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Актуальність теми. Відома значна розповсюдженість зубо-щелепних 

аномалій (ЗІЦА) но Україні, яка у середньому становить у 34% обстежених, 

причому в період молочного прикусу — \ 24%, \ період змінного —  у 49%, у 

період постійного до 40 %, а при наявності загальних соматичних захворювань 

виявляється у 60% до 90% випадків.

За даними науковців, практично здорових дітей без ЗІЦА, без 

захворювань тканин пародонту і карієсу не більше 3-5%.

Крім того, ортодонтичне лікування дітей із ЗІЦА є додатковим 

навантаженням на тверді тканини зубів, тканини пародонту, а ортодонтичні 

апарати утруднюют ь догляд за ротовою порожниною, що призводить до частих 

ускладнень.

Достатньо не вивчені й механізми виникнення таких ускладнень, питання 

ймовірності виникнення та попередження можливих ускладнень гіри лікуванні 

дітей із ЗІЦА незнімними та знімними ортодонгичними апаратами.

Тому представлена робота Пачевської Аліси Валеріївни 

«РЕАКТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СЛИНИ ПРИ ВИКОРИС ТАНІ II 

ЗНІМНОЇ ТА НЕЗНІМНОЇ ОРТОДОНТИЧНОЇ АПАРАТУРИ У ДІТЕЙ». ( 

актуальною, своєчасною і доцільною на сьогоднішньому етапі розвитку 

стоматології яка має практичне, предиктивне спрямування, оскільки дозволяє 

попередит и уск. іаднення і а покращи і п соціальний с і а гус таких нації н гів.



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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету 

імені М. І. Пирогова «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 

нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із 

аномаліями зубо-щелепної системи та ускладненнями карієсу ( № 0 1 15U007010)». 

Автор була виконавцем окремих фрагментів комплексної науково-дослідної 

роботи.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.

Основні наукові положення, розроблені автором, чітко висвітлені, 

базуються на достатньому за обсягом фактичному матеріалі і виконані на 

сучасному науковому рівні. Дисертант провела ретельне обстеження га 

ортодонтичне лікування 90 дітей віком 9-15 років. Ортодонтичне лікування 

проводилося дітям з ЗІЦА 1 клас за [ди лем при переміщенні 2-3 зубів, яким були 

застосовані лікувальні незнімні (брекет-еистсми) і знімні (вестибулярна дуга з 

розширювальним гвинтом) ортодонтичні апарати. Динаміка спостережень була 

до лікування та через 3 і 6 місяців.

Для досягнення поставленої мети та вирішення даної наукової проблеми 

дисертантом був вибраний методично вірний науковий підхід, поставлені 5 

завдань, які вирішувалися на основі застосування цілого комплексу клінічних, 

параклінічних, фізико-хімічних, біохімічних, імуноферментних, та статистичних 

методів дослідження. Методи дослідження сучасні, інформативні, відповідають 

поставленим завданням. Поєднання їх із достатньою кількістю клінічних 

спостережень (90 пацієнтів) забезпечили достовірність отриманих автором 

11 ау ко в и X резул ь гаті в.

Сформульовані дисертантом наукові положення, висновки га пракіичні 

рекомендації достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті га завданням 

дослідження, мають теоретичне та практичне значення і грунтуються на
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результатах клііііко-лаоораїорного ооетеження відповідного контингенту дітей, 

які опрацьовані методами статистичної обробки.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором вперше проведена 

порівняльна оцінка динаміки змін фізико-хімічних, біохімічних та 

імуноферментних показників ротової рідини групи дітей із ЗЩА, яким 

використовувались незнімні та знімні ортодонтичні апарати, доведена 

достовірна різниця та встановлений взаємозв’язок між показниками, які 

безпосередньо впливають на виникнення різного виду ускладнень.

Уперше доведено, що вплив незнімиих (в більшій мірі) та знімних 

ортодонтичних апаратів провокує погіршення гігієни ротової порожнини, що 

призводить до закислення середовища, веде до дисбаланс) процесів 

деміпералізації та ремінералізації, які супроводжуються активною втратою 

кальцію та фосфору, активацією процесів резорбції кісткової тканини. 

