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Обгрунтування вибору теми дослідження.

За даними ВООЗ перші ознаки ураження тканин пародонта 

спостерігаються в дітей у віці 5 років, досягають піку в період статевого 

дозрівання та залишаються стабільно високими впродовж усього життя. 

Найпоширенішим захворюванням тканин пародонта в дітей та підлітків є 

хронічний катаральний гінгівіт, який слід розглядати як першу стадію розвитку 

генералізованого пародонтиту, оскільки вже на ранніх стадіях гінгівіту мають 

місце зміни всього пародонтального комплексу. Відсутність адекватного 

лікування та профілактики з часом призводить до незворотних змін у структурі 

всього пародонтального комплексу. Саме тому відсоток ураження тканин 

пародонта в осіб молодого віку є високим, а ступінь тяжкості захворювання 

значним.

На сьогодні запальні захворювання тканин пародонта розглядають як 

реакцію організму на порушення балансу між мікробним агентом та захисними 

системами ротової порожнини під впливом різноманітних екзо- та ендогенних 

чинників. Експериментальні та клінічні дослідження показують, що підвищена 

емоційна вразливість впливає на метаболічні та фізіологічні процеси органів та 

систем організму людини, зокрема і тканин пародонта, що призводить до 

розвитку в них запально-дистрофічних змін. Стрес, тривожність та депресія 

супроводжують людину протягом усього життя. Підвищений вплив цих 

чинників спостерігається в періоди змін і напруженої діяльності організму, до 

яких належать і перші роки навчання у закладах вищої освіти.



Тому важливим з практичної точки зору є пошук нових методів 

діагностики та шляхів підвищення ефективності лікування захворювань тканин 

пародонта в умовах психоемоційного навантаження. У зв’язку з цим тема 

дисертаційної роботи є актуальною та своєчасною.

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

Дисертаційна робота відповідає плану науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології післядипломної освіти ІФІІМУ та є фрагментом комплексної 

науково-дослідної роботи: «Комплексна оцінка та оптимізація методів

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп» (державний реєстраційний №  01 14и001788) 

Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів роботи.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів. Наведені в роботі дані одержано в результаті обстеження 247 

студентів 2-го курсу медичного університету, з яких для подальшого 

спостереження та лікування відібрано 110 студентів (80 осіб з хронічним 

генералізованим пародонтитом початкового та 1 ступеня з підвищено-високим 

рівнем тривожності та 30 здорових пацієнтів того ж віку).

Обстеження пацієнтів проводили із застосуванням традиційних 

клінічних, біохімічних методів, а також проводили визначення 

психоемоційного навантаження шляхом анкетування за Г. Айзенком.

Оцінку ефективності лікування здійснювали за результатами 

порівняльного аналізу анкетування, клінічних та лабораторних показників до, 

після лікування через 1, 6 та 12 місяців. Проведено ретельний аналіз результатів 

дослідження на підставі статистичної обробки матеріалу за допомогою 

параметричних та непарамегричних методів варіаційної статистики, а також 

кореляційного аналізу, для яких використовували сучасні ліцензійні 

комп’ютерні програми. Таким чином, використані в роботі методи є 

адекватними щодо поставлених завдань, відображають сучасний методичний 

рівень досліджень, що дозволило автору отримати вірогідні результати, дійти 

обгрунтованих висновків.



Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики. Дисертаційна робота ГІавлюк Т.В. «Особливості клінічного перебігу 

та лікування захворювань тканин пародонта в студентів молодших курсів» є 

самостійним завершеним науковим дослідженням, проведеним на сучасному 

рівні під керівництвом д.мед.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки 

України Рожка М.М.

Автором уперше вивчено рівень психоемоційного навантаження в 

студентів молодших курсів медичного закладу вищої освіти та встановлено 

підвищений рівень окремих емоційних станів таких як тривожність, фрустрація, 

агресивність та ригідність.

