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Актуальність теми. Лікування генералізованого пародонтиту є однією з 

провідних проблем сучасної стоматології. Про актуальність пошуку 

можливих шляхів досягнення стану стабілізації в пародонті свідчать дані про 

масову поширеність і високу частоту рецидивів генералізованого 

пародонтиту після проведеної терапії, особливо на тлі соматичної патології. 

Захворювання пародонта є надзвичайно важливою проблемою на 

сьогоднішній час, що пов’язано з значним поширенням цієї патології серед 

працездатної групи населення і це зумовлено наявністю запально- 

дистрофічного процесу в пародонті, порушенням функції зубощелепного 

апарату, що, у свою чергу, призводить до погіршення травлення й обмінних 

процесів, інфікування та сенсибілізації організму, утворення джерела 

хроніосепсису в організмі.

Поширеність генералізованого пародонтиту, залежно від віку 

обстежуваних хворих та регіону досягає 40-100% відповідно до сучасних 

епідеміологічних досліджень у працездатного населення, серед якого в 30- 

40% наявна артеріальна гіпертензія.

Одним з найпоширеніших хронічних захворювань людини є артеріальна 

гіпертензія. Серцево-судинна патологія і зниження мінеральної щільності 

кісткової тканини -  є взаємопов’язаними процесами. Атеросклеротичні зміни 

прогресують разом із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини, а
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це ускладнює перебіг та лікування обох патологій -  генералізованого 

пародонтиту та артеріальної гіпертензії.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи Івано- 

Франківського національного медичного університету «Клінічна 

ефективність комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і 

пародонту у населення екологічно несприятливих регіонів» (держреєтрація 

№0118U004144). Автор був безпосереднім виконавцем фрагментів зазначеної 

теми. •

Ступінь обрґунтованності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна.

Основні наукові положення, розроблені автором, базуються на 

достатньому за обсягом фактичному матеріалі. Результати роботи 

ґрунтуються на комплексному обстеженні та лікуванні 100 хворих на 

хронічний генералізований пародонтит, із них 70 хворих страждали 

хронічним генералізованим пародонтитом II ступеня в поєднанні з 

артеріальною гіпертензією II стадії, 30 пацієнтів -  із хронічним 

генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії, і 17 здорових осіб 

відповідного віку та статі. Вік пацієнтів коливався від 35 до 54 років, у 

середньому (46,2±0,55) років.

Автором доповнено наукові дані про клініко-лабораторні особливості 

перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на тлі артеріальної 

гіпертензії II ст. Самостійно проведений збір матеріалу для лабораторних і 

спеціальних обстежень хворих, проведений аналіз, оцінка та узагальнення 

результатів клінічних, лабораторних, імунологічних, рентгенологічних 

досліджень. На основі отриманих даних дисертантом обґрунтовано вибір 

методів лікування, проведений статичний аналіз отриманих результатів, 

написана дисертаційна робота.

Разом із науковим керівником проведений вибір напрямку та 

формування мети дослідження, обговорені отримані результати,
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сформульовані висновки, підготовані наукові праці до друку. У друкованих 

роботах разом із співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали та 

висновки належать здобувану.

Застосовані здобувачем методи клінічного дослідження для оцінки 

пародонтального статусу (огляд тканин пародонта, індекс Грін-Вермільйон, 

індекс РМА, визначення глибини пародонтальних кишень, індекс CPITN, 

визначення рухомості зубів за Ентіним), аналізу скарг, анамнезу хвороби і 

життя; лабораторні (рівень загального та іонізованого кальцію і фосфору 

сироватки крові); імуноферментні (ФНП-а, IJI-ip, IJI-6); ортопантомографія; 

статистичні для визначення вірогідності отриманих результатів є сучасними, 

високоінформативними, відповідають меті та завданням дослідження .

Автором виявлено погіршення показників індексів Грін-Вермільйона, 

РМА, CPITN та рентгенологічного порушення цілісності кортикальної 

пластинки, резорбцію міжзубних перегородок в основній групі хворих ГП.

Вивчено показники кальцієво-фосфорного обміну при генералізованому 

пародонтиті II ст. на тлі артеріальної гіпертензії II ст. та кількісні зміни 

прозапальних цитокінів (ФНП-а, IJI-ip, ІЛ-6) у сироватці крові.

Виявлено що запальний процес в тканинах ясен у хворих з артеріальною 

гіпертензією перебігає важче, ніж у пацієнтів з нормальним артеріальним 

тиском; індекс РМА у них був вищим на 24 % (р<0,001).

У хворих на генералізований пародонтит та артеріальну гіпертензію 

вміст фосфору в сироватці крові на 13 % нижчий (р<0,001), ніж у здорових. 

