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Ефективне лікування та профілактика основних стоматологічних 

захворювань при надійній та своєчасній їх діагностиці у дітей та дорослих є чи 

не найбільш важливою проблемою сучасної вітчизняної наукової і практичної 

стоматології. Тим більше, що основні стоматологічні патологічні стани мають 

вкрай високу поширеність, нерідко призводять до небажаних ускладнень, що 

загрожують не тільки суттєвим порушенням здоров'я людини, а навіть 

трагічним наслідком. Незважаючи на відверті досягнення сучасної 

стоматології в ефективній організації лікувально-профілактичних заходів на 

грунті більш глибоких уявлень природи захворювань, зберігається відома 

таємниця етіології та патогенезу карієсу зубів та запалення тканин пародонту 

в деяких популяціях людського масиву, що унеможливлює досягти 

необхідного ефекту з цих питань. Слід погодитись зі здобувачем, що подібні 

білі плями мають місце і в чималій за численністю популяції дітей, що 

хворіють на патологію щитоподібної залози, як керівного органу, що 

забезпечує мінеральний обмін в організмі людини. Неможливо ігнорувати 

роль цієї залози в вибудові здорових тканин зубів та пародонту, особливо в 

дитячому віці. Тому виконане здобувачем Годованець О.І. дисертаційне 

дослідження резонно слід віднести до сучасних, науково та практично 

доцільних, актуальних, особливо до тих регіонів країни, де стабільно 

зберігаються умови ендемічного стану зоба.



Обгрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації. Наукова новизна результатів дослідження.

Дисертаційнаробота виконана у відповідності до плану НДР кафедри 

хірургічної та дитячої стоматології ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет» (ДР № 0112и003537) та є фрагментом Комплексної 

НДР кафедри стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» на тему «Розробка 

методів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань 

у населення, що проживає в екологічно несприятливих умовах» (ДР N2 O l l lu  

003681) . Пошукач виконав самостійно низку окремих фрагментів названої 

теми.

В процесі виконання досліджень були отримані нові та уточнені до цього 

відомі дані відносно етіології та патогенезудемінералізації твердих тканин 

зубів, запальних і дистрофічних процесів у пародонті в осіб, що страждали на 

дифузний нетоксичний зоб /ДНЗ/. Це дало можливість створити власну 

концепцію етіології та патогенезу виникнення та розвитку карієсу зубів та 

запалення тканин пародонту у дітей на тлі ДНЗ та запропонувати ефективний 

лікувально-профілактичний комплекс/ЛПК/ патогенетичного спрямування.

Так дисертант доповнив дані щодо клінічних проявів основних 

стоматологічних захворювань, що більш чітко оптимізувало діагностичний 

процес. Разом з тим поглиблине вивчення показників мінералізації емалі 

зубів, сполучно-тканинних елементів ЗЩА безпосередньо в пародонті, 

метаболічних порушеньтиреоїдного статусу організму хворих дітей та 

гормональної регуляціїмінерального обміну. Як вказує пошукач отримані ці і 

інші власні дані вивчення гомеостазу тематичних хворих дозволили 

змоделювати патологічну ситуацію в тканинах органів ротової порожнини з 

оригінальним уявленням патогенезу захворювань та логічним



обгрунтуванням власних заходів корекції з метою лікування та профілактики 

з більш високою результативністю. Лікування та профілактика карієсу зубів та 

хронічного катарального гінгівіту з активною корекцією порушень 

метаболічних процесів у осіб, що страждають на ДНЗ, володіють 

патогенетичним спрямуванням та приносять відчутний лікувальний ефект чи 

попередження патології.

Враховуючи отримані результати клінічних, параклінічних та 

лабораторних досліджень дисертант довів редукцію приросту інтенсивності 

карієсу зубів у дітей з ДНЗ в 47-72%, та ефективність лікування ХКГ в 2-3 рази. 

Активне використання авторського ЛПК на протязі 2 років довело стабільність 

отриманих позитивних кінцевих результатів.

Теоретичне значення результатів дослідження.