Встановлено, що хронічний генералізований пародонтит початкового 

ступеня частіше визначається в студентів з підвищеним рівнем тривожності, а 

хронічний генералізований пародонтит І ступеня -  у студентів із високим 

рівнем тривожності.

Також автором уперше виявлено, що перебіг хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового та І ступеня в студентів на тлі психоемоційного 

навантаження залежить від рівня тривожності.

Автором доповнено наукові дані щодо показників гіародонтальних 

індексів за умов хронічного генералізованого пародонтиту початкового та 1 

ступенів з урахуванням рівня тривожності.

Одержано результати біохімічних досліджень ротової рідини, які 

підтверджують пряму залежність між порушенням балансу прооксидантно- 

антиоксидантної системи та розвитком захворювань тканин пародонта, а також 

рівнем тривожності пацієнтів.

Автором розроблено та застосовано для комплексного лікування 

генералізованого пародонтиту в студентів молодших курсів за умов 

підвищеного рівня емоційного навантаження лікувальний комплекс, до складу 

якого входили препарати місцевого лікування «Октенісепт» і «Лізак» та 

загального -  «Ноофен» і «Віта-Супрадин Актив», що показало високу 

ефективність.



Практичне значення роботи полягає у тому, що базуючись на клінічних 

та біохімічних дослідженнях, представлено наукове вирішення актуальної 

проблеми сучасної стоматології, а саме: підвищення ефективності лікування 

пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом початкового та І ступеня 

тяжкості у випадку психоемоційного навантаження. Підтверджено патентом 

України на корисну модель.

Простота, доступність, висока клінічна ефективність, відсутність 

побічних реакцій і ускладнень дозволяють рекомендувати розпрацьований 

спосіб лікування в практичну стоматологію.

Результати дисертаційної роботи широко впроваджені в лікувальну 

роботу: у відділенні терапевтичної стоматології центру стоматології

університетської клініки 1ФНМУ, терапевтичного відділення міської 

стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківськ, терапевтичного відділенні 

обласної стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківськ, у терапевтичному 

відділенні міської дитячої стоматологічної поліклініки м. Івано-Франківськ, 

стоматологічного відділення КО «Бурштинська ЦМЛ», стоматологічного 

відділення КНГІ КРР «Косівська ЦРЛ», стоматологічного відділення КНП СРР 

«Снятинська ЦРЛ», стоматологічного відділення КНП ЗРР «Заліщицька ЦРЛ», 

стоматологічного відділення КНП НРР «Надвірнянська ЦРЛ».

Матеріали дисертації активно використовуються в навчальному процесі 

кафедр: стоматології інституту післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету, терапевтичної стоматології Івано- 

Франківського національного медичного університету, терапевтичної

стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Д. Галицького, терапевтичної стоматології Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського, стоматології дитячого віку 

Буковинського державного медичного університету, терапевтичної стоматології 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», стоматології 

Харківського національного медичного університету, терапевтичної

стоматології Харківського національного медичного університету,



терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії, 

терапевтичної стоматології національного медичного університету імені

О.О. Богомольця МОЗ України.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на двох науково-практичних 

конференціях з міжнародною участю, а також на трьох міжнародних 

конференціях у країнах Євросоюзу.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо оформлення. Дисертація 

викладена українською мовою на 206 сторінках друкованого тексту (основний 

текст роботи становить 130 сторінок) і складається зі вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 22 

таблицями та 34 рисунками.

У вст упі, який викладений на 6 сторінках, автор аргументовано доводить 

доцільність і актуальність дослідження генералізованого пародонтиту серед 

студентської молоді в умовах психоемоційного навантаження. Чітко 

сформульовано мету і завдання, вказано на зв'язок обраної геми з науково- 

дослідною роботою кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти 

Івано-Франківського національного медичного університету, висвітлено 

особистий внесок здобувана. Чітко зазначені наукова новизна та практична 

значимість роботи.

Зауваж ення: відсутні.

