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Актуальність обраної теми. Обумовлена тим, що важкість перебігу 
генералізованого пародонтиту та його ускладнення призводять до порушення 
багатьох функцій жувального апарату та натепер є не тільки медичною, а й 
медико-соціальною проблемою.

Не дивлячись на велику кількість робіт, присвячених цьому питанню, 
на сьогодні опубліковано невелика кількість досліджень, щодо 
вдосконалення хірургічного лікування важких форм генералізованого 
пародонтиту, особливості проведення муко-гінгівальних втручань та 
менеджменту м ’яких тканин.

Існує велика кількість робіт щодо консервативного лікування таких 
пацієнтів у перед- та постопераційному періоді, але, у більшості випадків, 
автори описують дію антисептиків, кератопластиків та антиоксидантів, як 
монотерапію, тому на сучасному рівні розвитку стоматологічної науки цікаві 
дослідження щодо вивчення дії препаратів, що мають вищенаведені дії, 
особливо в комбінації з дезінтоксикантами та гепатопротекторами, що й 
обумовило обраний напрямок досліджень.

Ступінь обґрунтованості наукових положень. Дослідження є 
науково та статистично обґрунтованим, оскільки базується на аналізі 
одержаних результатів з використанням достатнього за обсягом об’єктів 
дослідження, а саме: обстежено 140 осіб: 20 соматично і стоматологічно 
здорових та 120 хворих на ГП хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня розвитку у 
віці 35-60 років, які були розподілені на чотири групи.

Автором використано сучасні методи дослідження: клінічні (скарги, 
анамнез, огляд, індексна оцінка); рентгенологічні (ортопантомограми, 
прицільні рентгензнімки); ультразвукова ехоостеометрія; морфологічні 
(електронна мікроскопія); біохімічні (у сироватці крові і ротовій рідині): 
рівень окисних модифікацій білків, активність супероксиддисмутази і 
церулоплазміну, вміст С-реактивного білка і оксипроліну, активність ЛФ, 
КФ, аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази, статистичний.



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

Дисертантом підтверджено, що за ГП ІІ-ІІІ ступеня відбуваються 
суттєві зміни рівня й активності біохімічних показників у сироватці крові і 
ротовій рідині, а саме: ОМБ, СОД, церулоплазміну, С-РБ, оксипроліну, 
фосфатаз і трансаміназ, які свідчать про значні дистрофічно-запальні й 
обмінні порушення в пародонті й організмі хворих, розроблено і науково 
обґрунтовано спосіб комплексного лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, 
який крім удосконалення оперативних методик включає запропонований 
нами додатковий до- і післяопераційний медикаментозний супровід. 
Порівняно ефективність комплексного лікування хворих, пролікованих 
класичною оперативною методикою, та удосконаленою нами, а також 
базового медикаментозного супроводу без доповнення та з доповненням 
запропонованими нами медикаментами.

Практичне значення результатів дослідження. Автором 
Розроблено, обґрунтовано й апробовано нову удосконалену методику МГОП 
із пенентрацією періоста у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, що дозволяє досягти 
пришвидшення регенерації кісткової тканини пародонта. Доведено 
доцільність включення в комплексне лікування ГП ІІ-ІІІ ступеня препаратів з 
антисептичною, кератопластичною й АО дією.

Результати впровадженні в практику у: відділеннях щелепно-лицевої 
хірургії Харківської обласної клінічної лікарні -  центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, Львівської обласної клінічної лікарні та 
Івано-Франківської обласної клінічної лікарні; стоматологічних відділеннях 
Тернопільської університетської лікарні і Борщівської центральної районної 
комунальної лікарні, хірургічного відділення Закарпатської обласної 
клінічної стоматологічної поліклініки м. Ужгород.

Результати включено в навчальний процес кафедр: хірургічної
стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний 
університет” і ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет ім. І. 
Я. Горбачевського МОЗ України; хірургічної стоматології та щелепно- 
лицевої хірургії ДВНЗ „Харківський національний медичний університет” ; 
стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної 
стоматології ДВНЗ „Ужгородський національний університет” .

