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на дисертаційну роботу Г.Д.Семенюк «Клініко-лабораторне обгрунтування 

застосування синбіотиків у комплексному лікуванні хворих на генералізований 
пародонтит», подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія до спеціалізованої вченої ради 
Д 20.601.01 при Державному вищому навчальному закладі 
«Івано-Франківський національний медичний університет”

Актуальність теми. Запальний процес у пародонті завжди 

супроводжується порушенням мікробіоценозу порожнини рота, що зумовлює 

зміни популяції мікроорганізмів, які перебувають у ній. Згідно сучасних наукових 

даних реєструють понад 1000 видів мікробних представників, які пов’язані з 

епітелієм слизової рота або перебувають на поверхні зуба. Молекулярно- 

генетичними дослідженнями доведено, що присутність в ясеневій борозні одного 

виду мікроорганізмів, як правило, недостатня для розвитку запального процесу, 

формування ясеневої, пародонтальної кишені, тобто запально-дистрофічні 

ураження пародонта часто при первинному походженні викликаються або 

обов’язково супроводжуються при симптоматичному ушкодженні впливом саме 

асоціацій мікрофлори.

В той же час незважаючи на збільшення кількості антибактеріальних 

препаратів частота запальних процесів мікробної етіології неухильно зростає. 

Тотальне пригнічення бактеріальної флори порожнини рота створює передумови 

для рецидивів захворювань, розвитку суперінфекції. Тому одним із важливих 

завдань сучасної медицини є розробка препаратів, які забезпечують відновлення 

та нормалізацію біоцинозних взаємодій. Актуальним напрямком в комплексному 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит (ГП) є використання про- та 

пребіотиків (синбіотиків). Вивченню порівняльної ефективності застосування 

синбіотика Ацидолак та симбіотика Лінекс при обгрунтуванні патогенетичної 

комплексної терапії зазначених хворих саме і присвячене дисертаційне 

дослідження Г.Д.Семенюк.

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи Державного вищого 

навчального закладу „Івано-Франківський національний медичний університет”



„Сучасні підходи до збереження стоматологічного здоров’я у населення 

Прикарпаття” (номер держреєстрацїї 0115Ш01535).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність.

У роботі дисертантка вирішувала ряд завдань, а саме - вивчала особливості 

клінічних проявів патології пародонта, ряд цитологічних, імунологічних і 

біохімічних показників порожнини рота у хворих на ГП хронічного перебігу І 

ступеня; обгрунтовувала для них спосіб комплексного лікування із включенням 

синбіотика; проводила порівняльну характеристику в найближчих та віддалених 

термінах спостереження ефективності застосування синбіотика і симбіотика у 

складі запропонованого впровадженого етіологічного, патогенетичного лікування 

пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом І ступеня.

Основні наукові положення, розроблені автором, обґрунтовані достатнім 

обсягом фактичного матеріалу. Всього обстежено 360 осіб віком 18-35 років, 148 

із них були відібрані до складу трьох дослідних груп хворих на ГП по 40 осіб у 

кожній, а четверту групу склали 28 здорових добровольців із клінічно інтактним 

пародонтом. Комплексне обстеження включало клінічні, рентгенологічні, 

цитологічні, імунологічні, біохімічні методи дослідження. Застосовані 

дисертантом методи обстеження хворих є загальноприйнятими, інформативними, 

визнаними у теоретичній та практичній медицині, адекватними поставленій у 

роботі меті, задачам. Ретельна статистична обробка фактичного матеріалу 

переконливо свідчить про достовірність отриманих результатів, а їх обговорення, 

висновки та практичні рекомендації дозволяють стверджувати про достатній 

рівень обґрунтованості сформульованих автором наукових положень, які 

доповідались на п’яти науково-практичних конференціях різного рівня.

За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, включаючи 4 

статті у фахових виданнях і 1 -  в іноземному журналі, отримано 2 деклараційні 

патенти України на корисну модель, 2 інформаційні листи та 2 нововведення. 

Опубліковані праці повністю охоплюють всі розділи дисертації.