Розділ «Огляд літ ерат ури»  висвітлений на 22 сторінках, містить 4 

підрозділи: сучасні уявлення про розповсюдженість та особливості клінічного 

перебігу генералізованого пародонтиту в студентів; особливості психічних 

станів студентської молоді в умовах навчального процесу; особливості 

клінічних порушень та вплив психоемоційного навантаження на тканини 

пародонта; сучасні уявлення про лікування захворювань тканин пародонта на 

тлі психоемоційного навантаження.



Матеріали розділу викладені в доступній формі, використані сучасні 

вітчизняні та зарубіжні літературні джерела. Кожен із підрозділів завершується 

коротким підсумком, де автор підкреслює ключові моменти, що в них 

висвітлені.

Зауваж ення: зустрічаються стилістичні та орфографічні неточності; 

доцільним, на мою думку, є о б ’єднання підрозділів 1.1 та 1.3.

Розділ «М ат еріали й мет оди дослідж ення»  викладено на 20 сторінках, 

ілюстровано 1 таблицею. Автор наводить клінічну характеристику пацієнтів, їх 

розподіл на окремі групи, детально розкриває суть клінічних і додаткових 

методів обстеження та їхнє практичне значення, надає схеми призначення 

препаратів та їхню характеристику.

Зауваж ення: детально описано загальновідомі методики, достатньо було 

б зробити посилання на них.

Третій розділ дисертації та перший розділ власних досліджень 

«Особливост і ст омат ологічного ст ат усу в студентів 2 курсу Івано- 

Ф ранківського національного медичного університ ет у, хворих на хронічний  

генералізований пародонт ит  почат кового-І ступенів на тлі 

психоемоційного навантаж ення»  викладений на 24 сторінках, ілюстрований 

11 таблицями та 2 рисунками, складається з 5 підрозділів.

Матеріали підрозділу 3.1. «Психоемоційне навантаж ення у  студентів 2 

курсу» показали, що рівень психоемоційного навантаження студентів був 

підвищеним. Так, спостерігали зростання рівня тривожності як в основній групі 

(12,8±0,49 бала), так в групі порівняння (12,7±0,5 бала) порівняно зі здоровими 

(5,77±0,24 бала). Показники фрустрації, агресивності та ригідності в обох 

групах також були значно вищими відносно контрольної групи, де знаходились 

студенти з клінічно здоровим пародонтом.

Підрозділ 3.2. «Стан гігієни рот ової порож нини у  студентів 2 курсу на 

фоні психоемоційного навантаж ення»  засвідчив, що значення індексу гігієни 

ротової порожнини у всіх підгрупах спостереження відповідало 

«незадовільному» стану гігієни ротової порожнини порівняно з показником III



групи, де індекс був значно меншим і нараховував 0,55±0,06 бала, що 

відповідало «добрій» гігієні ротової порожнини.

Підрозділ 3.3. «Індексна оцінка стану тканин пародонта у  студентів 2 

курсу на фоні психоемоційного навантаж ення»  містить опис груп 

спостереження за даними таких індексів як РМА, числа Свракова, 

кровоточивості ясен, пародонтального індексу Рамфйорда та CPITN. 

Встановлено зростання усіх перелічених показників у студентів, хворих на 

хронічний генералізований пародонтит початкового та 1 ступенів тяжкості з 

урахуванням рівня тривожності.

Підрозділ 3.4. «Стан твердих тканин зубів у  студентів 2 курсу на фоні 

психоемоційного навант аж ення»  описує, що поширеність карієсу в студентів 

основної групи, групи порівняння та контрольної групи є високою і становить 

92,5±4,22 %, 90±4,8 % та 83,33±6,92 % відповідно. Встановлено, що у 111 групі 

число інтактних зубів було вищим у 2,2 раза порівняно з І групою та 1,7 раза 

відносно II групи.

Підрозділ 3.5. «Особливості клінічного перебігу ГГІ у  студентів 2 курсу 

на фоні психоемоційного навантаж ення», вказував на те, що хронічний 

генералізований пародонтит початкового ступеня частіше визначався в 1 А та 

II А підгрупах, в яких були студенти з підвищеним рівнем тривожності, а 

відсоток хронічного генералізованого пародонтиту І ступеня був вірогідно 

вищим у І В та II В підгрупах, де знаходилися студенти з високим рівнем 

тривожності.

