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А ктуальн ість  геми. Серед усіх стоматологічних захворювань 
генералізований пародон тит (I I І ) займає одне з провідних місць через 
поширеність цієї патології серед населення та її наслідки (втрата зубів і 
порушення функції зубо-щелсппої системи). Тяжкість перебігу хвороби, 
часті рецидиви й ускладнення призводять до зниження якості життя 
пацієнтів, порушення функції жування та мовлення, значних соціально- 
економічних збитків. Це вимагає подальшої розробки нових способів 
лікування П І.

Незважаючи па велику кількість схем і методів лікування, питання 
терапії Г11 продовжує за. піша і ися однією з актуальних проблем стоматології. 
Із метою дії на різні лапки патогенезу I I I і для досягнення стабілізації 
патологічного процесу в пародонті необхідний комплексний підхід в 
лікуванні Г1І. Вплив на місцеві і загальні чинники, у першу чергу, за 
допомогою терапевтичних (мануальних і медикаментозних) заходів, які 
особливо дієві в разі початкового і 1 ступеня розвитку П І.  Із поглибленням 
тяжкості хвороби консервативні методики не дають вираженого ефекту, тому 
необхідно використовувати хірургічне лікування. У хворих на 1 11 ІІ-111 
ступеня тяжкості хірургічне втручання дозволяє досягти ліквідації вогнища 
інфекційно-запального процесу, усунути пародонтальні кишені, призупинити 
деструкцію альвеолярного відростка та забезпечити тривалу стабілізацію 
хвороби.

Сучасна пародоптальна хірургія озброєна значним арсеналом 
хірургічних методик, проте, незважаючи на постійне вдосконалення наявних 
операційних технологій за допомогою модифікацій і доповнень, ще не 
завжди вдас ться ефективно призупини ги патолої ічпий процес у пародоіпі. 
що зумовлює необхідність розробки нових способів хірургічного лікування 
П І.  У зв’язку з цим, питання вдосконалення операції 
мукогінгівоостеонластики залишається актуальним.

Оперативне втручання завжди є додатковою серйозною травмою, тому 
при хірургічному лікуванні I I I  обов'язковою умовою позитивного 
результату є адекватна перед- і післяопераційна підготовка хворих. На 
сьогодні немає узгоджених і загальноприйнятих методик ведення до- та 
післяопераційного періоду з використанням ефективних препаратів. Отже, 
розробка нових способів поліпшення перебіг}' післяопераційного періоду за



рахунок оптимізацп до- і післяопераційної підготовки залишається
актуальною проблемою хірургічної пародоптології.

Отже, дисертаційна робота, присвячена хірургічному лікуванню ГП, є 
актуальною, зокрема, актуальною є розробка нових схем лікування.

З в ’язок роботи з науковими програмами, планами, гемами.
Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 
кафедри хірургічної стоматології ДВІГЗ „Івано-Франківський національний 
медичний університет” ..І Іатогепетнчні обтруїттувапня діагностики,
лікування і реабілі тації хворих на захворювання запального та дистрофічного 
характеру з урахуванням стану кісткової тканини і вікового аспекту”
(державний реєстраційний номер 01 14U002666, 2014-20I і) p.). Дисертант є 
виконавцем окремих підрозділів.

С туп інь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їхня достовірність і новизна. Метою дослідження автора 
було підвищення ефективності лікування 111 11-111 ступеня шляхом
удосконалення методів діагностики та фармакологічної корекції на основі 
вивчення кліпіко-реп ггенологічпнх, біохімічних, морфологічних 
особливостей захворювання. Для досягнення вказаної мети були визначені 
адекватні завдання, які були вирішені при виконанні цієї наукової роботи.

Основні наукові положення, розроблені автором, базуються на 
достатньому за обсягом фактичному матеріалі. Для клінічної характеристики 
П І  ІІ-ІІІ ступеня було включено в дослідження 120 пацієнтів.

Вивчення поширеності та інтенсивності І II 11-111 ступеня у хворих 
здійснено за допомогою оцінки стану тканин народонта на основі 
пародонтальпих індексів і проб, рентгенологічного дослідження, 
ультразвукової ехоостеометрії кісток щелеп, морфологічного дослідження 
тканин народонта. Для встановлення механізмів патогенезу 1 11 11-111 ступеня 
проведено біохімічні дослідження. Як об'єкі дослідження ротову рідину, 
сироватку крові та біоптати ясен. На підставі вивчених механізмів патогенезу 
П І  ІІ-ІІІ ступеня автором розроблено новий лікувальний комплекс, 
ефективність якого снівставляли з результатами групи порівняння.

