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національному медичному університеті МОЗ України

Актуальність теми. Значна поширеність захворювань тканин 

пародонта серед населення, прогресуючий характер перебігу, недостатня 

ефективність методів терапії, що використовуються, обумовлюють ставлення 4 

до хвороб пародонта не тільки як до суто стоматологічної, а й як до загально 

медичної проблеми.

Також сьогодні відомо, що тканини пародонта є чутливими до розвитку 

більшості патологічних процесів в організмі людини, а на поширеність 

захворювань пародонта, особливо запального ґенезу, впливають соціально- 

економічні, шкідливі екологічні чинники, а також соматичні захворювання, 

які є супутніми або активізують патологічний процес у пародонті. 

Дослідженнями багатьох авторів доведено, що найбільш суттєвий внесок у 

розвиток захворювань пародонта, зокрема, генералізованого пародонтиту, 

вносять зміни судинної, нервової, ендокринної систем організму. Саме 

підвищенню ефективності лікування генералізованого пародонтиту у хворих 

на артеріальну гіпертензію і присвячене дане дисертаційне дослідження, що 

й робить його відповідним проблемам сучасної стоматології.

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

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету «Клінічна ефективність комплексного 

лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення 

екологічно несприятливих регіонів» (держреєтрація №0118U004144).



Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Дисертаційна робота Вівчаренко Т.І. виконана на сучасному 

методичному рівні та достатньому клінічному матеріалі. Аналіз проведених 

досліджень базується на комплексному обстеженні, лікуванні та 

спостереженні за 100 хворими на хронічний генералізований пародонтит, із 

яких 70 хворих страждали на хронічний генералізований пародонтит II 

ступеня в поєднанні з артеріальною гіпертензією II стадії, а ЗО пацієнтів -  на 

хронічний генералізований пародонтит без артеріальної гіпертензії. Також 

дисертантом було обстежено 17 здорових осіб відповідного віку та статі. 

Клінічне обстеження для оцінки пародонтального статусу (огляд тканин 

пародонта, індекс за Гріном-Вермільйоном, індекс РМА, визначення глибини 

пародонтальних кишень, індекс CPITN, визначення рухомості зубів за 

Ентіним) було поєднано із проведенням додаткових (ортопантомографія) та 

лабораторних досліджень щодо рівня загального та іонізованого кальцію й 

фосфору сироватки крові); імуноферментних тестів (ФНП-а, IJI-ip, ІЛ-6). 

Повторні візити та оцінку результатів різних варіантів лікування обраного 

контингенту хворих дисертант проводила через 4 та 12 місяців. Статистична 

достовірність отриманих результатів забезпечена не тільки достатньою 

кількістю клініко-лабораторних спостережень, а й адекватністю 

математичної обробки даних із використанням сучасних методів 

статистичного аналізу.

Отже, надані автором результати слід вважати обґрунтованими й 

вірогідними, а достовірність викладених в даній дисертаційній роботі 

наукових положень та висновків є незаперечною.

Наукова новизна одержаних результатів в цілому полягає у 

доповненні наукових даних щодо клініко-лабораторних особливостей 

перебігу генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію. 

Автором виявлено, що запальний процес у тканинах ясен у хворих на 

артеріальну гіпертензією перебігає важче, ніж у пацієнтів із нормальним 

артеріальним тиском і такий чутливий маркер, як індекс РМА в них був
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вищим на 24 %. 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.

Дисертантом було розроблено лікувально-профілактичний комплекс, до 

складу якого входять препарати, що регулюють кільцієво-фосфорний обмін, 

та ангіопротектори в поєднанні зі загальноприйнятою методикою лікування. 

Уперше даний лікувально-профілактичний комплекс застосовано для 

комплексного лікування генералізованого пародонтиту у обраного 

контингенту хворих.

Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає у розробці та 

доведенні клініко-лабораторної ефективності запропонованого лікувально- 

профілактичного комплексу для хворих на генералізований пародонтит, що 

перебігає на тлі артеріальної гіпертензії.

