
ВІДГУК  

офіційного опонента, завідувачки кафедри стоматології дитячого віку 

Буковинського державного медичного університету МОЗ України, доктора 

медичних наук, професора Годованець Оксани Іванівни на дисертаційну 

роботу Гуранича Сергія Петровича «Структурно-метаболічні особливості 

тканин пародонта інтактних щурів та за умов експериментальної 

інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за 

спеціальністю 221 – Стоматологія 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. 

Захворювання ротової порожнини становлять значне навантаження на 

загальне здоров’я населення у багатьох країнах світу та вражають людей протягом 

усього життя. Лікування таких нозологій є дороговартісним і зазвичай не 

охоплюється державними лікувально-профілактичними програмами системи 

охорони здоров’я. Так, у більшості країн із високим рівнем доходу витрати на 

лікування зубів складають в середньому лише 5 % від загальних витрат на охорону 

здоров’я. Серед широкого переліку захворювань органів ротової порожнини 

заслуговує на особливу увагу проблема ураження тканин пародонта. Зокрема, від 

запально-дистрофічних змін навколозубних тканин страждає майже 10 % 

населення планети, причому, відсоток передчасної втрати зубів у таких випадках 

доволі високий. Особливе занепокоєння викликають статистичні дані щодо 

прогресуючого розвитку необоротних змін утримуючого апарату зубів у людей 

молодого віку. 

Прогрес сучасної пародонтології багато в чому залежить від інтеграції 

етіопатогенетичних механізмів розвитку загальної соматичної патології та 

захворювань пародонта, оскільки доволі часто саме розлади функціональної 

активності внутрішніх органів і механізмів нейрогуморальної регуляції є 

пусковими причинами патологічних змін в усіх структурах пародонта. 

Тому важливим не лише з теоретичної, а й з практичної точки зору є 

всебічний аналіз усіх ланок патогенетичного ураження навколозубних тканин на 



тлі ендокринної патології, зокрема інсулінорезистентності та йододефіциту, а 

також пошук нових підходів до комплексної діагностики та своєчасного лікування 

захворювань пародонта, особливо на тлі комбінованої ендокринопатії. У зв’язку з 

цим тема дисертаційної роботи є актуальною та своєчасною. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних робіт Івано-

Франківського національного медичного університету «Онтогенетичні 

особливості морфофункціонального стану органів і тканин в умовах йододефіциту, 

гіпотиреозу» (номер державної реєстрації 0119U002847) та «Комплексне 

дослідження морфологічних, функціональних та клінічних особливостей тканин 

протезного ложа та їхнє значення при ортопедичному лікуванні знімними 

конструкціями зубних протезів» (номер державної реєстрації 0119U003667). Автор 

є безпосереднім виконавцем фрагментів робіт. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів.  

Наведені в роботі дані одержано в результаті дослідження достатньої 

кількості експериментального матеріалу (експеримент проведено на 120-ти 

статевозрілих щурах-самцях). Використані моделі інсулінорезистентності та 

йододефіциту є апробованими іншими дослідниками та дають можливість 

розвитку очікуваних порушень у дослідних тварин. Дослідження біологічного 

матеріалу проводили із застосуванням традиційних методів лабораторної 

діагностики (біохімічних, морфологічних) у сертифікованих лабораторіях Івано-

Франківського національного медичного університету. Визначення маркерів 

гіпотиреоїдної дисфункції та інсулінорезистентності дозволило підтвердити 

наявність гуморальних розладів у щурів експериментальних груп. Метаболічні 

зміни у тканинах пародонта базувалися на вивченні мінерального складу твердих 

тканин і крові, системи енергосинтезу, прооксидантно-антиоксидантного 

гомеостазу. Аналіз гістологічної будови всіх структур пародонта доповнюють 

результати їх морфометричного та денситометричного дослідження. Автором 

проведено ретельне опрацювання отриманих результатів на підставі статистичного 



аналізу цифрових даних за допомогою методів варіаційної статистики з 

використанням сучасних ліцензійних комп’ютерних програм.  

Таким чином, використані в роботі методи є адекватними щодо поставлених 

завдань, відображають сучасний методичний рівень досліджень, що дозволило 

автору отримати достовірні результати та дійти обгрунтованих висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Автором уперше вивчено мінеральний склад твердих тканин пародонта та 

крові у щурів із інсулінорезистентністю, йододифіцитом та з’ясовано особливості 

акумуляції біоелементів у досліджуваних тканинах за умов комбінованої 

ендокринопатії. Доповнено дані щодо зміни вмісту макро-/мікроелементів на тлі 

перерозподілу активності лужної та кислої фосфатаз сироватки крові. Уперше 

вивчено активність ферментів енергосинтезу у щурів із гуморальними розладами. 

Розширено відомості патогенетичного впливу продуктів пероксидації на тканини 

пародонта та зміни активності антиоксидантних ферментів при порушеній 

толерантності до глюкози, йодній депривації та за умови їх поєднання. 

Практичне значення роботи.  