Власні спостереження на протязі низки років тематичних хворих 

епідеміологічного, клінічного, лабораторного характеру з сучасною 

статистичною обробкою отриманих цифрових даних дозволили встановити 

високий рівень захворюваності дітей з ДНЗ на карієс зубів / більш 91%/ та 

запалення пародонту / в межах 90%/, що значно перевищує ці цифри у 

соматичнозабрових осіб. Це підтверджує актуальність вибраної теми 

дослідження.

Цікавою знахідкою є те, що стоматологічна захворюваність залежить 

прямо пропорційно від ступеню тяжкості ДНЗ та віку дітей. Чинниками ризику 

основних стоматологічних захворювань, окрім типових, є гуморальні та 

ферментні порушення в організмі осіб, хворих на ДНЗ та залежать від 

характеру тяжкості соматичної патології. Особливе значення мають дефіцит 

ионівСа в ротовій рідині та кальцій регулюючих гормонів, остеотропних 

мікроелементів



/Cu,Fe,Zn/, загальний вміст глікопротеїнів тощо. Подібні порушення рівня 

макро-та мікроелементів і метаболізму сполучнотканинного матриксу лежать 

в основі ланок ланцюга патогенезу карієсу та запалення ясен за результатами 

досліджень пошукача. Але вдало розроблений та опробований в клініці 

власний ЛПК, що включає засоби корекції в основних поламках в патогенезі 

патологічного стану органів ротової порожнини з використанням макро- і 

мікроелементів на тлі йодотерапії за висновками пошукача володіє високою 

лікувальною та превентивною результативністю. В цьому вбачається 

теоретичне значення проведеного дисертаційного дослідження.

Практичне значення результатів дослідження.

Це значення грунтується на удосконаленні уявлень про етіологію та 

патогенез основних стоматологічних захворювань у дітей з патологією 

щитоподібної залози, що дозволило обгрунтувати побудову ЛПК з чітко 

патогенетичним спрямуванням. Одночасно поглиблине вивчення 

особливостей клінічних проявів карієсу зубів та хронічного катарального 

гінгівіту дозволило внести власні підходи до діагностичного процесу, що 

оптимізує та спрощує діагностику і націлює на оправданий лікувально- 

профілактичний підхід. Все це склало для пошукача підгрунття у створені 

власного високоефективного ЛПК етіотропного та патогенетичного 

спрямування з використанням ендогенних та екзогенних засобів, що надійно 

блокують чинники виникнення карієсу зубів та запалення ясен у дітей, що 

хворіють на ДНЗ, і ліквідують поламки основних ланок ланцюга їх патогенезу. 

Розроблений спосіб діагностики підтверджено патентом України на корисну 

модель N° 96414 від 10.02.2015 на стан твердих тканин зубів і патентом 

України на корисну модель № 95491 від 25.12.2014/ на стан тканин пародонту, 

що є суттєвим підтвердженням значимості результатів особистих досліджень. 

Цінним практичним вкладом слід визнати й те, що результати власних 

наукових спостережень вдало впроваджено у роботу лікувальних закладів /



' загально-педіатричних та стоматологічних/, що значно поліпшує надання 

допомоги дітям з проблемами щитоподібної залози взагалі і патології органів 

ротової порожнини конкретно. Досягненнями пошукача успішно 

користуються заклади Чернівецької, Полтавської, Івано-Франківської 

областей, міські та районні лікарні цих областей з високою клінічною 

ефективністю. Окрім того, теоретичні положення та практичні рекомендації 

дисертанта, як досягнення дисертаційного дослідження, використовують в 

навчальному процесі в Буковинському державному медичному університеті, 

Івано-Франківському національному медичному університеті, Ужгородському 

національному університеті, Тернопільському державному медичному 

університеті, Українській медичній стоматологічній академії.

Достовірність отриманих результатів.

В проведених пошукачем дослідженнях використані сучасні та адекватні

відносно меті та завданням клініко-лабораторні і математичні методи. 

Обстеження хворих дітей проведене в стандартних і однотипних умовах в 

спеціалізованих клініках педіатричного і стоматологічного профілю в м. 

Чернівцях. Результати спостережень в динаміці вносились в адаптовану 

медичну карту. Одночасно фіксувались показники епідеміологічного, 

клінічного, параклінічного та лабораторного досліджень з послідуючою 

обробкою цифрових даних.