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 
змісту автореферату. Дисертація викладена українською мовою на 206 
сторінках машинописного тексту (основний текст роботи становить 122 
сторінки) і складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів власних 
досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота 
ілюстрована ЗО таблицями і 39 рисунками. Перелік джерел включає 243 
найменувань (із них 46 латиницею).



За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць, з яких 5 - у  
фахових виданнях України, 1 -  в іноземному журналі, 5 - у  наукових 
матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій; отримано 1 патент 
України на винахід і 2 деклараційних патенти України на корисну модель.

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений згідно вимог 
МОН України.

ОЦІНКА ЗМ ІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ 
Вступ. У вступі дисертант висвітлив дані про сьогоднішній стан 

проблеми, що вивчається, чітко і конкретно сформулював мету і завдання 
дослідження, обґрунтував доцільність його проведення. Побудований за 
традиційною схемою.

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

РОЗДІЛ 1
СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА ТА БІОХІМ ІЧНІ ЗМІНИ У ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ, ЯКІ ПОТРЕБУЮ ТЬ  
ХІРУРГІЧН О ГО  ЛІКУВАННЯ І МЕДИКАМЕНТОЗНОГО

СУПРОВОДУ ОПЕРАЦІЇ 
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Складається з 3-х підрозділів.
1.1 Клініко-лабораторні і біохімічні показники стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит
Проаналізував велику кількість літературних джерел, автор свідчить 

про різні механізми розвитку запально-деструктивних процесів у пародонті, 
які мають певні морфологічні прояви та зауважує, що їхня структурна оцінка, 
як і ефективності застосованих методів лікування, потребує ретельного 
морфологічного аналізу.

1.2 Застосування хірургічних методик у комплексному лікуванні 
хворих на генералізований пародонтит

Дисертант демонструє, що сучасна пародонтальна хірургія озброєна 
значним арсеналом хірургічних методик, проте, незважаючи на постійне 
вдосконалення наявних операційних технологій за допомогою модифікацій і 
доповнень, ще не завжди вдається ефективно призупинити патологічний 
процес у пародонті, що зумовлює необхідність розробки нових способів 
хірургічного лікування ГП.

1.3 Медикаментозна терапія в перед- і післяопераційному періоді 
при хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ 
ступеня

Автор переконливо доводить, що натепер немає узгоджених і 
загальноприйнятих методик ведення до- та післяопераційного періоду з 
використанням ефективних препаратів, акцентуючи на тому, що розробка



нових способів поліпшення перебігу післяопераційного періоду за рахунок 
оптимізації до- і післяопераційної підготовки залишається актуальною 
проблемою хірургічної пародонтології.

Зауваження до розділу:
- в підрозділах 1.2. та 1.3. бажано наводити більше даних за останні 5 

років;
- зустрічаються поодинокі граматичні помилки;
- бажано розширити узагальнюючі висновки в кінці кожного 

підрозділу з акцентом на актуальність обраного напрямку 
досліджень.

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розділ містить відомості про методи обстеження й лікування 140 осіб, 
які розподілені на 4 групи.

У 4 підрозділах викладені клінічні, рентгенологічні, біохімічні та 
морфологічні методи обстеження, застосовані автором. Слід підкреслити 
значення для об'єктивізації отриманих даних використання автором сучасних 
інформативних методик. Кількість хворих, використані методи обстеження, 
безумовно, відповідають меті й завданням дослідження й дозволяють 
авторові одержати цілком репрезентативні результати.