Використані дисертантом клініко-рентгенологічпі, біохімічні, 
морфологічні, статистичні методи дослідження є сучасними, 
інформативними, визнаними у медицині і практичній стоматології. Вони 
відповідають поставленій у робоч і меч і і завданням.

Отримані результати мають достатню наукову новизну. Доповнено 
наукові дані щодо кліпіко-рептгепо.чогічпого етапу тканин пародоігга у 
хворих на 1 11 хронічного перебігу ІІ-ІІІ ечупеня розвине. Виявлено високу 
активність резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп (час 
проходження ультразвуку за показниками ехоостеометрії був у 1,51 і 1,47 
рази більшим; р<0,05) та виражені морфологічні зміни тканин народонта.

Підтверджено, що за I'll ІІ-ІІІ ступеня відбуваються суттєві зміни рівня 
й активності біохімічних показників у сироватці крові і ротовій рідині, а 
саме: О М Ь, СОД, церулоплазміну, С-РБ, оксипроліну, фосфатаз і
трансаміназ, які свідчать про значні дистрофічно-запальні й обмінні



порушення в пародонті й організмі хворих. У такому поєднанні ці показники 
вивчалися вперше.

Уперше з мстою вдосконалення операції мукогінгівоостеонластики при 
лікуванні хворих на П І  ІІ-ІІІ ступеня розроблено методику пенентрацій 
періосту, яка забезпечує оптимальні післяопераційні результати.

Уперше розроблено і науково обгрунтовано спосіб комплексного 
лікування хворих на I II ІІ-ІІІ ступеня, що поєднує оперативні втручання та 
фармакотерапевтичний супровід. Запропонована автором методика 
нормалізувала показники ОМБ430 у ротовій рідині, рівень С-РБ, 
оксинроліну, активності церулоплаз.міпу. К Ф  і АлАТ.

Отримані результати мають практичне шачепнл. Розроблено, 
обгрунтовано й апробовано нову удосконалену методик}' ІУ1ГОІІ із 
пенетрацією періоста у хворих на I II ІІ-ІІІ ступеня, що посилює процеси 
регенерації кісткової тканини альвеолярної о відроеі ка.

Доведено доцільність включення в комплексне лікування П І 11-111 
ступеня препаратів з антисептичною, кератопластичною й АО дією: 
екзогенно - розчину мірамістину, мазі метилурацилової з мірамістином та 
ендогенно - препарату аргініну глутамату, що дозволяє скоротити терміни 
ліквідації запальних явищ і досягти подовження ремісії 111 завдяки 
позитивному впливу на про- і АО взаємодії та на регуляцію обмінних 
процесів у тканинах народонта й організму загалом.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 
роботи. Дисертаційна робота написана українською літературною мовою на 
206 сторінках машинописного тексі} (основний іекст роботи становить 122 
сторінки) і складається зі вступу, огляд} літераіури, 4 розділів власних 
досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій, списк} використаних джерел, додатків. Робота 
ілюстрована 30 таблицями і 39 рисунками. Перелік джерел включає 243 
найменувань (із них 46 латиницею).

У розділі «Вступ» дисертантом розкрито актуальність теми 
дослідження, чітко сформульовано мету і завдання дослідження, наукову 
новизну та практичну значимість отриманих результатів, висвітлено 
особистий внесок автора v виконання даного дослідження, впровадження та 
апробацію матеріалів дисертації, повноту їхнього викладення у публікованих 
працях.

Зауваж ень немає.
Розділ 1. Огляд літератури викладений па 1 8 сторінках машинопису, 

включає три підрозділи, у яких ретельно проаналізовано наукові джерела за 
тематикою роботи. У підрозділі 1.1. дисертант висві тлює сучасні погляди па 
етіологію і патогенез захворювань тканин пародоп та.

У підрозділі 1.2 описані сучасні хірургічні методики лікування I II і 
остеопластичні матеріали, які використовуються при цьому.

У  підрозділі 1.3 автор характеризує різноманітні варіанти перед- і після 
медикаментозної терапії, розроблені для застосування при хірургічному 
лікуванні П І.  Розділ завершується коротким резюме.