Таким чином, вибір об'єктів і методів дослідження відповідає поставленій 

меті та науковим завданням, що дає право на висновок про достовірність і 

коректність отриманих пошукачем результатів, основних положень, висновків 

та рекомендацій.

За матеріалами дисертації надруковано 51 праця, з яких наукових статей 

21 /17 фахових наукових виданнях України та 5-у міжнародних виданнях/,23 

праці надруковано у наукових журналах, збірниках, тезах конгресів, з'їздів,



конференцій, отримано 4 патенти України на корисну модель, видана одна 

методична рекомендація, два інформаційні листи про нововведення в охороні 

здоров'я України.

Характеристика роботи, оцінка результатів дослідження.

Дисертація викладена на 403 сторінках принтерного тексту, складається з 

вступу, розділу огляду використаних джерел літератури, розділу матеріалів і 

методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

джерел літератури та додатків. Робота ілюстрована 75 таблицями і 61 

рисунком. Список літератури нараховує 470 найменувань, з них 275 

латиницею.

У Вступі пошукач на 10 сторінках грунтовно та логічно проаналізував стан 

здоров'я у дітей з патологією щитоподібної залози, звертаючи особливу увагу 

на особливості стоматологічного статусу та досягнення наукової думки 

відносно діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей на тлі дифузного нетоксичного зобу /ДНЗ/. Акцентована 

увага на відсутність повноти досліджень з цієї проблеми, що спричиняє низьку 

ефективність лікувально-профілактичних заходів. Тому чітко сформульована 

мета і наукові завдання власних досліджень, відмічена вірогідна наукова 

новизна та практична цінність роботи. Основна концепція, мета і завдання, 

очікувані результати викладені аргументовано, зауважень немає.

Розділ 1 «Коморбітність основних стоматологічних захворювань та 

тиреопатології у дітей /огляд літератури/» /42 сторінки/. В цілому складено 

логічно, повноцінно, достатньо аналітично та синтетично, з узагальненням 

досягнень інших дослідників з цієї проблеми та наявністю питань, що не 

знайшли свого вирішення. В розділі знайшли місце аналіз відомостей з питань 

епідеміології та етіології захворювань щитоподібної залози, можливі



відхилення від стоматологічного здоров'я у таких осіб, роль гормонів ЩПЗ в 

гомеостазі, тканин ротової порожнини та шляхи корекції при тиреопатії. За 

змістом матеріалу розділу та його оформленням зауважень немає.

Разом з тим, місцями пошукач цитує забагато авторів в одному абзаці 

/стор.20/, формулює текст від першої особи /стор. 21,22,24,25 і т. п./, цитує 

застарілі дані / стор.21/.

Другий розділ «Матеріали і методи дослідження» /20 сторінок/ 

складається з низки підрозділів, в тому числі дизайн дослідження, 

методологія обстеження дітей, спеціальні методи досліджень, характеристика 

розроблених ЛПК та статистичні методи обробки результатів дослідження.

Звертає на себе увагу значний обсяг проведених досліджень: обстежено більш 

як 2000 дітей від одного року до 17 річних хворих та патологію ЩП залози, 

створено коректні за віком три групи / за рекомендацією ВООЗ/ хворих та 

групу порівняння здорових осіб, використано цілу низку сучасних та 

адекватних методів клінічного, параклінічного, біохімічного характеру, що 

дозволило надати повну і об'єктивну оцінку стану гомеостазу дітей з ДНЗ та 

глибокою оцінкою стоматологічного здоров'я у них. Логічно обгрунтовано 

створення власного ЛПК з сучасних ополіскувачів та зубних паст, 

пломбувального матеріалу та ендогенних препаратів: Кальцемін, Йодомарин, 

Терофлекс тощо.

Зауважень до змісту та оформленню розділу немає.

Третій розділі «Стоматологічний статус дітей із супутньою патологією ЩП 

залози » /47 сторінок/.