Порівняльний аналіз отриманих після лікування даних вказує на більшу 

ефективність запропонованої схеми лікування, порівняно з 

загальноприйнятою через 4 міс та 12 міс спостереження.

Результати дисертаційної роботи впроваджено в лікувальну практику 8-х 

спеціалізованих закладів різних рівнів надання стоматологічної допомоги 

Івано-Франківського, Тернопільського, Одеського та Харківського регіонів. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на 5-х 

профільних кафедрах національних медичних університетах Івано- 

Франківська, Тернополя та Харкова.

Апробація результатів дисертації та публікації. Основні положення 

та результати наукових досліджень Т.І.Вівчаренко обговорювались та 

доповідались на науково-практичних конференціях міжнародного рівня. За 

темою дисертації опубліковано 7 наукових робіт, серед них -  5 статей у 

фахових виданнях, 1 теза. Отримано 1 патент України на корисну модель.

Оцінка змісту роботи, її значення в цілому, зауваження щодо 

оформлення. Дисертаційна робота викладена державною мовою на 170



сторінках друкованого тексту. Робота складається зі вступу, огляду 

літератури (розділ 1), розділу, у якому викладено матеріали та методи 

дослідження (розділ 2), 2-х розділів власних досліджень (розділи 3 та 4), 

аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел (з них кирилицею -  140, 

латиницею -  58). Роботу ілюстровано 15 таблицями, 28 рисунками.

Вступ викладено на 7 сторінках (стор. 20 -  26). У ньому надано 

інформацію щодо актуальності, зв'язку роботи з науковим напрямком, мети й 

завдань дослідження, об'єкта, предмета та методів дослідження, наукової 

новизни отриманих результатів, практичного значення, особистого внеску 

здобувана, впровадження отриманих результатів, публікацій, структури та 

обсягу дисертації.

Усі складові вступу сформульовано доступно і зрозуміло.

Зауважень до вступу немає..

Розділ 1 «Генералізований пародонтит й артеріальна гіпертензія: 

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

(літературний огляд)» написаний на 24 сторінках (стор. 27 -  50) та включає 2 

підрозділи. У першому з них автор зупиняється на етіопатогенетичних 

компонентах виникнення, перебігу та лікування генералізованого 

пародонтиту й артеріальної гіпертензії. А другий присвячено ролі кальцію і 

фосфору сироватки крові в патогенезі генералізованого пародонтиту й 

артеріальної гіпертензії.

Автором критично оброблена велика кількість сучасних літературних 

джерел, вдало охарактеризовані патогенетичні складові виникнення 

генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію. Огляд 

цікавий, читається легко.

Принципових зауважень до розділу немає. але його б якість підвищило 

наведення більш чіткого узагальнюючого резюме.

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» (стор. 51 -  70) має 4 

підрозділи, у яких послідовно надано інформацію щодо залучених до



клінічних спостережень осіб та схеми застосованого лікування (підрозділ 

2.1), докладно описано методики клінічних (підрозділ 2.2), лабораторних 

досліджень (підрозділ 2.3) та статистичні методи (підрозділ 2.4).

Методи досліджень, обрані дисертантом є сучасними й 

інформативними, що дозволило виконати встановлені мету й завдання, 

отримати чіткі й достовірні результати, зробити належні висновки.

Принципових зауважень до розділу немає. Але щодо застосованих 

пародонтальних проб та індексів, які є добре відомими, то достатнім було б 

лише посилання на авторів або джерело інформації замість їхнього 

докладного опису.

Розділ 3. «Особливості перебігу генералізованого пародонтиту у 

хворих на артеріальну гіпертензію» (стор. 71 -  86). Матеріал розділу 

розподілено на два підрозділи, перший з яких (3.1) присвячено стану тканин 

пародонта у хворих на генералізований пародонтит на тлі артеріальної 

гіпертензії за клініко-рентгенологічними показниками, а другий (3.2) -  

показникам кальцієво-фосфорного обміну та хронічного запалення у хворих 

на генералізований пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії.

