріоритетність 

наукових розробок підтверджена 3 патентами України на корисну модель, З 

інформаційними листами та 3 нововведеннями Опубліковані праці повністю 

охоплю ю ть всі розділи дисертації.

Результати виконаних досліджень впроваджені в навчально-методичну і 

лікувальну діяльність кафедр стоматології навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти ДВНЗ „ІФ НМ У”. терапевтичної стоматології ВЛНЗУ 

„У країнська медична стоматологічна академія”. Харківського національного 

медичного університету. Ф ПДО ЛНМ У ім. Данила Галицького та стоматології № 

2 Д онецького національного медичного університету.

О тримані результати застосовуються в практичній діяльності 

Стоматологічного медичного центру ім. Данила Галицького, КУ „Полтавський 

обласний центр стоматології -  стоматологічна клінічна поліклініка”, відділення 

терапевтичної стоматології УСЦ ХНМ У, 1-й комунальної стоматологічної 

поліклініки м. Львова, Центра стоматології університетської клініки ДВНЗ 

„ІФ Н М У ”, м іської стоматологічної поліклініки м. Івано-Ф ранківськ, 

консультативно-поліклінічного відділенні ДУ „Інститут стоматології та 

щ елепно-лицевої хірургії НА М Н України”, м. Одеси та відділення стоматології 

Клініки медичної академії м. Дніпро.



Н аукова цінність та практична значимість роботи.

Пріоритетним у дисертаційній роботі є поєднане вивчення біохімічних 

показників активності пародонтопатогенної мікрофлори у хворих на 

генералізований пародонтит початкового-І і І-ІІ ступеня за продуктами їхньої 

життєдіяльності -  коротколанцю говим жирним кислотам, про- і 

антиоксидантного стану та ендогенної інтоксикації в ротовій рідині. Розширені 

уявлення про участь пародонтопатогенної мікрофлори в патогенезі самостійного 

генералізованого пародонтиту, формування при цьому дисбалансу у біоценозі 

порожнини рота. Вперше вивчений у зазначених умовах взаємозв’язок рівня 

прозапальних інтерлейкінів (IJI-ip , ІЛ-6) та протизапального ІЛ-10. Дисертанту 

належить також  першість у сукупному дослідженні усіх фракції окисної 

модифікації білків, рівня молекул середньої маси (М СМ ) та активності 

супероксиддисмутази (СОД) у хворих на генералізований пародонтит.

Отримані 3 патенти України на лікування генералізованого пародонтиту із 

застосуванням ультразвукових технологій, фотодинамічної терапії, 

регенерую чого препарату Генгігель та засобу метаболічної дії Апілаку. Уперше 

порівняно ефективність лікування хворих на генералізований пародонтит із 

застосуванням різних методів ультразвукового впливу, гелю Генгігель, 

препарату Апілак без та з поєднанням із фото динамічною терапією та виявлено 

більшу ефективність при додатковому застосуванні фотодинамічної терапії у 

найближчі та віддалені терміни лікування зазначених хворих.

Доведена доцільність для оцінки стану мікробіоценозу порожнини рота 

використання хроматографічного аналізу ротової рідини на якісний і кількісний 

склад коротколанцюгових жирних кислот. За даними дисертантки рівень 

коротколанцюгових жирних кислот, окисної модифікації білків усіх пулів, 

МСМ254, IJI-ip  і ІЛ-6 та зменш ення вмісту ІЛ-10 і активності СОД, особливо за I- 

II ступеня розвитку генералізованого пародонтиту, можуть слугувати 

діагностичними показниками ступеня розвитку запально-дистрофічних змін у 

пародонті.



Розроблено, апробовано та впроваджено в практику новий малоінвазивний 

спосіб комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, який 

полягає в застосуванні для обробки пародонтальних кишень ультразвукових 

інструментів із дрібнозернистим напиленням, V ector-терапії, місцевого 

медикаментозного лікування гелем Генгігель та загального -  препаратом Апілак, 

а також додатково фотодинамічної терапії, що поліпшує клініко-рентгенологічні, 

біохімічні та імунологічні показники пацієнтів.

Зазначене дозволяє стверджувати про наукову цінність та практичну 

значимість дисертаційного дослідження.

О цінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення  

роботи.

Дисертація O.JI. Личковської побудована за загальноприйнятою схемою, 

викладена на 138 сторінках основного тексту, містить 26 таблиць, 31 рисунок і 

складається із вступу, огляду літератури, 4 розділів власних досліджень, аналізу і 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних літературних джерел (267 найменувань, із них 54 латиною).

У «Вступі» дисертації аргументовано, повно висвітлені актуальність теми 

дослідження, зв'язок роботи з науковою програмою, мета, завдання, наукова 

новизна та практична значимість отриманих результатів, особистий внесок 

автора у виконання даного дослідження, впровадження та апробація 

дисертаційних матеріалів, повнота їх викладення в опублікованих працях.

Розділ 1 «Сучасні погляди на етіологію та патогенез хронічного 

генералізованого пародонтиту. М ісцева і загальна терапія хвороб пародонта» у 

чотирьох підрозділах на 28 сторінках представляє аналіз ролі мікроорганізмів та 

продуктів їхнього метаболізму, деяких імунних механізмів, біохімічних 

порушень в розвитку генералізованого пародонтиту, а також велика увага 

приділена сучасним методам лікування генералізованого пародонтиту. 

Інформація розділу викладена аргументовано, доступно із вагомими висновками.



Зауваження до розділу: широкою узагальнюю чою є назва самого розділу, 

оскільки зміст розділу не охоплює усі аспекти етіології та патогенезу 

генералізованого пародонтиту, а тим більш  лікування всіх хвороб пародонта. 

Аналогічне зауваження стосується і назви підрозділу 1.4, в якому не описані ні 

хірургічні, ні ортодонтичні, ні ортопедичні підходи до лікування 

генералізованого пародонтиту, в той же час зазначені заходи не були предметом 

даного дисертаційного дослідження.

Представлення об’єктів клінічних спостережень із описом застосованих 

методів клініко-лабораторного, рентгенологічного обстеження, способу 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, статистичної 

обробки отриманих результатів наведені у шести підрозділах другого розділу. 

Усі підрозділи логічні за змістом та черговістю.

Зауваження: зайвим є деталізований опис загальновідомих індексних 

показників стану пародонта, гігієни порожнин рота, методики визначення 

клінічних симптомів.

Третій розділ дисертації присвячений клініко-рентгенологічній та 

індексній оцінці стану пародонта у хворих на генералізований пародонтит, 

результатам непрямого методу діагностики активності пародонтопатогенної 

мікрофлори, визначення рівня про- та протизапальних цитокінів, ряду 

біохімічних показників у ротовій рідині, аналізу про- та антиоксидантної 

взаємодії, стану ендогенної інтоксикації хворих на генералізований пародонтит. 

Констатовано, що дистрофічно-запальні зміни у тканинах пародонта, 

досліджувані індексні показники пародонта були більш суттєвими та гіршими у 

хворих на генералізований пародонтит І-ІІ ступеня розвитку. Виявленні 

поруш ення про- та антиоксидантних взаємодій, ознаки ендогенної інтоксикації, 

кількісні та якісні зміни коротколанцюгових жирних кислот (значне підвищення 

активності пародонтопатогенної мікрофлори, особливо в разі І-ІІ ступеня 

пародонтиту), зміни рівня про- і протизапальних цитокінів у ротовій рідині 

(істотні порушення місцевого імунітету), що потребує адекватного комплексного 

лікування.



Розділи четвертий та ■ п ’ятий містять інформацію щодо динаміки 

дослідж уваних клінічних, рентгенологічних, лабораторних показників у хворих 

трьох клінічних груп у найближчі та віддалені терміни спостережень. 

Запропонований та запатентований спосіб комплексного лікування хворих на 

генералізований пародонтит із застосуванням фотодинамотерапії 

пародонтальних кишень сприяв вірогідному покращенню клінічних та індексних 

показників порожнини рота, збільш енню концентрації у ротовій рідині оцтової та 

зниженню  пропіонової, масляної, капронової кислот та ізокислот, зменшенню 

анаеробного індексу, титру IJI-1|3 та ІЛ-6 та росту IJ1-10. Констатовано також 

достовірне зниження вмісту у ротовій рідині усіх фракцій ОМБ і М СМ 254 та 

зростання активності супероксиддисмутази. Такий характер позитивних змін 

дослідж уваних показників підтверджений у хворих основної групи і через 6 та 12 

місяців диспансерного спостереження. Рентгенологічна оцінка стану кісткової 

тканини пародонта засвідчила розвиток її  ущільнення.