Результати досліджень використовуються у навчальному процесі кафедр 

терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет”; стоматології навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти ДВНЗ „Івано-Франківський національний 

медичний університет”; стоматології післядипломної освіти стоматологічного 

факультету Ужгородського національного університету; терапевтичної 

стоматології ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”; 

терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у практичну діяльність 

відділення захворювань пародонта Державної установи „Інститут стоматології 

НАМН України”, м. Одеса; терапевтичне відділення центру стоматології 

університетської клініки ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний 

університет”; університетського стоматологічного центру і кафедри терапевтичної 

стоматології Харківського національного медичного університету, 

стоматологічного медичного центру і кафедри терапевтичної стоматології 

факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького; терапевтичного й ортопедичного відділення 

Івано-Франківської міської стоматологічної поліклініки, Івано-Франківської і 

Дніпропетровської обласних стоматологічних поліклінік.

Наукова цінність та практична значимість роботи.

Пріоритетним у представленому дослідженні є патогенетичне 

обґрунтування ендогенного призначення синбіотика „Ацидолак” при 

комплексному лікуванні хворих на ГП, що доведено на основі рандомізованого 

паралельного лонгітудінального клініко-лабораторного дослідження порівняння 

ефективності застосування синбіотика „Ацидолак” і симбіотика „Лінекс”.

Дисертанткою доповнено наукові дані щодо підвищення активності 

ферментативного показника мікробіоценозу -  уреази, зниження показників 

місцевого антибактеріального захисту, порушення про- і антиоксидантної 

рівноваги, дисбалансу вмісту біоелементів у ротовій рідині хворих на хронічний



ГП І ступеня. Уперше встановлено, що ендогенне призначення синбіотика 

„Ацидолак” при комплексному лікуванні зазначених хворих сприяє регуляції 

мікробіоценозу, підвищенню неспецифічного і специфічного антибактеріального 

захисту організму і нормалізації метаболічних процесів у пародонті.

Отримані результати дозволили розробити та впровадити у практичну 

діяльність лікарів-стоматологів новий патогенетично обгрунтований спосіб 

комплексного лікування хворих на ГП, в основі якого застосування одночасно із 

традиційною ініціальною пародонтальною терапією місцево „Метродент”, 

рослинного антисептика „Септофіт-дієт” та внутрішньо вітамінно-мінерального 

комплексу „Оліговіт”, синбіотику „Ацидолак” (патент України на корисну модель 

№ 76258). Запропоновано також новий спосіб виготовлення індивідуальної 

пародонтальної капи, що підвищує ефективність місцевого лікування (патент 

України на корисну модель № 76260).

Тому, дану роботу слід визнати науково обґрунтованою і практично 

значимою, що відповідає запиту теоретичної та практичної стоматології.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи.

Дисертаційна робота Г.Д.Семенюк побудована за традиційною схемою, 

викладена літературною українською мовою на 224 сторінках принтерного тексту, 

основний обсяг дисертації представлений на 177 сторінках. Вона складається із 

переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, розділу “Матеріали та 

методи досліджень”, трьох розділів власних досліджень, розділу “Аналіз і 

узагальнення результатів дослідження”, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, додатків. Робота ілюстрована 46 таблицями, 13 

рисунками.

Вступ дисертації повно і логічно розкриває актуальність теми дослідження, 

мету і завдання, наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів, 

особистий внесок автора у виконання дослідження, впровадження та апробацію 

дисертаційних матеріалів, повноту їх викладення в опублікованих працях. Всі 

складові вступу сформульовані ґрунтовно.



Розділ 1 Огляд літератури “Роль мікробіологічних та метаболічних 

порушень у виникненні і розвитку захворювань пародонта та їх медикаментозна 

корекція» викладений на ЗО сторінках та має 3 підрозділи. Він містить 

поглиблений міждисциплінарний аналіз фахової літератури з питань сучасного 

погляду на роль мікробного чинника в етіології і патогенезі хвороб пародонта, 

характер біохімічних, імунологічних порушень в організмі за умов розвитку 

генералізованого пародонтиту, а також роль пробіотичної терапії в комплексному 

лікуванні ГП. Дискусійність наявних наукових спостережень щодо характерних 

для ГП кореляцій між показниками дисбіозу, антибактеріального захисту, 

вільнорадикального окиснення та вмістом макро- і мікроелементів у ротовій 

рідині аргументували доцільність виконання подальших досліджень та 

обгрунтування використання у лікуванні хворих на ГП вітамінно- 

мікроелементних комплексів із адаптаційною, антиоксидантною, метаболічною 

дією для забезпечення нормальної життєдіяльності організму в цілому і тканин 

пародонта зокрема, а також використання бактерійних препаратів, здатних 

корегувати стан бактеріоценозу, контролювати запалення і покращити при цьому 

показники місцевого імунітету. Зміст повністю розкриває назву даного розділу та 

відповідає характеру дисертаційного дослідження. Написаний він лаконічно, 

грамотно, легко з цікавістю читається і свідчить про достатню обізнаність автора 

з даної наукової тематики та вміння критично аналізувати літературні джерела. 