Порівняно зі здоровими, вміст загального кальцію у сироватці крові був 

меншим на 20,9 % у пацієнтів, без артеріальної гіпретензії та на 25,2 % у 

хворих на артеріальну гіпертензію (р<0,001), аналогічно менше було й 

іонізованого кальцію - на 53,7 % і 64,1 %, відповідно (р<0,001).

Поряд із тим вивчено кількість ФНП-а у хворих на генералізований 

пародонтит та артеріальну гіпертензію та виявлено що вміст ФНП-а був 

вищим у 7,82 раза, у порівнянні зі здоровими і в 5,21 раза у пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії -  (р<0,001). Рівень



інтерлейкіну-ip у пацієнтів із генералізованим пародонтитом в 11,72 раза 

більший, у порівнянні зі здоровими, а у хворих з артеріальною гіпертензією - 

у 15,38 раза вищий (р<0,001). У хворих на генералізований пародонтит та 

артеріальну гіпертензію активність IJI-6 вища в 5,51 раза (р<0,001), а в 

пацієнтів без артеріальної гіпертензії - вища у 4,59 раза, порівняно зі 

здоровими (р<0,001).

Розроблено лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого 

входять препарати «Са-ДЗ НІКОМЕД», «Пентоксифілін» та електрофорез 

кальцію глюконату. Уперше лікувально-профілактичний комплекс 

застосовано для комплексного лікування ГП та підтверджено більшу 

ефективність у порівнянні зі загальноприйнятою схемою лікування.

Порівняльний аналіз отриманих даних після лікування генералізованого 

пародонтиту на тлі артеріальної гіпертензії вказує на більшу ефективність 

запропонованої схеми лікування, порівняно з загальноприйнятою через 4 

місяці та 12 місяців терапії. Зокрема, зниження активності прозапальних 

цитокінів у сироватці крові через рік прийому запропонованої схеми терапії: 

ФНП-а -  у 2,54 раза, ІЛ-ір -  у 2,95 раза та ІЛ-6 - в 1,92 раза (р<0,001) та 

позитивна динаміка кальцієво-фосфорного балансу (підвищення рівня 

фосфору на 24,5 %, загального кальцію на 15,4 % та іонізованого кальцію на 

19,1%) (р<0,001).

Запропонована схема лікування генералізованого пародонтиту на тлі 

артеріальної гіпертензії впроваджена у стоматологічну практику лікувальних 

закладів.

Слід підкреслити, що наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації є обґрунтованими на достатньому за обсягом клінічних, 

лабораторних, імунологічних, статистичних методів дослідження.

Основні положення дисертації опубліковано в 7 наукових роботах, серед 

них -  5 статей у фахових виданнях, 1 патент України на корисну модель, 1 

теза з міжнародною участю.
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Наукова і практична значимість проведених досліджень.

Головним досягненням представленої до захисту дисертаційної роботи 

полягає у тому, що автор вперше представив клініко-лабораторні особливості 

перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на тлі артеріальної 

гіпертензії II ст.

Здобувачем вивчено показники кальцієво-фосфорного обміну при 

генералізованому пародонтиті II ст. на тлі артеріальної гіпертензії II ст.” та 

кількісні зміни прозапальних цитокінів (ФНП-а, IJI-ip, IJI-6) у сироватці 

крові. Виявлено що запальний процес в тканинах ясен у хворих з 

артеріальною гіпертензією перебігає важче, ніж у пацієнтів з нормальним 

артеріальним тиском.

Автором вперше розроблено лікувально-профілактичний комплекс, до 

складу якого входять препарати «Са-ДЗ ШКОМЕД», «Пентоксифілін» та 

електрофорез з кальцію глюконату. Уперше лікувально-профілактичний 

комплекс застосовано для комплексного лікування ГП та підтверджено 

більшу ефективність у порівнянні зі загальноприйнятою схемою лікування.

Все зазначене вище дозволило досягти високого практичного значення 

даної роботи, а саме підвищення ефективності лікування хворих на 

генералізований пародонтит з артеріальною гіпертензією II ст.

Структура дисертації та оцінка її змісту.