Загалом в основній групі, в якій застосовували метод фотодинаміної 

терапії, стабілізація генералізованого пародонтиту через рік спостерігалася у 96 

%  і 94 % хворих, толі як у порівняльній групі — у 86 % і 82 % пролікованих, а в 

групі контролю -  лиш е у 77,5 % і 72,5 % осіб І і II підгруп відповідно. Отримані 

дисертанткою дані щодо показників клініко-лабораторної, рентгенологічної 

ефективності комплексного лікування хворих на ГП у динаміці спостереження 

дозволяю ть рекомендувати розроблений патогенетичний підхід курації пацієнтів 

із ранніми проявами первинних запально-дистрофічних змін пародонта із 

застосуванням фотодинамічної терапії, місцевого і загального медикаментозного 

лікування препаратами природного походження з метаболічною й 

імунокоригуючою дією для широкого впровадження в практику.

На 17 сторінках розділу «Аналіз і узагальнення результатів дослідження” 

наведене деталізоване узагальнення та обговорення виконаних досліджень. 

Отримані дисертанткою результати клінічних спостережень, лабораторного 

обстеження співставлені із даними досліджень інших науковців, що підтвердило 

компетентність автора аналізувати отриманий матеріал наукових розробок,



здатність формулювати грунтовні висновки. Заслуговує на увагу наведена у 

розділі узагальню ю ча схема запропонованого комплексного лікування хворих на 

генералізований пародонтит.

Висновки, практичні рекомендації базуються на результатах проведених 

спостережень, переконливі, аргументовані.

А втореферат повністю відображає основні положення виконаних 

дисертаційних досліджень.

Дисертаційна робота вносить вагомий вклад у теоретичну та практичну 

стоматологію. Принципових зауважень щодо оформлення і викладення матеріалу 

в дисертації не має.

В процесі ознайомлення з дисертаційною  роботою виникли наступні 

запитання:

1. Чому в схемі загальної медикаментозної терапії хворих на 

генералізований пародонтит відсутні препарати остеотропної дії?

2. Яка необхідність у виконанні Вектор-терапії кожні 6 місяців за 

запропонованим способом комплексного лікування, якщо за результатами 

динаміки клініко-рентгенологічних спостережень в основній групі відмічена 

висока медична ефективність лікування генералізованого пародонтиту?

3. Чому у дослідженні мікробіоти порожнини рота і, зокрема, ротової 

рідини, у дисертаційній роботі перевага надана вивченню коротколанцюгових 

жирних кислот?

Заключення

Дисертаційна робота O.JI. Личковської «Клініко-лабораторне 

обґрунтування використання фотодинамотерапії в комплексному лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит» є завершеним самостійним науковим 

дослідженням, що виконано за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, в якому 

дисертантка запропонувала теоретичне обґрунтування й практичне вирішення 

науково-практичної задачі сучасної стоматології -  підвищення ефективності 

комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит на основі 

поєднаного застосування фотодинамічної терапії, загального та місцевого



медикаментозного лікування препаратами природного походження з 

метаболічною  й імунокоригую чою дією.

За актуальністю  та обсягом виконаних досліджень, науковою новизною, 

теоретичною  та практичною значимістю отриманих результатів, адекватністю 

застосованих методів дослідження, достовірністю та вагомістю сформульованих 

наукових положень, висновків, практичних рекомендацій дисертація O.J1. 

Л ичковської відповідає вимогам п. 11 “Порядку присудження наукових 

ступенів” Постанови Кабінету М іністрів України №  567 від 24.07.2013 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету М іністрів №  656 від 

10.08.2015 року та №  1159 від 30.12.2015 року) щодо кандидатських дисертацій 

та наказу М іністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 “Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації'” , а дисертантка Олександра 

Л ю бомирівна Личковська заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.
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