Порушення гомеостазу в ротовій порожнині стимулює окисні процеси, які 

стають тригерами змін для місцевого імунітету взагалі та цитокінінової системи 

зокрема.

Уперше представлено об’єктивне біохімічне порівняння маркерів стану 

реактивності ротової порожнини, які потрібно враховувати перед 

ортодонтичним лікуванням для профілактики виникнення ускладнень при 

використанні незнімиих та знімних ортодонтичних апаратів в дітей із ЗІЦА.

Встановлені зміни фізико-хімічних, біохімічних та імуноферментних 

показників у динаміці лікування незнімними та знімними ортодонтичними 

апаратами є важливі для контролю і вчасного попередження ускладнень.

Практичне значення одержаних результатів. Автором доведено, т о  

при ортодонтичному лікуванні дітей із ЗІЦА незнімними та знімними 

ортодонтичними апаратами потрібне постійне динамічне спостереження у 

зв’язку із потенційною загрозою виникнення ускладнень.

Для попередження виникнення карієсу при лікуванні ортодонтичними 

апаратами дітей із ЗІЦА автор рекомендує враховувати фізико-хімічні 

властивості ротової рідини: характер кристалоутворення, мінералізуючу



здатність, рівень кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази в ротовій 

рідині, які впливають на процеси «дозрівання» емалі.

Для попередження виникнення гінгівіту та пародонтиту потрібно 

враховувати стан гігієни ротової порожнини, в ротовій рідині рівень амілази, 

молочної кислоти та загального білка.

Для оцінки активності запального процесу в ротовій порожнині та 

імунологічного статусу потрібно враховувати активність лізоцим), 

контролювати вміст інтерлейкіну —  1 бета (IJI-1(3) і інтерлейкіну-4 ( IJ1-4) в 

ротовій рідині.

Для попередження розвитку періодонтиту при лікуванні ортодонтичними 

апаратами необхідно враховувати рівень оетеокальцину в ротовій рідині.

Особливої уваги, як наголошус автор, потребують ді ги, яким для лікування 

ЗІЦА використовують незнімні ортодоігтичні апарати.

На мою думку практичне впровадження наведених вище розробок в 

клінічну стоматологію дозволить отримувати високі результати медичної 

ефективності і якості при наданні ортодонтичної допомоги даній категорії дітей 

та попередити ускладнення.

Впровадження результатів дослідження. Основні матеріали 

дисертаційної роботи впроваджено в навчально-педагогічний процес і наукову 

роботу на 6 кафедрах стоматологічного профілю 3-х ВДИЗ України 

(Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 

Ужгородського національного університету), в лікувальний і навчальний процес 

кафедри стоматології післядипломної освіти ДВПЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» та лікувальну роботу Комунального 

закладу «Міська клінічна стоматологічна поліклініка» м. Вінниці.

Апробація результатів дисертації.  Основні положення дисертації 

доповідалися на 15 форумах і науково-практичних конференціях різного рівня 

(м. Житомир, 2015; м. Суми, 2015; м.. Уфа, 2015; м. Sopot. 2015; м. Івано- 

Франківськ, 2015; м. Полтава, 2016; м. Івано-Франківськ, 2016; г. Мінск, 2016;
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м. Київ, 2016; м. Витебск, 2016; м. Краків, 2017; м. Санкт-Петербург, 2017; м. 

Вінниця, 2017; м. І Іо.тгава, 201 7; м. Суми, 2017).

Повнота викладу основних результатів дисертації у наукових 

фахових виданнях.

За темою дисертаційної роботи опубліковано достатню кількість наукових 

праць (20), із них 6 статей у наукових фахових виданнях України, у тому числі 1 

стаття у журналі, який входить до науково-метричної бази Scopus та 14 тез у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Структура дисертації, оцінка її змісту та зауваження.

Дисертаційна робота Пачевської Аліси Валеріївни побудована за 

загальноприйнятими правилами, обсяг якої викладений на 162 сторінках, з яких 

1 15 сторінок основного тексту, мас всі основні стр\ ктурні елементи і складається 

з титульного аркуша, анотації з переліком наукових праць автора, змісту, 

переліку умовних позначень, вступу, огляду літератури, матеріалу та методів 

дослідження, 3-х розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної 

літератури, що містить 124 найменувань кирилицею та 65 -  латиною та додатків. 