Дисертаційна робота Вівчаренко Тетяни Ігорівни «Оптимізація 

фармакотерапії генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну 

гіпертензію» оформлена і побудована у відповідності з основними вимогами 

ДАК України, викладена державною мовою на 170 сторінках друкованого 

тексту, із них 114 сторінок основного тексту. Дисертація містить такі розділи: 

анотація, вступ, огляд літератури, матеріали та методи дослідження, розділ 

власних досліджень, обговорення та узагальнення отриманих результатів, 

висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел ( із них 

кирилицею - 140, латиницею - 58). Роботу ілюстровано 15 таблицями, 28 

рисунками.
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Вступ, викладений на 7 сторінках. У вступі автор розкриває

актуальність теми дослідження, чітко сформульована мета і завдання,

наукова новизна та практична значимість отриманих результатів, особистий 

внесок автора у виконання даного дослідження, впровадження та апробація 

матеріалів дисертації, повнота їх викладення в опублікованих працях. 

Зауваження, стор. 26 граматична помилка пропущена буква з. Інших 

зауважень немає.

Розділ 1. Генералізований пародонтит й артеріальна гіпертензія:

причинно-наслідкові зв’язки, клінічний перебіг і тактика лікаря-стоматолога 

(Літературний огляд) викладений на 24 сторінках машинопису, містить два 

підрозділи, з достатньою кількістю використаних джерел літератури, які були 

ретельно проаналізовані автором. В першому підрозділі представлено 

етіопатогенетичні компоненти виникнення, перебігу та лікування

генералізованого пародонтиту й артеріальної гіпертензії. У другому - роль 

кальцію і фосфору сироватки крові в патогенезі генералізованого 

пародонтиту й артеріальної гіпертензії.

Розділ доступний для сприйняття і свідчить про вміння критично 

оцінити автором наведені літературні данні.

Зауваження: В розділі є посилання на публікації 2004-2008 років. 

Відсутня інформація в роботі щодо щільності кісткової тканини 

альвеолярного відростка у хворих з ГП артеріальною гіпертензією II ступеня.

В 2 розділі автор наводить методи і об’єкти дослідження, він включає 

загальну характеристику об’єктів клінічних досліджень, оцінку 

пародонтального статусу (огляд тканин пародонта, індекс Грін-Вермільйон, 

індекс РМА, визначення глибини пародонтальних кишень, індекс CPITN, 

визначення рухомості зубів за Ентіним), аналіз скарг, анамнезу хвороби і 

життя; лабораторні (рівень загального та іонізованого кальцію і фосфору 

сироватки крові); імуноферментні (ФНП-а, IJI-ip, ІЛ-6); ортопантомографія; 

статистичні для визначення вірогідності отриманих результатів із



використанням ліцензованих пакетів статистичного аналізу Microsot Excel та 

Statistica 7.0, зокрема програм описової статистики. Проводили кореляційний 

аналіз, характер та вираженість зв’язку оцінювали за коефіцієнтом кореляції 

Пірсона.

В розділі представлена схема лікування, та оцінка її ефективності. 

Методична забезпеченість роботи відзначається високим рівнем.

' Третій розділ «Особливості перебігу генералізованого пародонтиту у 

хворих на артеріальну гіпертензію». Складається із двох підрозділів. Де 

представлені результати клінічних, лабораторних та імунологічних 

досліджень.

Аналізуючи отримані дані, автор робить висновок про те, що у хворих 

на генералізований пародонтит, який перебігає на тлі артеріальної гіпертензії 

перебігав тяжче за скаргами хворих та індексною оцінкою стану пародонта . 

Показники прозапальних цитокінів були вищими, а рівні фосфору, 

загального та іонізованого кальцію були нижчими, у порівнянні з пацієнтами 

з генералізованим пародонтитом без артеріальної гіпертензії, тобто 

артеріальна гіпертензія ускладнює перебіг генералізованого пародонтиту та 

інтенсивність запального процесу, який має місце при ньому, вмішується в 

мінеральний обмін, особливо кальцію та фосфору, таких важливих для 

структури пародонта та кісткової тканини загалом. Отримані результати 

дослідження підтверджені кореляційним аналізом, що на мою думку значно 

підвищує наукову цінність роботи.

Зауваження. В розділі є окремі невдалі формулюваннягст. 83 

Найменше реагував із досліджуваних цитокінів у хворих на генералізований 

пародонтит вміст IJI-6 сироватки крові у хворих на генералізований 

пародонтит з артеріальною гіпертензією (цитокін не може реагувати, 

реагували імунні клітини, що його синтезують)

Розділ 4 «Вплив лікування на перебіг генералізованого пародонтиту і 

його патогенетичні компоненти: кальцій, фосфор у сироватці крові та 

активність системного запалення» присвячений апробації розробленої схеми



лікування яка включала: «Са-ДЗ НІКОМЕД», «Пентоксифілін» та

електрофорез з кальцію глюконату.