Викладений матеріал свідчить про вміння Огієпка ('.А . критично і 
логічно оцінити стан проблеми, що вивчається, і провести глибокий аналіз не 
вирішених питань. Розділ написаний іарноюдля сприйняття мовою.

Зауваження. Підрозділ 1.1 має дуже загальну назву, яка не відображає 
його змісту, тому вважаю, що її треба було більше конкретизувати.

У  2 розділі па 21 сторінці автор описує матеріали і методи 
дослідження. Розділ містить 4 підрозділи, у яких дисертант розглядає 
загальну організацію дослідження, кри терії включення і виключення дизайн 
стоматологічного обстеження хворих, спеціальні і статистичні методи 
дослідження, застосовані в роботі методики лікування та їх вдосконалення 
автором. Зокрема, детально описано методики хірургічного лікування, 
множинної пспстрації періосту та перед- і післяопераційної медикаментозної 
терапії, розроблених автором. Розділ наочно ілюстрований таблицями і 
рисунками, які допомагають у сприйня тті інформації.

Зауваження:
1) загальноприйняті пародонтальні індекси і проби, використані 

автором, не потрібно було опис} вати детально, дос татньо було 
посла тись па відповідне джерело.

2) В дослідженні було використано методи діагностики для першого 
стану лікування генерал ізованого пародонтиту - первинного 
пародон голові ч ного лікування. На нашу думку, для оцінки 
ефективності му коті н ті воостео пластичних хірургічних втручань 
було б добре використовувані показник рецесії ясен, клінічного 
прикріплення ясен, шприцу та товщину кератинизованих ясен.

2) морфологічні методи дослідження потрібно було описати більш 
детально.

Третій розділ « Клі і 11 і і\ о -11 а і о ге її е ти ч н і особливості перебігу I ' l l  І І -  
ІІІ ступеня тяж кості, як і поіребуїо іь хірургічного втручання»
складається із 3 підрозділів і займає 17 сторінок. У підрозділі 3.1 дисертант 
детально описує етап тканин народонта, виявлений при огляді, наводить 
фотографії, подає індексну оцінку, показники остеометрії, морфологічні 
дослідження у хворих на 111 11-111 с тупеня.

У підрозділі 3.2 розглянуті зміни показників про- та антиоксидантних 
взаємодій у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит 11-111 
ступеня розвитку.

У підрозділі 3.3 показано зміни біохімічних показників, які 
характеризують запалення, колагеновий і кістковий обмін та функціональний 
стан печінки у хворих на 1 11 11-111 ступеня.

Це дозволило автору встановити, що в разі 111 11-111 ступеня
дистрофічно-запальні процеси в тканинах народонта сприяють підвищенню 
рівня СР-Ь та оксипроліну в ротовій рідині, спричиняють різпоспря.мовані 
зміни активності Л Ф  і К Ф  та збільшення активності трансаміназ у сироватці 
крові. Виявлені порушення були підгрунтям для розробки комплексного 
способу лікування 1 11.



Розділ добре ілюстрований рисунками, діаграмами, закінчується 
коротким висновком.

Запитання: 11а Вашу думку, наскільки точно відображає кисла та 
лужна фосфатаза метаболізм кісткової тканини?

Які Ви виявили кл і 11 і ко-і і а гогеї іе 11 іч 11 і особливості 111 11-111 ступеня у 
хворих, що потребують хірургічного лікування?

Зауваження: при оформленні достовірності в табличному матеріалі 
(наприклад табл.3.5) більш логічно сприймається коли показник 
достовірності вказано з двома порівняннями р 11 <0,05.

Четвертий розділ міститься на 58 сторінках, поділений на 4 
підрозділи. У підрозділі 4.1 показано динаміку клініко-реіптенологічпих 
показників стану тканин народонта у хворих на Г11 11-111 ступеня під впливом 
комплексного лікування, залежно від застосованих хірургічних методик. 
Доказом ефективності лікування є ортопантомограми, зроблені в різні 
терміни після лікування.

У підрозділі 4.2 продемонстровано вплив комплексного лікування 
хворих на 111 11-111 ступеня на морфологічний стан і капни пародоіпа в різних 
клінічних групах. 1 Іідрозділ ілюстровано електропомікроскопічпими 
фотографіями.

У підрозділі 4.3 висвітлює і ься зміни показників про- та 
антиоксидантної системи в ротовії! рідині хворих на 111 11-111 ступеня під 
впливом комплексного лікування при різних хірургічних методиках.