Робота ілюстрована 15 таблицями, 31 рисунком.

Розділ «Вступ» поданий на 8 сторінках, у якому Аліса Валеріївна 

конкретно, в достатній мірі обгрунтовує актуальність вибраної теми, її зв’язок з 

науковими програмами, мету та завдання дослідження, вказує об'єкт, предмет та 

методи дослідження, представляє наукову новизну та практичну значимість 

роботи, впровадження результатів дослідження у практику, вказує особистий 

внесок здобувана, подає відомості про апробацію та публікації по темі 

дисертаційної роботи.

Слід також зазначити, що даний розділ оформлено і складено у повній 

відповідності з основними вимогами ДАК України та включає у себе усі 

пропоновані пункти та їх інтерпретацію.

Зауваж ень не маг.
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Розділ «Огляд літератури» складається з 4 підрозділів, викладений на 

23-х сторінках, включає достатню кількість посилань на вітчизняних та 

іноземних авторів.

Автором проведений глибокий аналіз джерел літератури з питань 

етіологічних чинників розвитку можливих ускладнень зі сторони тканин 

пародонту в дітей із ЗІЦА при ортодонтичному лікуванні незнімними та 

знімними апаратами: порушення гігієни ротової порожнини та мікробного 

складу ротової порожнини у різні вікові періоди, порушення мінерального 

обміну, впливу кальцій-фосфорного обміну на процеси демінералізації та 

ремінералізації емалі, pH слини, вітаміну Д, лужної фосфатази.

Важливу роль при ортодонтичному лікуванні автор відводить стану 

місцевого імунітету в забезпеченні неспецифічного захисту тканин пародонту, 

роль ферментів, муцинів ротової рідини, лізоциму, секреторного імуноглобуліну 

A (slgA), оксиду азоту, стану фізіологічної антиоксидантної системи і 

перекисного окислення ліпідів, які є одним із механізмів відповіді слинних залоз 

на стресові ураження.

Значне місце у виникненні «протезних стоматитів» відводиться хіміко- 

токсичній дії акрилових пластмас, зокрема, дії залишкового мономеру в базисі 

ортодонтичних апаратів на тканини протезного ложа.

В кінці розділу дисертант коротко, в лаконічній формі підводить 

підсумок, вказуючи, що для профілактики га своєчасної діагностики порушення 

гомеостазу в ротовій порожнині при використанні незнімиих та знімних 

ортодонтичних апаратів, окрім загальноприйнятих заходів, необхідне 

комплексне та порівняльне вивчення реактивності фізико-хімічного, 

біохімічного та імуноферментного складу змішаної слини.

Розділ закінчується переліком публікацій по висвітленню результатів 

досліджень.

Матеріал легко сприймається, викладений в доступній формі, що свідчить 

про обізнаність Аліси Валеріївни із публікаціями за даною тематикою.

Зауваж ень немає.
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Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження» складається з 9-ти 

підрозділів та займає І 5 сторінок.

І Іочипається розділ із вступної частини -  наведенням розподілу пацієнтів 

на відповідні групи, критерії включення у дослідження відповідного 

контингенту пацієнтів, детально описана послідовність збору досліджуваного 

матеріалу.

Пацієнтів було поділено на 3 рівних групи (по ЗО дітей у кожній із них). 

У 1-у групу (порівняння) ввійшли здорові діти без ЗІЦА, ознак запального 

процесу в ротовій порожнині та захворювань шлунково-кишкового тракту. У 

дослідну групу 2 і 3 ввійшли діти віком 9-15 років із ЗІЦА 1 клас за Енглем при 

переміщенні 2-3 зубів, яким були застосовані лікувальні незнімні (брекет- 

системи) і знімні {вестибулярна дуга з розширювальним гвинтом) ортодонтичні 

апарати.