У цьому розділі пошукач детально проаналізував особливості 

ендокринологічного захворювання, яким є патологія ЩП залози, як досить 

поширену хворобу на Буковині /в Україні це 4-6 місце за ступенем частоти/,



особливо в регіонах з низьким вмістом йоду. Незважаючи на те, що у 90% 

випадків це захворювання має першу ступінь тяжкості, в організмі людини, 

особливо дітей, це має відчутні наслідки, в т. ч. у стоматологічному статусі: так 

у хворих поширеність карієсу зубів складає 91-94 %, а інтенсивність майже 7 

ум. од., виникають некаріозні ураження зубів у 37 % дітей, хронічний 

катаральний гінгівіт у 90%, зубощелепні деформації у 80% випадків. Слід 

погодитись з думкою пошукача, що це серйозна проблема для 

стоматологічної служби у такої популяції дітей і її необхідно вирішувати 

ефективно та своєчасно, тобто у 5-7 річному, та 15-17 річному віці.

Відносно зауважень. У низці випадків таблиці та рисунки не мають 

одиниць замірів цифрових значень / напр. рис. 3.3, табл.3.4/, не завжди 

вірогідна відмінність цифрових показників, як стверджує автор/ напр. в 

табл.3.4, 3.11/, а є лише тенденція в цьому напрямку. Але загалом зміст та 

оформлення розділу вражає своєю глибиною та логічним аналізом отриманих 

результатів спостережень.

Розділ 4 «Чинники ризику виникнення основних стоматологічних 

захворювань у дітей, хворих на ДНЗ» /35 стор./

Авторські дослідження дозволили зробити висновки, що хворі на 

патологію ЩП залози, перш за все, мають незадовільний стан гігієни ротової 

порожнини за різних умов, у більшості осіб слабке слиновиділення, знижена 

активність лізоциму слини, має місце змінені показники РН слини та рівень 

ТЕР-тесту, що негативно впливає на процес вторинної мінералізації зубів. На 

тлі дефіциту йоду та фтору в питній воді регіону та дисфункції регулятора 

мінерального обміну ЩП залози це складає суттєвий набір чинників ризику 

для твердих тканин зубів, ясен та формування прикусу щелеп. Ослаблені 

показники неспецифічного захисту ротової порожнини та відвертий дисбіоз 

доповнюють провокуючі фактори ризику в ротовій порожнині.



Як зауваження. В тексті дисертації дисертант чомусь змінив термін 

«зубощелеповий апарат» на «зубощелепну систему», якою він не може бути.

Разом з тим, до цього розділу, як і до інших, наводяться вдалі заключення та 

висновки за результатами власних спостережень, посилання на власні 

друковані праці, що вносить позитивне враження завершеності повідомлень.

Розділ 5 «Особливості метаболізму твердих та м'яких тканин ЗЩС у 

дітей, що хворіють на ДНЗ » / 65 стор./

Без сумніву, розділ є центральним у дисертаційному дослідженні, так як у 

ньому грунтовно та логічно розкривається патогенез патологічних станів 

твердих тканин зубів, кісткових тканин щелеп та пародонту у осіб, хворих на 

патологію ЩП залози при екзогенному дефіциті йоду. Доведено, що у такому 

стані діти мають знижений рівень Са, фосфат-іонів, активності лужної 

фосфатази і інших мінеральних компонентів, що в кінцевому результаті є 

основними ланками ланцюга патогенезу демінералізації та запальних 

процесів в пародонті. Встановлено, що у хворих дітей має місце не лише 

зниження рівня паратгормону, кальцитоніну, остеокальцину в сироватці 

крові, але й відчутний дисбаланс Fe,Zn, Cu,Cd з порушенням синтезу 

біологічно активних речовин, що забезпечує метаболізм тканин.

В тексті досить вдало наводяться схеми алгоритму патогенезу карієсу зубів 

та ураження пародонту / стор. 220 та 227/ за умов ДНЗ у дітей за авторським 

уявленням, що є цінним науково-теоретичним досягненням.

Зауважень до тексту та оформленню розділу немає.

Шостий розділ під назвою «Удосконалення надання стоматологічної 

допомоги дітям, хворим на ДНЗ. Катамнестичне спостереження в динаміці 

лікування» /40 стор. /



Лікувально-профілактичні заходи, розроблені та запроваджені пошукачем 

у клінічних умовах, дійсно призвели до суттєвих, позитивних результатів, що 

підтверджено клініко-лабораторним дослідженням в динаміці спостережень 

за більш як двохрічний період. Як оптимізація діагностичного процесу, так і 

успішне лікування та профілактика карієсу зубів, хронічного катарального 

гінгівіту та порушень прикусу у дітей з патологією ДНЗ з елементами 

популяційного і індивідуального використання підтвердило правоту 

авторського уявлення про патогенез карієсу та гінгівіту у осіб з патологією ЩП 

залози та спроможність корекції патогенетичного спрямування. Авторський 

комплекс заходів це підтверджує як у випадку безпосереднього аналізу, так і 

у віддалені терміни.