За результатами проведених досліджень автор дійшла наступних 

висновків: по-перше, що в пацієнтів обох груп, на жаль, недостатні знання 

щодо гігієни ротової порожнини, що свідчить про відсутність профілактики 

та попередження стоматологічних захворювань; по-друге, аналіз гігієнічного 

індексу виявив більш активний перебіг запального процесу в тканинах ясен у 

хворих з артеріальною гіпертензією, ніж у пацієнтів з нормальним 

артеріальним тиском, індекс РМА у них був вищим на 24 %; по-третє, у 

хворих на генералізований пародонтит, який перебігає на тлі артеріальної 

гіпертензії, показники активності прозапальних цитокінів були вищими, а 

рівні фосфору, загального та іонізованого кальцію були нижчими, у 

порівнянні з пацієнтами з генералізованим пародонтитом без артеріальної 

гіпертензії. Отже, дисертант довела, що артеріальна гіпертензія ускладнює



перебіг генералізованого пародонтиту та збільшує інтенсивність запального 

процесу.

Розділ добре ілюстровано 7 таблицями та 11 рисунками, серед яких є 

ортопантомограма одного з хворих.

Зауважень до розділу немає.

Розділ 4 «Вплив лікування на перебіг генералізованого 

пародонтиту і його патогенетичні компоненти: кальцій, фосфор у 

сироватці крові та активність системного запалення» (стор. 87 -  111) 

також має два підрозділи: клініко-рентгенологічна картина у хворих на 

генералізований пародонтит на тлі артеріальної гіпертензії (підрозділ 4.1) та 

вплив лікування хворих на генералізований пародонтит з артеріальною 

гіпертензією на рівень кальцію, фосфору та показник хронічного запалення 

сироватки крові (підрозділ 4.2).

Отримані дані дозволили дисертанту зробити висновок, що 

вдосконалена схема лікування більш ефективна щодо зменшення 

інтенсивності запального процесу в тканинах пародонта у порівнянні із 

застосуванням загальноприйнятої схеми лікування, що особливо доцільно у 

хворих на генералізованим пародонтит, що перебігає на тлі артеріальної 

гіпертензії, оскільки в них запальний процес є більш виражений. 

Ефективність вдосконаленої схеми лікування також підтверджено динамікою 

показників кальцієво-фосфорного обміну. Так, у хворих, котрі отримували 

зазначену схему лікування, його результати за етапах спостереження 

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-ip, 

IJI-6 та ФНП-а в сироватці крові повернувся до норми.

Дисертант довела, що включення в схему лікування вазодилататора 

сприяло зниженню запальних проявів в пародонті за рахунок вираженої 

антиагрегаційної, ангіопротекторної та судинорозширюючої дії і, як,

6



наслідок, поліпшення мікроциркуляції. Також зменшується в’язкість і 

поліпшуються реологічні властивості крові за рахунок гальмування агрегації 

тромбоцитів і еритроцитів, підвищення їхньої гнучкісті, пригнічення 

тромбоутворення, зниження концентрації фібриногену в плазмі і підсилення 

фібринолізу, поліпшуюється оксигенація тканин. Саме тому в тканинах 

пародонта знижується рівень гіпоксії, покращуються окисно-відновні 

процеси, що сприяють зниженню запального процесу та рівня прозапальних 

цитокінів у крові.

Призначення кальцієвмісного препарату сприяло налагодженню 

регуляції обміну кальцію та фосфору шляхом поповнення нестачі кальцію та 

вітаміну ДЗ в організмі людини та перешкоджанню продукування 

паратиреоїдного гормону, який стимулює кісткову резорбцію.

Викладений у розділі матеріал вдало ілюстровано 16 рисунками та 8 

таблицями.