Автор детально описує клінічне обстеження хворих із ЗІЦА при лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами, інструментальне 

обстеження (антропометричні, графічні, кефалометричні та функціональні 

дослідження), наводить індекси оцінки гігієни ротової порожнини в дітей, 

методи дослідження змішаної слини - кристалографічний, біохімічний 

(визначення активності лужної фосфатази, а -амілази, вмісту молочної кислоти, 

загального білка, гідроген сульфіду, метаболітів оксиду азоту, рівня загального 

кальцію, неорганічного фосфору), показників гуморального імунітету 

(активність лізоциму, Il .-lf). II.-4, осіеокальцину). показників антиокеидантно- 

прооксидаптної системи (вміст)' малонового дпальдегіду, супероксид- 

дисмутази) та статистичних методів дослідження, які використовувалися в 

процесі виконання дисертаційного дослідження.

Використані методики виключно по темі даної дисертаційної роботи, 

ретроспективний аналіз яких засвідчив про їх сучасність, повну відповідність га 

високу інформативність, що цілком дозволяють отримувати всебічно 

обгрунтовані і найбільш ймовірні результати.

Зауваження.
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1. 1 Іредставлені рисунки у розділі бажали б кращої якості.

Розділ 3. «Оцінка гігісни ротової порожнини та результати фізико- 

хімічного дослідження змішаної слини в дітей при лікуванні ЗЩА  

незнімними за знімними ортодонтичними апаратами» складається з 2 

підрозділів, викладений на 14-й сторінках, ілюстрований 10-ма рисунками і 2-ма 

таблицями.

У підрозділі 3.1 дисертант доводить, що використання ортодонтичних 

апаратів при лікуванні ЗЩА в дітей викликає погіршення усіх індексів гігієни 

ротової порожнини (Г'ріна-Вермільона (OH1-S), модифікованого індексу 

Федорова-Володкіної та індексу Silness-Loe), зокрема, найбільші зміни 

погіршення індексів спостерігається на 6-му міс лікування, особливо при 

лікуванні незнімними видами ортодонтичних апаратів.

Підрозділ 3.1. присвячений вивченню кристалоутворюючої здатності 

змішаної слини в дітей при лікуванні ортодонтичними апаратами. Автором 

встановлено, що застосування знімних та незнімиих ортодонтичних апаратів 

супроводжується глибокими порушеннями фізико-хімічних властивостей 

змішаної слини, що проявляються у вигляді формування кристалів менших 

розмірів з тріщинами, руйнування їхньої чіткої структури та зміни форми 

(зірчасті, округлі та аморфні замість папоротеподібних), розпад кристалів слини, 

розщеплення верхівки кристала, зменшення числа розгалужень, відсутність 

мікровідросгків, які виявляються в 75 % обстежених дітей.

Розділ закінчується висновком про те, що одержані результати є важливі 

маркери, які свідчать про стан гомеостазу в ротовій рідині, гак званий період 

стресового стану, коли слина втрачає можливість утримувати іони кальцію і 

фосфору в перенасиченому стані, що може призводити до зниження 

мінералізуючого потенціалу рогової рідини.

Окрім того, Аліса Валеріївна вказує, що вивчення кристалоутворення слини 

в якості тест-системи для попередньої, ранньої діагностики стану 

пеблагополуччя в ротовій порожнині може бути використано при лікуванні ЗЩА
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ортодонтичними апаратами як неінвазивнии, простий у виконанні, 

інформативний метод можливих ускладнень зі сторони твердих тканин зубів.

Розділ закінчується наведенням публікації по висвітленню результатів 

досліджень.

Зауваж ень немає.

Розділ 4. «Результати біохімічного дослідження змішаної слини в 

дітей ири лікуванні НЦА незнімними та знімними ортодонтичними

апаратами» розміщений на 22 сторінках і складається із 10 підрозділів, 

ілюстрований 1 1-ма рисунками, 10-ма таблицями.

Підрозділ 4.1. присвячений дослідженню мінерального обміну в 

змішаній слині в дітей при ортодонтичному лікуванні незнімними та знімними 

ортодонтичними апаратами.

Згідно одержаних даних автором, використання незнімної та знімної 

ортодонтичної апаратури приводить до зміни складу ротової рідини, а саме, 

суттєвого зниження рівня загального кальцію і фосфору, порушення 

мінерального обміну за даними Са/Р коефіцієнту -  через 3 міс. ( 1:2,5) та через 6 

міс. ( 1:2,7) і відображає процеси в трати кальцію з тканин зубів та веде до розладу 

мінералізації емалі і зниження резистентності тканин зуба.