Застосування даного лікування генералізованого пародонтиту на тлі

артеріальної гіпертензії було ефективнішим у порівнянні із

загальноприйнятим. Клінічно спостерігали зменшення кровоточивості та

неприємних відчуттів в яснах, неприємного запаху з рота; зуби

стабілізувались та знизилась їх рухомість. Під час огляду спостерігали

покращення стану тканин пародонта: зменшення набряку та запальних явищ;

зниження ознак симптоматичного гінгівіту; відзначали ущільнення слизової

оболонки, яка поступово набувала блідо-рожевого кольору. Індекс Грін-

Вермільон у всіх підгрупах інтерпретували як добрий стан гігієни, індекс 
*

РМА у 9,55 раза нижчий, порівняно з результатами до лікування. При 

рентгенологічному дослідженні явищ остеопорозу у хворих не спостерігали.

Підсумовуючи отримані дані в процесі проведеного спостереження, слід 

зазначити, що вдосконалена схема лікування була більш ефективною: адже у 

хворих, котрі отримували вдосконалену схему лікування результати після 

лікування виявились кращими: рівень фосфору, загального та іонізованого 

кальцію в сироватці крові були вищими, у порівнянні з хворими, котрі 

отримували загальноприйняту схему лікування. Що ж стосується 

прозапальних цитокінів -  то у хворих, що отримували вдосконалену схему 

лікування рівень IJI-1(3, IJI-6 та ФНП-а в сироватці крові повернувся до 

норми. Виявили зниження активності прозапальних цитокінів у сироватці 

крові, зокрема, ФНП-а -  у 2,54 раза, IJI-ip -  у 2,95 раза та ІЛ-6 - у 1,92 раза 

(р<0,001) та позитивну динаміку кальцієво-фосфорного балансу (підвищення 

рівня фосфору на 24,5 %, загального кальцію на 15,4 % та іонізованого 

кальцію на 19,1 % (р<0,001).

Зауваження. В загальному висновку до розділу недоцільно давати 

елементи аналізу результатів дослідження і механізми дії препаратів, що 

були використані в розробленій схемі лікування.
/

Розділ «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» автор
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проводить аналіз отриманих результатів досліджень, узагальнення виконаних 

клінічних досліджень і запропоноване нове рішення наукової задачі, що 

полягає у підвищенні ефективності патогенетичного лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих з артеріальною гіпертензією.

Висновки повністю базуються на отриманому фактичному матеріалі, 

вьідповьідають поставленим завданням, переконливі аргументовані. 

Практичні рекомендації підтверджені результатами досліджень. Автореферат 

відображає основні положення дисертаційної роботи. Зауважень немає.

Зауваження щодо оформлення та змісту дисертаційної роботи.

Принципових зауважень щодо оформлення та змісту дисертаційної 

роботи немає. Дисертація написана грамотною літературною мовою, 

достатньо ілюстрована таблицями і рисунками, текст дисертації послідовний 

та логічний.

Дисертація подана до офіційного захисту виконана на високому 

науково-методичному рівні з дотриманням вимог ДАК України і заслуговує 

позитивної оцінки. Зроблені зауваження не є суттєвими і носять 

рекомендаційне спрямування, не знижують наукової цінності дисертаційної 

роботи.

В порядку дискусії хотілося б отримати відповідь на деякі питання:

1. Який мінімальний „стаж” артеріальної гіпертензії призводить до 

розвитку захворювань тканин пародонту?

2. Оскільки у хворих на генералізований пародонтит при артеріальній 

гіпертензії спостерігається дисбаланс імунітету і неспецифічної 

резистентності чи можливе введення в схему лікування імуномодуляторів?

3. Як змінюється щільність кістки під впливом запропонованого 

лікувального комплексу?

4. Як запропоноване лікування впливає на процеси ремоделювання 

кісткової тканини альвеолярного відростка?

Висновок. Дисертація Вівчаренко Тетяни Ігорівни «Оптимізація 

фармакотерапії генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну



10

гіпертензію», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, є завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що 

в сукупності розв’язують важливу наукову задачу -  обґрунтування, 

розробку, апробацію і доведення ефективності комплексного методу 

патогенетичного лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією.

За актуальністю, науковою новизною результатів, теоретичним і 

практичним значенням дисертація цілком відповідає п.11 „Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

№567 від 24.07.2013 року (із змінами внесених згідно з Постановою КМ 

№657 від 19.08.2015 р. і №1159 від 30.12.2015 р.) які ставляться до 

кандидатських дисертацій, а її автор безумовно заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  

стоматологія.

Офіційний опонент: 

доктор медичних наук, 

професор кафедри післядипломної 

освіти лікарів стоматологів

Української медичної стоматологічної академії Силенко Ю.І.