Розділ «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» викладено 

на 17 сторінках (стор. 112 -  128), за стилем написання є дійсно аналітичним 

із порівнянням власних результатів із даними більш ніж 10 авторів.

Зауважень до розділу немає.

Висновки (їх 5), (стор. 129-131) відповідають поставленим завданням 

і підтверджені матеріалами дисертації.

Зауважень немає.

Викладені дисертантом практичні рекомендації (їх 4) відображають 

прикладний зміст дисертації та доступні для практичної реалізації у закладах 

охорони здоров'я.

Список використаних джерел літератури містить 198 найменувань 

сучасних та класичних літературних’ джерел вітчизняних та іноземних 

авторів, серед яких частка датованих раніше 2009 року не перевищує 10%.

Згідно існуючих вимог у додатках дисертації розміщено список 

опублікованих праць, за темою дисертації (додаток А), розроблена 

індивідуальна карта стоматологічного хворого (додаток Б), акти



впровадження (додаток В). Автореферат, викладений на 20 сторінках, у 

достатньому обсязі відображає зміст та результати дисертаційної роботи, є 

ідентичним до основних положень дисертації та офррмлений згідно 

існуючих вимог MOH України.

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. Матеріали та основні положення дисертаційної роботи Тетяни 

Ігорівни Вівчаренко повністю відображено у 7 наукових роботах, серед яких 

у фахових наукових виданнях України опубліковано 5 статей, 1 теза 

надрукована у матеріалах всеукраїнського стоматологічного форуму з 

міжнародною участю. За матеріалами дисертаційного дослідження автором 

також отримано 1 патент України на корисну модель.

Безумовно, дисертаційна робота Т.І.Вівчаренко має незначні 

стилістичні й технічні похибки. Фірмові назви препаратів (замість діючої 

речовини) зустрічаються, на жаль, не лише у розділі 2. Словосполучення 

«генералізований пародонтит» та «артеріальна гіпертензія» доцільно було б 

наводити у тексті у вигляді скорочення. Але зазначені зауваження і недоліки 

не є принциповими, мають суто технічний характер й рекомендаційне 

спрямування, тому вони не знижують наукової цінності даної дисертаційної 

роботи.

Слід наголосити, що отримані Тетяною Ігорівною Вівчаренко 

результати мають значну теоретичну і практичну значимість як для 

наукової, так і практичної стоматології, а також можуть допомагати у роботі 

сімейних лікарів, кардіологів. Представлена дисертаційна робота дійсно 

вирішує актуальне завдання сучасної стоматології, що стосується 

підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту у хворих з 

артеріальною гіпертензією.

У порядку дискусії прошу Вас відповісти на такі запитання:

1. За даними Вашого дослідження з усіх прозапальних цитокінів 

найбільших змін зазнав інтерлейкін-ip, а найменших -  інтерлейкін-6. Як Ви 
можете це пояснити?



2. Чи була різниця у клініко-лабораторних показниках обраного 

контингенту осіб в залежності від того, скільки років вони страждають на 

артеріальну гіпертензію?

3. Яка була ваша роль у лікуванні артеріальної гіпертензії?

Отже, дисертаційна робота Вівчаренко Тетяни Ігорівни на тему: 

«Оптимізація фармакотерапії генералізованого пародонтиту у хворих на 

артеріальну гіпертензію» є завершеною працею, у якій отримані нові 

науково-обґрунтовані теоретичні і практичні результати, що в сукупності 

вирішують важливе наукове завдання стоматології, яке полягає у підвищенні 

ефективності лікування генералізованого пародонтиту у хворих на 

артеріальну гіпертензію шляхом вивчення особливостей його клінічного 

перебігу та оптимізації фармакотерапії.

За актуальністю теми, методичним рівнем її розробки, науково- 

практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота 

Вівчаренко Тетяни Ігорівни на тему: «Оптимізація фармакотерапії

генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію» 

відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 p., 

№  567 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України №  656 від 19.08.2015 та № 1159 від 30.12.2015 року) стосовно 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних
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