У підрозділі 4.4 наведено результати регуляції вмісту й активності 
маркерів запалення та обміну в ротовій рідині і сироватці крові хворих на 111 
11-111 ступеня унаслідок комплексної терапії з різними варіантами 
хірургічного лікування.

Розділ добре ілюстровано таблицями, закінчується підсумовуючим 
висновком, що підкреслює вплив комплексного лікування I ' ll 11-111 ступеня, 
особливо розробленим автором способом, який найкраще сприяв 
репараційному остеогепезу в ранні терміни після операції як за рахунок 
модифікованого оперативного втручання, так і за рахунок зменшення вмісту і 
активності маркерів запалення, а також регуляції про- і АО показників та 
різноманітних біохімічних іюрушепь.

Зауважень немає.
У  розділі «Аналіз та узагальнений результатів дослідження» на 15

сторінках автор проводить обговорення отриманих результатів, узагальнює 
виконані КЛ 111 і ко-рснтгсі ІОЛОГІ Ч 11 і, біохімічні і морфологічні дослідження і 
показує, що завдяки удосконаленню методів хірургічного та 
медикаментозного лікування досягнуто підвищення ефективності 
комплексної терапії у хворих па I 'l l 11-111 ступеня. Розділ добре описаний, 
підкреслений аргументацією вдаспою або із наукових джерел, показує автора 
як вдумливого науковця.

Зауваження Цей розділ можна було б доповнити схемою 
патогенетичних взаємозв'язків} хворих на 1 11 11-111 ступеня та впливу на них 
розробленого автором способч комплексного лікування.



Що Ви вкладасге в поняття «відновлення мінерального метаболізму 
кісткової тканини» (стор. 157) і за рахунок чого це відбувалось?

Висновки повністю базуються на отриманому практичному матеріалі, 
переконливі й аргументовані.

П рактичн і рекомендації під тверджені резуль та тами досліджень.
Зауважень до висновків і практичних рекомендацій немає.
За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових прань, з яких 5 — у 

фахових виданнях України. 1 в іноземному журналі. 5 у наукових 
матеріалах міжнародних і всеу країнських конференцій; отримано 1 патен т 
України на винахід і 2 деклараційних патенти України на корисну модель. 
Рівень публікацій високий, а обсяг достатній і відповідає вимогам МОЇ 1 
України. Матеріали дисертаційного дослідження достатньо апробовані па 
п’яти науково-практичних конференціях в Україні.

Автореферат дисертації та опубліковані праці повністю відображають 
основний зміст дисертації.

Необхідно зазначити, що загальне враження про роботу дуже гарне. 
Вона написано добірною українською мовою, практично без орфографічних 
помилок і комп'ютерного друку, зрідка трапляються лише помилки в 
пунктуації. Зроблені зауваження не є принциповими, мають 
рекомендаційний характер і ніяк не зменшують цінності отриманих 
результатів та дисертаційної роботи загалом.

У порядку дискусії хотілося б отримати відповіді на деякі 
запитання:

1. Чому для удосконалення операції мукогігнівоостеонластики ви 
запропонували саме таке удосконалення - пепетрацію періосту? 
Який механізм дії?

2. Для досягнення ефективності проведеного Вами лікування чи 
використовували Ви системні оетеотроппі препарати, що впливають 
на метаболізм кісткової тканини?

3. У хворих на Г1І, яких ви обстежували за вашими даними 
підвищувалась активність трансаміназ. То вони були соматично 
здоровими, чи мали хвороби гепатобіліарної системи?

4. Чому саме для загального лікування ви обрали гепатопротектор 
аргініну тлу тама і ?

Вис новок. Дисертаційна робота Оіієнка Святослава Анатолійовича 
«Удосконалення операції мукогінгівоостеонластики при лікуванні хворих на 
генералізоваиий пародонтит 11-111 сту пеня», подана на здобу ття наукового 
ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 стоматологія, є 
завершеною науковою працею, яка присвячена вирішенню актуального 
наукового завдання і виконана на сучасному рівні. У роботі отримано нові 
науково обгрунтовані теоретичні і практичні дані. За актуальністю теми, 
обгрунтованістю та достовірністю отриманих результатів, їхньою науковою 
новизною і практичною значимістю та оформленням робота повністю 
відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р.



№567 (зі змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №656 
від 19.08.2015 року та №1 150 від 30.12.2015 року), а її автор заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата медичних наук.
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