Доказом цього служать аргументовані висновки дисертанта щодо невирішених 

питань.

Другий розділ “ Матеріали та методи досліджень” має 5 підрозділів, які 

характеризують обсяг та характер виконаних клінічних, рентгенологічних, 

лабораторних спостережень, математичних розрахунків. Оригінальним є 

представлення дизайну виконаного дослідження. Як і огляд літератури другий 

розділ не має зауважень.

Клінічна характеристика стоматологічного статусу, зміни ферментативних 

показників мікробіоценозу порожнини рота, місцевого антибактеріального 

захисту, мінерального складу, системи перекисного окиснення білків та



антиоксидантного захисту ротової рідини наведені у п’яти підрозділах 3 розділу. 

Констатовано, що у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І 

ступеня на тлі характерних показників клінічних індексів у ротовій рідині 

достовірно зростала активність уреази (в середньому в 1,91 рази), знижувалися 

активність лізоциму в 1,6 рази і вміст 8 ^ А  в 1,4 рази. Ці зміни супроводжувалися 

вірогідним посиленням міграції лейкоцитів у порожнину рота і злущенням 

епітеліоцитів, зменшенням кількості живих лейкоцитів на 27,0% і зниженням 

позитивної реакції адсорбції мікроорганізмів клітинами епітелію на 22,0%, що 

вказує на підвищення судинної проникності на тлі хронічного запального процесу 

та зниження місцевої неспецифічної резистентності. Отримані результати 

засвідчили, що в ротовій рідині обстежених хворих на хронічний генералізований 

пародонтит І ступеня суттєво зростав рівень окисної модифікації білків усіх 

фракцій при зменшенні активності супероксиддисмутази, каталази; виявлено 

зменшення вмісту кальцію на 21,3%, заліза -  на 21,3%, цинку -  на 19,6% і 

мангану -  на 30,0%, достовірне зростання кількості міді на 28,4%, що є 

свідченням метаболічних порушень у пародонті. Зазначені дані клінічних, 

імунологічних та біохімічних досліджень дисертантки підтвердили, що запальний 

процес у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня супроводжується дисбіозом 

порожнини рота, ослабленням факторів місцевого неспецифічного і специфічного 

гуморального імунного захисту, дисбалансом у системі перекисного окиснення 

білків та антиоксидантного захисту, концентрації біометалів у ротовій рідині.

Наявне зауваження до назви 3-го розділу -  описані результати клініко- 

лабораторного спостереження стосуються лише хронічного генералізованого 

пародонтиту першого ступеня, тоді як у заголовку розділу представлена 

нозологічна патологія без звуження уваги на перебіг, ступінь тяжкості 

пародонтиту «Стан ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит 

за клініко-лабораторними показниками».

Четвертий та п’ятий розділи містять інформацію щодо ефективності 

запропонованого комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит 

хронічного перебігу, першого ступеня у найближчі та віддалені терміни клініко-



лабораторного спостереження. Обгрунтоване дисертанткою патогенетичне 

лікування спрямоване на зменшення впливу мікробного чинника на тканини 

пародонта, нормалізацію метаболізму у них, ліквідацію запальних і дисбіотичних 

змін у порожнині рота, що є необхідними умовами для досягнення тривалої 

ремісії запально-дистрофічного процесу у пародонті. Суть інновації полягає у 

включенні до складу лікувального комплексу, крім антибактеріальних препаратів 

(„Метродент” і „Септофіт-дієт”) і вітамінно-мінерального комплексу („Оліговіт”), 

синбіотика „Ацидолак”, що має на меті через вплив на фізіологічні, біохімічні та 

імунні реакції організму стабілізувати й оптимізувати його нормальну мікрофлору 

та корегувати метаболічні порушення.