Аналіз об ’єктивних показників перебігу хронічного генералізованого 

пародонтиту в групах спостереження засвідчив, що у осіб із високим рівнем 

тривожності клінічна картина генералізованого пародотиту була суттєво 

гіршою в обох підгрупах порівняно з особами із підвищеним рівнем 

тривожності

Зауваж ення: розділ перевантажений таблицями, доцільно було б частину 

таблиць представити у вигляді діаграм та графіків.

Розділ 4 « З м і н и  біохімічних показників рот ової рідини в студентів 2  

курсу Івано-Ф ранківського національного медичного університ ет у, хворих на



хронічний генералізований пародонтит почат кового-! ступеня на фоні 

психоемоційного навант аж ення»  висвітлений на 9 сторінках, ілюстрований 4 

таблицями та 4 рисунками, включає 2 підрозділи.

Підрозділ 4.1. «Стан показників прооксидант ної системи рот ової рідини  

студентів 2 курсу хворих на хронічний генералізований пародонтит  

початкового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаж ення». Аналізуючи 

результати біохімічних досліджень ротової рідини відмічено пряму залежність 

рівня тривожності від показників прооксидантного стану ротової рідини. Чим 

вищим був рівень тривожності, тим гіршими були показники.

Підрозділ 4.2. «Стан показників ант иоксидант ної системи рот ової 

рідини студент ів 2 курсу хворих на хронічний генералізований пародонтит  

початкового-1 ступеня на фоні психоемоційного навантаж ення». Отримані 

значення антиоксидантної системи захисту ротової рідини вказують на значні 

зміни її показників за умов різних рівнів тривожності, що підтверджувалося 

кореляційними зв ’язками.

Зауваж ення: у  розділі проведено кореляційний аналіз між показниками 

прооксидантно-антиоксидантного стану ротової рідини студентів, хворих на 

хронічний генералізований пародонтит, рівнем їх тривожності та станом тканин 

пародонта. Встановлено чимало сильних кореляційних залежностей, на основі 

яких варто було б зробити висновки про патогенетичні механізми формування 

патології тканин пародонта за умов психоемоційного навантаження.

Розділ 5 «Клініко-лаборат орпа оцінка ефект ивност і комплексного  

лікування хронічного генералізованого пародонт ит у почат кового-! ступеня 

на фоні психоемоційного навантаж ення»  викладений на 39 сторінках, 

ілюстрований 6 таблицями та 28 рисунками та включає 4 підрозділи.

Підрозділ 5.1. «Оцінка ефективності лікування за даними показників 

психоемоційного навантаж ення»  засвідчив, що запропонований лікувально- 

профілактичний комплекс призводив до достовірного зменшення показників 

окремих емоційних станів (тривожність, фрустрація, агресивність, ригідність) в 

основній групі, в яку ввійшли студенти хворі на генералізований пародонтит 

початкового та 1 ступеня з підвищеним та високим рівнем тривожності.



Підрозділ 5.2. «Динаміка індексної оцінки стану тканин пародонта у  

студентів 2 курсу хворих на хронічний генералізований пародонтит  

почат кового-І ступеня на фоні психоемоційного навантаж ення на етапах 

проведення комплексної терапії». Показав, що комплексне лікування суттєво 

впливало на динаміку дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта, 

що підтверджувалось позитивною зміною таких показників: індексу РМА, 

цифрового визначення проби ІІ1іллєра-ІІисарева, глибини пародонтальних 

кишень, індексу кровоточивості та пародонтального індекса Рамфйорда, 

індексів СРГПЧ та ОНІ-Б.