Зауваження до розділу:
враховуючі, що автор не проводив досліджень щодо ефективності 

запропонованої методики у чоловіків та жінок, в таблиці 2.1. тендерний 
розподіл можна прибрати;

- у підрозділі 2.2. автор досить детально описує клінічні методи 
дослідження пацієнтів на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку, 
деякі текстові фрагменти можна скоротити;

- при описі приладів, на яких проводилися дослідження бажано 
вказувати заводський номер та номер акту метрологічного контролю;

- рис. 2.2. містить загальновідому інформацію, його можна прибрати;
- підписи під світлинами пацієнтів краще починати зі слів «Зовнішній 

вигляд методика пенетрації періосту, інтраопераційне фото».

РОЗДІЛ з
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ У ХВОРИХ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

ЗЛ Клініко-рентгенологічний стан тканин пародонта і їхні 
морфологічні особливості у хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ 
ступеня розвитку

Встановлено виражені зміни в тканинах пародонта у хворих на ГП ІІ-ІІІ 
ступеня розвитку. Виявлено високу активність резорбційних процесів у



кісткової тканини щелеп, значну інтенсивність і поширеність запального 
процесу в тканинах пародонта. Гістологічно автором підтверджено виражені 
морфологічні зміни пародонта з домінуванням дистрофічних процесів у 
стінці гемосудин і виникненням значного набряку.

3.2 Зміни показників про- та антиоксидантних взаємодій у ротовій 
рідині хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку

Автором доведено, що хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня наявне значне 
підвищення вмісту ОМБ усіх фракцій та активності церулоплазміну та 
зниження активності СОД, що свідчить про посилення в них процесів 
пероксидації білків та послаблення АОЗ та вказує на необхідність 
використання в комплексному лікуванні хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня 
препаратів з антиоксидантною дією.

3.3 Зміни біохімічних показників у ротовій рідині і сироватці крові 
хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня, які 
характеризують запальні та обмінні порушення

Встановлено, що при наявності ГП ІІ-ІІІ ступеня тяжкості дистрофічно- 
запальні процеси в тканинах пародонта сприяють підвищенню рівня СР-Б та 
оксипроліну в ротовій рідині, спричиняють різноспрямовані зміни активності 
ЛФ і КФ та збільшення активності трансаміназ АлАТ і АсАТ у сироватці 
крові, що потребує обов’язкової корекції цифрових даних цих показників при 
складанні алгоритму комплексного лікування таких пацієнтів.

Зауваження до розділу:
- бажано уникати слова «хворий» та замінити його на «пацієнті» згідно 

вимог МОЗ України;
- на нашу думку, дані клінічних та морфологічних досліджень доцільно 

висвітлювати у різних підрозділах;
- підписи під фото з пацієнтами бажано розпочинати словосполученнями 

«зовнішній вигляд пацієнта...» або «зовнішній вигляд ділянки 
оперативного втручання...»;

- підписи під діаграмами доцільно розпочинати зі слова «діаграма» 
(наприклад рис. 3.10: «Діаграма розподілу вмісту...»);

- підрозділ 3.2. бажано дещо розширити за рахунок текстового опису 
цифрових даних таблиць біохімічних параметрів (зокрема СОД та 
церулоплазміну);

- в кінці кожного підрозділу розділу бажано надати невеликий 
узагальнюючий висновок.



РОЗДІЛ 4
РЕЗУЛЬТАТИ КОМ ПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ ІЗ 
ЗАСТОСУВАННЯМ  ХІРУРГІЧНИХ МЕТОДИК НА ПІДСТАВІ 
АНАЛІЗУ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Складається з 4 підрозділів.

4Л. Динаміка клініко-рентгенологічних показників стану тканин 
пародонта у хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня під 
впливом комплексного лікування залежно від застосованих хірургічних 
методик

Автор зазначив, що як клінічні, так і рентгенологічні та 
ехоостеометричні показники, досліджені на різних етапах після 
комплексного лікування, характеризують високу ефективність розробленого 
комплексу місцевого хірургічного, хірургічного і медикаментозного та 
місцевого хірургічного і медикаментозного лікування, в комбінації з 
препаратом „Глутаргін” .