Про гальмування процесів ремінералізації емалі свідчать одержані дані 

зменшення й активності лужної фосфатази через 3 і 6 місяців у підрозділі 4.2.

Одержані результати проведених досліджень у підрозділі 4.3. і 4.4., 

зменшення активності а-амілази та збільшення у 2,6 та 2 раза концентрації 

молочної кислоти при використанні незнімної та знімної ортодонтичної 

апаратури корелюють з одержаними даними у попередніх підрозділах і 

підтверджують порушення рівноваги в процесах де- та ремінералізації.

У підрозділах 4.5. - 4.10. представлені результати дослідження рівня 

загального білка, малонового диальдегіду, супероксид-дисмутази, гідроген 

сульфіду, метаболітів оксиду азоту та активності лізоциму змішаної слини в 

дітей при лікуванні незнімними та знімними ортодонтичними апаратами, де 

автор доводить, що при використанні незнімиих ортодонтичних апаратів через 6



місяців достовірно підвищується рівень малоіювого диадьдсгіду на 43%, у той 

час, як при використанні знімних, відповідно, на 25%, що вказує на активацію 

вільнорадикальних процесів; підвищення рівня супероксид-дисмутази на 55% та 

відповідно на 30%, що свідчить про збільшення протидії процесам окислення 

ліпідів. Збільшення рівня гідроген сульфіду в 2 рази вказує на активну протидію 

прозаиальним процесам у роговій порожнині, які прямо корелювали з 

підвищенням рівня метаболітів оксиду азоту у 4 рази та в 2,5 раза відповідно.

Як виявилося, такі зміни відбувались одночасно із зменшенням рівня 

лізоциму при лікуванні незнімними апаратами на 24 %, та знімними -  на 8 % на 

фоні зниження неспецифічного захисту.

І Іри цьому, найбільш значущі відхилення усіх показників зафіксовано в 

групі, де проводилось лікування незнімними ортодонтичними апаратами.

Вважаю, що проведені дослідження є важливими у плані попередження 

ускладнень та вибору метода лікування. В цілому розділ написаний добре і стає 

зрозумілим, що проведено великий і важливий комплекс досліджень, який 

розкриває основну ідею цієї роботи.

Кожен підрозділ і розділ в цілом) закінчується відповідними висновками 

та наведенням публікації по висвітленню результатів досліджень.

Зауваж ення.

1. Наведення одночасно одержаних даних у таблицях та графічному 

зображенні є в деякій мірі дублювання результатів дисертаційного дослідження, 

хоча з іншої сторони, значно полегшує сприйняття динаміку змін досліджуваних 

показників при ортодонтичному лікуванні дітей різних груп із ЗІЦА.

Розділ 5. «Результати імуноферментної о дослідження змішаної слини 

в дітей при ортодонтичному лікуванні НЦА незнімними та знімними 

ортодонтичними апаратами» розміщений на 7-ми сторінках і складається із З 

підрозділів, ілюстрований 3-ма рисунками та 3-ма таблицями.

Автор у підрозділі 5.1-5.2 представляє результати вивчення ролі 

прозапального ( I L - lp )  та протизапального (II.-4) цитокінів при лікуванні 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами. Проведені дослідження
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показали, що застосування незнімиих та знімних ортодонтичних апаратів у дітей 

при лікуванні ЗІЦА призводило до активації запального процесу в ротовій 

порожнині, що характеризувалось достовірним зростанням рівня ІІ.-Ір через 6 

місяців у 9 та 8,5 разів на фоні одержаних показників, у підрозділі 4.10. - 

зниження неспецифічного захисту (зменшення рівня лізоциму при лікуванні 

незнімними апаратами на 24 %, та знімними -  на 8 %).

Одержані дані у підрозділі 5,3. свідчать, що лікування ЗІЦА незнімними 

апаратами супроводжується резорбцією щелепної кісткової тканини, на що 

вказує достовірне зростання рівня осгеокальцину на 2 1 % на 3 місяці та на 41,6% 

-  на 6 місяці спостереження, які прямо корелюють з даними дослідження рівнів 

кальцію та фосфору.