Доведено, що відразу після завершення запропонованого лікування хворих 

на хронічний ГП першого ступеня достовірно покращилися клінічні показники 

стану пародонта, знижувалася активність уреази, підвищувалися активність 

лізоциму і вміст Б ^ А  у ротовій рідині, відбувалася нормалізація міграції 

лейкоцитів у порожнину рота і реакції адсорбції мікроорганізмів при істотному 

зниженні рівня окисної модифікації білків, підвищенні активності 

супероксиддисмутази, каталази, внормуванні вмісту біоелементів у ротовій 

рідині.

Через 6 і 12 місяців в обстежених хворих під впливом впровадженого 

способу лікування зареєстровані достовірно нижчі, ніж до лікування, значення 

клінічних індексів. Активність уреази, лізоциму і вміст 8І§А в ротовій рідині 

утримувалися на рівні таких відразу після лікування, досягнувши показників у 

здорових. Через 1 рік після терапії встановлено істотне підвищення 

неспецифічної резистентності організму. У ротовій рідині вміст усіх фракцій 

окисної модифікації білків був вірогідно нижчим, ніж до лікування, а активність 

антиоксидантного захисту вищою і з одночасною нормалізацією рівня кальцію, 

заліза, цинку, міді і мангану (р<0,05). Дисертанткою доведено, що застосування 

синбіотика „Ацидолак” у комплексній терапії хворих на генералізоваий 

пародонтит першого ступеня сприяло досягненню стабілізації через рік у 97,0 % 

хворих основної групи, тоді як у групі порівняння аналогічна реакція пародонта



була тільки у 86 % пролікованих, а в групі контролю -  у 77 %. Отримані 

результати свідчать про високу ефективність пробіотичних препаратів у 

найближчі терміни спостереження, проте у віддалених термінах (особливо через 

12 місяців) кращий результат зафіксований при використанні синбіотика 

„Ацидолак” у схемі комплексного лікування пацієнтів із хронічним 

генералізованим пародонтитом.

Бажано було б цитування у 5-у розділі витягу із історії хвороби пацієнтів 

основної групи із представленням динаміки результатів клініко- 

рентгенологічного, лабораторного обстеження.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» засвідчив, що автор 

зумів у дискусійному характері на 18 сторінках узагальнити та інтерпретувати 

отримані власні дані. Слід відмітить наявне у даному розділі дискусійне 

обговорення отриманих даних, співставлення із відомими результатами, 

отриманими іншими науковцями.

Висновки та практичні рекомендації повністю базуються на отриманому 

фактичному матеріалі, переконливі, аргументовані.

Автореферат відображає основні положення дисертаційної роботи.

Загалом, дисертаційна робота має важливе наукове і практичне значення для 

клінічної медицини, і, зокрема, стоматології, патологічної фізіології. 

Принципових зауважень щодо оформлення і викладення матеріалу в дисертації не 

має.

В плані дискусії дисертанту необхідно дати пояснення на питання:

1. Чому для клініко-лабораторного спостереження обрані хворі саме із 

хронічним генералізованим пародонтитом першого ступеня?

2. Які рекомендації стосовно фізіотерапевтичих заходів у реабілітаційному 

періоді за запропонованою дисертантом схемою лікування?

Заключення

Дисертаційна робота Семенюк Ганни Дмитрівни “Клініко-лабораторне 

обгрунтування застосування синбіотиків у комплексному лікуванні хворих на



генералізований пародонтит” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, виконана при науковому 

керівництві д.мед.н., професора Мельничук Г.М. на сучасному науково- 

методичному рівні, є завершеною, кваліфікованою і самостійною науково- 

дослідницькою працею. Отримані нові обгрунтовані результати, сукупність яких 

розв’язує важливе актуальне наукове завдання.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним в роботі матеріалом, 

обгрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковою новизною і практичним 

значенням рекомендацій дисертація повністю відповідає вимогам п. 11 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. і №1159 від 30.12.2015)

стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а її
*

авторка, Семенюк Ганни Дмитрівни, заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія за 

вирішення актуального наукового завдання стоматології, що полягає у підвищенні 

ефективності етіологічного та патогенетичного лікування хворих на хронічний 

генералізований пародонтит шляхом застосування синбіотиків у складі 

комплексної терапії.

Офіційний опонент -  

завідувачка кафедри терапевтичної 

стоматології Вищого державного 

навчального закладу України «Українська 

медична стоматологічна академія»

доктор медичних наук, професор ПЕТРУШАНКО Т.О.