4.2. Вплив комплексного лікування хворих на генералізований 
пародонтит ІІ-ІІІ ступеня на морфологічний стан тканин пародонта у 
різних клінічних групах

Порівнюючи результати лікування хворих на ГП ІІ-ІІІ ступенів 
розвитку за ультраструктурою пародонта, дисертант констатує той факт, що 
через 1 місяць у пацієнтів обох груп виражені дистрофічно-набрякові 
процеси, які стабілізуються до 6 місяців і на цьому етапі в пацієнтів групи 4, 
на відміну від групи 1 домінують активні синтетичні процеси в 
сполучнотканинних складових.

4.3. Вплив комплексного лікування хворих на генералізований 
пародонтит ІІ-ІІІ ступеня на морфологічний стан тканин пародонта у 
різних клінічних групах

Доведено, що розроблений автором спосіб комплексного лікування 
виражено регулював про- і АО показники, що проявлялося: значним 
зниженням у ротовій рідині рівня ОМБ усіх фракцій, зростанням активності 
СОД і зменшенням активності церулоплазміну.

4.4. Зміни показників про- та антиоксидантної системи у ротові й 
рідині хворих на генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня під впливом 
комплексного лікування при різних хірургічних методиках

Встановлено, що авторська методика сприяє репараційному 
остеогенезу в ранні терміни після операції як за рахунок модифікованого 
оперативного втручання, так і за рахунок зменшення вмісту і активності 
маркерів запалення, та регуляції про- і АО показників та різноманітних 
біохімічних порушень.



Зауваження до розділу:
підписах до рисунків, де демонструються світлини пацієнтів бажано 

писати не «Генералізований пародонтит хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня 
розвитку після проведення МГОП», а «Діагноз: генералізований пародонтит 
хронічного перебігу ІІ-ІІІ ступеня. Зовнішній вигляд ділянки оперативного 
втручання (або стан тканин в ділянці оперативного втручання) на 3-ю добу 
після проведення МГОП». Таким же чином, бажано змінити інші підписи під 
рисунками;
- на кожному конкретному рисунку бажано чітко вказувати, якого ступеню 
розвитку (II чи III);
- підписи під рентгенограмами бажано починати зі слів «Ортопантомограма 
пацієнта...», уникаючи слово «хворий»;

слово «очевидно» бажано замінити на «вочевидь».

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
У розділі стисло викладено актуальність проблеми, що вивчалася, 

отримані автором результати аналітично проаналізовано та порівняно з 
даними літератури. Дослідження викладені у повному обсязі, проаналізовані 
отримані дані обґрунтовують доцільність удосконалення оперативного 
лікування шляхом пенетрації періоста та застосування способу місцевого і 
загального медикаментозного лікування ГП ІІ-ІІІ ступеня, які доповнюють 
традиційну схему комплексної терапії.

Зауважень немає.

Робота закінчується 5 висновками, які повні, конкретні, містять 
статистично обґрунтований цифровий матеріал, відповідають поставленим 
задачам. Три практичні рекомендації дозволяють лікареві використати 
запропоновану автором вдосконалену методику мукогінгівоостеопластики та 
медикаментозного супроводу.

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 дисертанту надати пояснення з 
наступних питань:

1. Чим зумовлений вибір штучної кістки на основі 
(3-трикальційфосфату?

2. В чому полягало місцеве посилення метаболічної активності тканин 
пародонта?



висновок
Дисертаційна робота Огієнка Святослава Анатолійовича на тему 

«Удосконалення операції мукогінгівоостеопластики при лікуванні хворих на 
генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня» на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, виконана 
при науковому керуванні д.мед.н., професора Пюрика В.П., 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 Огієнко Святослав Анатолійович 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія за вирішення актуального наукового 
завдання -  підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на 
генералізований пародонтит ІІ-ІІІ ступеня шляхом удосконалення операції 
мукогінгівоостеопластики та до- і післяопераційного медикаментозного 
супроводу.

Офіційний опонент,
завідувач кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії з пластичною

Д.С. Аветіков