Однак, Аліса Валеріївна наголошує, що більш значущі відхилення від 

норми усіх досліджуваних показників спостерігалися при лікуванні дітей із ЗІЦА 

незнімними ортодонтичними апаратами.

Враховуючи проведені дослідження, автором розроблений алгоритм 

корекції порушень фізико-хімічних, біохімічних та імуноферментних показників 

змішаної слини та попередження можливих ускладнень під час проведення 

ортодон гич ного лікування.

Кількість досліджень та форма їх подання у розділі достатня, розкриває 

всі аспекти проведеної роботи та містить науково обгрунтовані результати, які 

зведені у таблиці із ретельно опрацьованою статистичною обробкою.

Кожен підрозділ і розділ в цілому закінчується відповідними висновками, 

які поєднуються із даними джерел літератури.

Розділ закінчується переліком публікацій по висвітленню результатів 

досліджень.

Зауваж ення до р о їд і. іу

1. І Іа мою думку, сформовані автором розділи результатів дослідження 

по методах дослідження не є вдалим, формування по окремих досліджуваних 

системах організму (мінерального обміну, гуморального імунітету, показників 

антиоксидантно-прооксидантної системи) значно б покращило сприйняття і
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спростило б аналіз одержаних результатів.

Розділ 7. «Аналіз та узагальнення результатів дослідження»

викладено на 25 сторінках. У ньому автор детально підводить підсумок 

проведеного дослідження, обґрунтовує і аналізує отримані результати, які 

відображають внутрішню структуру дисертації.

Зауваж ень немає.

Викладені у 6 пунктах «Висновки» повністю базуються на отриманому 

фактичному матеріалі, відповідають поставленій меті й завданням, переконливі, 

аргументовані та відображають суть даної наукової роботи. їх положення дають 

відповіді на поставлені задачі.

Практичні рекомендації є чітко сформульованими та доступними для 

практичного застосування.

Список використаних джерел літератури є сучасний, за останні роки і 

оформлений відповідно до їх появи у тексті даної роботи.

Автореферат та опубліковані праці в повному о б ’ємі відображають 

основні положення роботи і відповідають встановленим вимогам ДЛК України.

Одержані результати кожною розділу добре і в достатній кількості 

висвітлені в опублікованих наукових працях.

Вказані зауваження, що виникли при рецензуванні дисертаційної 

роботи, не мають принципового значення, не зменшують наукової цінності 

дисертації і не впливають на загальну позитивну її оцінку.

У порядку дискусії  хотілось би почути відповіді від Пачевської Аліси 

Валеріївни на деякі запитання, які виникли під час ознайомлення з 

роботою:

1. Чи враховувався гормональний фон дітей у Вашому дослідженні ?

2. Чи не вбачали Ви за доцільне проведення досліджень у більш віддалені 
терміни спостереження ортодоіггичного лікування дітей із зубо-щелепними 
аномаліями ?
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висновок
Дисертаційна робота Пачевської Аліси Валеріївни «РЕАКТИВНІСТЬ 

БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СЛИНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗНІМНОЇ ТА 

НЕЗНІМНОЇ ОРТОДОНТИЧНОЇ АПАРАТУРИ У ДІТЕЙ», с самостійним 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на сучасному науково- 

методичному рівні, в якому отримані обґрунтовані вагомі наукові результати, які 

вирішують актуальну науково-практичну проблему сучасної стоматології, що 

нолягаг у підвищенні ефективності ортодоіпичного лікування дітей із ЗІЦА 

незнімними та знімними ортодонтичними апаратами шляхом вивчення 

реактивності біохімічного складу, фізико-хімічних та імунологічних показників 

змішаної слини для розробки алгоритму диференціальної корекції можливих 

ускладнень.

За свогю актуальністю, обсягом досліджень, викладеним в роботі 

матеріалом, науковою новизною, достовірністю та обґрунтованістю одержаних 

результатів, практичною цінністю отриманих результатів, об’єктивністю 

висновків і практичних рекомендацій дисертація Пачевської А.В. відповідає 

вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових ступенів” , затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013р. №567 (із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ №656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 

30.1 2.201 5 p., №567 від 27.07.2016 р.) стосовно дисертацій па здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.
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