Підрозділ 5.3. «Оцінка ефективності лікування за даними змій 

про оксид ант ної системи рот ової рідини». Одержані результати вказують на 

ефективність запропонованого лікування, що підтверджується достовірним 

зниженням показників нрооксидантної системи ротової рідини, таких, як 

малоновий диальдегід та діснові кон'югати одразу після лікування та через 6 і 

12 місяців.

Підрозділ 5.4. «Оцінка ефективності лікування за даними змін 

ант иоксидант ної системи рот ової рідини»  підтверджує ефективність 

удосконаленого лікування зростанням показників антиоксидантної системи 

захисту ротової рідини, таких як: супероксиддисмутаза, глутатіонпероксидаза, 

глутатіон-Б-трансфераза не тільки одразу після лікування, а й у віддалені 

терміни (6 та 12 місяців).

Таким чином, комплексне лікування хронічного генералізованого 

пародонтиту початкового та 1 ступенів з підвищено-високим рівнем 

тривожності призводить до стабілізації патологічного процесу в тканинах 

пародонта та зменшує рівень психоемоційного навантаження, порівняно із 

загальноприйнятим способом лікуванням.

Зауваж ення: розділ дуже об’ємний, містить багато цифрового матеріалу. 

На мій погляд, результати лікування варто було подати не за досліджуваними 

показниками, а залежно від часу спостереження за пацієнтами, тобто, у 

безпосередні та віддалені терміни.



У розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» автор 

підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, докладно і 

доказово пояснюючи найбільш важливі факти і положення.

Висновки, їх 5, відповідають завданням роботи, написані конкретно, 

обгрунтовано, наведені кількісні показники і, загалом, є квінтесенцією 

виконаного дослідження. Вказують на необхідність широкого впровадження 

даних наукових розробок в клінічну практику.

У практичних рекомендаціях чітко вказано схеми застосування місцевих 

та загальних препаратів при лікуванні та профілактиці хронічного 

генералізованого пародонтиту початкового та І ступенів на тлі 

психоемоційного навантаження.

Список використаних джерел літератури включає 220 праць (із них 

кирилицею -  102, латиницею -  1 18).

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових робіт, із них 5 

статей у фахових виданнях України, 2 -  в іноземних журналах, 1 деклараційний 

патент України на корисну модель, 5 тез -  у наукових матеріалах міжнародних і 

всеукраїнських конференцій.

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності (академічного плагіату, самонлагіату, фабрикації, 

фальсифікацї). За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації, не 

було виявлено ознак академічного плагіату, самонлагіату, фабрикації, 

фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації Павлюк Тетяни 

Василівни на тему «Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань 

тканин пародонта в студентів молодших курсів» є унікальним на 92 %. 

Дисертація та наявні за її темою публікації не містять академічного плагіату.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи немає. Подекуди звертали на себе увагу описки, граматичні та 

стилістичні помилки, проте їх наявність не зменшує значення та вагомість 

отриманих даних.



Опубліковані праці повністю відображають основний зміст та результати 

дисертаційного дослідження.

В якості дискусії пропоную дисертанту відповісти на такі запитання:

1. Чому Ви поклали в основу поділу на підгрупи саме показники 

тривожності, а не інші критерії емоційних станів за Г. Айзенком?

2. Чи спостерігали Ви під час ведення пацієнтів загострення хронічного 

генералізованого пародонтиту? Якщо так, то як змінювалася Ваша тактика 

лікування?

3. У чому полягала різниця між механізмами дії препаратів, обраних 

Вами для місцевого лікування в різних групах спостереження? Чи 

застосовувалося Вами загальне лікування в підгрупі порівняння?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота ГІавлюк Тетяни Василівни на тему «Особливості 

клінічного перебігу та лікування захворювань тканин пародонта в студентів 

молодших курсів» за актуальністю теми, метою і завданнями дослідження, 

обгрунтованістю та достовірністю отриманих результатів, їх науковою 

новизною і практичною значимістю, якістю оформлення та повнотою викладу 

відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України №  167 від 6 березня 2019 року, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 -  Охорона здоров'я, за 

спеціальністю 221 -  Стоматологія.
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