Зауважень до розділу немає.

У заключному розділі дисертації «Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження» / 25 сторінок/ в стислому та синтетичному вигляді пошукач 

виклав увесь зміст дисертаційного дослідження з логічними елементами 

аналізу та порівняння з даними відомими в науковій літературі, що доводить 

суттєву ефективність авторських лікувально-профілактичних заходів 

запропонованим ЛПК при використанні у дітей з патологією ЩП залози. В 

цьому слід вбачати логіку наукового пошуку та цінність його результату для 

науки та практики. Особливо цінним став висновок, що чинники ризику в 

ротовій порожнині та змінені показники метаболізму в організмі осіб з ДНЗ є 

суттєвими та основними факторами етіології та ланками ланцюга патогенезу 

демінералізації і запалення тканин ротової порожнини, що досить ефективно 

корегуються авторським лікувально-профілактичним комплексом.

Єдине побажання. Розроблені і складені пошукачем схеми етіології і 

патогенезу карієсу зубів та хронічного катарального гінгівіту більш доцільно



розмістити було в заключному розділі, а не в розділі 5. Та ще б доповнити 

таблицю ЛПК з цього патологічного стану власної розробки.

Слід підкреслити, що кожний розділ власних досліджень дисертаційної 

роботи завершується коротким змістовим резюме та посиланням на власні 

друковані праці, що складає приємне враження завершеності цього 

фрагмента дисертації.

Висновки / їх 12/ складені змістовно у відповідності до отриманих 

результатів досліджень та запланованих наукових завдань у повному обсязі.

Практичні рекомендації / їх 4/ досить стислі, конкретні та чіткі і можуть 

бути відтворені в клінічних умовах при сприйнятливих обставинах.

Список джерел літератури в цілому відповідає темі дослідження та 

сучасним вимогам до дисертаційних робіт, але в окремих випадках має місце 

посилання на не зовсім друковані праці / 4,7,15,20 і т. п./ та застарілі джерела 

/20,39,69,73,85 і т. п./.

Приведені зауваження та побажання не зменшують позитивне враження 

від солідно виконаного дисертаційного дослідження, що представлено 

текстом на добротній літературній державній мові.

В цілому дисертаційна робота виконана у повній відповідності з вимогами 

щодо докторських дисертацій, має усі ознаки сучасного та нового бачення 

наукової проблеми в стоматології з підвищення ефективності діагностики, 

профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей з 

патологією ЩП залози.

В плані дискусії пошукачеві слід надати пояснення на деякі питання :

1. Який прототип Вами використано для порівняння з власними 

здобутками у лікувально-профілактичних заходах у хворих на ДНЗ, який 

процент ефекту у Вас?



2. Чи були випадки негативних результатів при застосуванні Вашого ЛПК у 

тематичних хворих? Якщо так, то чим це викликано?

3. Чи ознайомлені колеги тих регіонів, де спостерігається дефіцит йоду в 

питній воді, з Вашими рекомендаціями, що спонукають до стабільного 

кінцевого результату?

За обсягом виконаної роботи, актуальністю теми дослідження, 

науковою новизною, практичною цінністю та отриманими результатами 

дисертаційне дослідження ГОДОВАНЕЦЬ ОКСАНИ ІВАНІВНИ на тему: 

«Оптимізація принципів діагностики, лікування та профілактики 

стоматологічних захворювань у дітей із супутньою патологією щитоподібної 

залози», що представлена на здобуття наукового ступеня доктора 

медичних наук за спеціальністю 14.01.22- стоматологія, відповідає вимогам 

п.10 «Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007р. / зі змінами, внесеними 

згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015р./, а її 

автор Годованець О.І. заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22-стоматологія.

Заключення

Офіційний опонент 

професор кафедри стоматології 

Дніпропетровського медичного 

інституту традиційної і нетрадиційної

Є.Н.Дичко