Практичне значення роботи полягає у тому, що експериментальним шляхом 

представлено наукове вирішення актуальної проблеми сучасної стоматології щодо 

особливостей структурно-метаболічних змін м’яких та твердих тканин пародонта 

за умов коморбідної патології (інсулінорезистентності на тлі йододефіциту).  

Одержані результати можуть бути використані як теоретична основа для апробації 

у клінічній практиці пацієнтам із захворюваннями тканин пародонта на тлі 

поєдання інсулінорезистентності чи цукрового діабету та гіпотиреозу. Такі 

результати дозволять розширити комплекс профілактичних, діагностичних заходів 

із метою доклінічної діагностики, підвищення ефективності лікування пацієнтів із 

ураженнями пародонта на тлі інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом.   

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес кафедри 

нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету  

ім. М. І. Пирогова, кафедр фізіології імені Я. Д. Кіршенблата та ортопедичної 

стоматології Буковинського державного медичного університету, кафедри 

фізіології ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет  



ім. І. Я. Горбачевського», кафедри фізіології та анатомії людини Національного 

фармацевтичного університету, кафедр фізіології та післядипломної освіти лікарів-

стоматологів-ортопедів Української медичної стоматологічної академії, кафедр 

фізіології, патофізіології та стоматології Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету (усього 10 актів впровадження, які наведені у додатку). 

Апробація результатів дисертації. 

Основні положення та результати наукової роботи доповідалися та 

обговорювалися на двадцяти одній науково-практичній конференції в медичних 

освітніх закладах України та поза її межами.  

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо оформлення.  

Дисертація викладена українською мовою на 235 сторінках друкованого 

тексту (основний текст роботи становить 142 сторінки) за стандартною схемою і 

складається з анотацій (українською та англійською мовами), списку публікацій 

здобувача за темою дисертації, переліку умовних позначень, вступу, огляду 

літератури, опису матеріалу та методів дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, списку 

використаних джерел літератури та додатків. Робота ілюстрована 5 таблицями,  

35 рисунками (з них 25 мікрофотографій). 

У вступі, який викладений на 9 сторінках, автор аргументовано доводить 

доцільність і актуальність дослідження метаболічних і структурних змін тканин 

пародонта за умов інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом. Автором 

чітко сформульовано мету і завдання дослідження, вказано на зв’язок обраної теми 

з науково-дослідними роботами Івано-Франківського національного медичного 

університету, висвітлено особистий внесок здобувача. Конкретно зазначені 

наукова новизна та практична значимість роботи. 

Зауваження: відсутні. 

Розділ «Огляд літератури» висвітлений на 25 сторінках, містить два 

підрозділи, у яких автор характеризує роль йодовмісних гормонів у процесах 

мінералізації/демінералізації твердих тканин зубощелепної системи та 

патогенетичні зміни тканин пародонта за умов йододефіциту; етіопатогенетичні 



аспекти, вплив на стоматологічний статус інсулінорезистентності за умов 

належного забезпечення йодом та йодної депривації. Матеріали розділу викладені 

в доступній формі. Автором використані сучасні вітчизняні та зарубіжні 

літературні джерела, аналіз яких доводить актуальність вибраної теми 

дослідження. Кожен із підрозділів завершується коротким підсумком, де автор 

підкреслює ключові моменти, що в них висвітлені. 

Зауваження: автором детально описано механізми розвитку модельованих 

ендокринопатій. На мою думку, достатньо було представити тільки процеси, які 

відбуваються у тканинах пародонта, за досліджуваних умов. 

Розділ «Матеріал і методи» викладено на 23 сторінках, ілюстровано  

1 таблицею. У розділі представлено дизайн дослідження, детально описані 

використані моделі експерименту та методики. Автор наводить характеристику, 

обґрунтування обраних методик, детальний опис усіх етапів їх виконання. Вибрані 

методи дослідження (фізіологічні, біохімічні, гістологічні) адекватні до мети і 

завдань дослідження, а застосовані методи статистичного аналізу цифрових даних 

не викликають сумніву у достовірності висновків роботи.  

Зауваження: описано загальновідомі методики, достатньо було б зробити 

посилання на них. 

Третій розділ дисертації та перший розділ власних досліджень 

«Співвідношення накопичення біоелементів (кальцію, магнію, цинку, 

марганцю та міді) у цементі кореня зуба, комірковому відростку та частині, 

еритроцитарній масі та змін показників енергетичного обміну в інтактних та 

інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення йодом та 

йододефіциту» викладений на 22 сторінках, ілюстрований 1 таблицею та  

7 рисунками, складається з п’яти підрозділів. 

Матеріали підрозділу 3.1. «Зміни маркерів тиреоїдного гомеостазу в 

інтактних та інсулінорезистентних щурів за умов належного забезпечення 

йодом та йододефіциту» вказують на порушення тиреоїдного гомеостазу у тварин 

дослідних груп та доводять, що у щурів 3-ї дослідної групи (інсулінорезистентність 

на тлі йододефіциту) виявили достовірні зміни гіпофізарно-тиреоїдної системи 

(зменшення вмісту тиреоїдних гормонів, зниження індексу периферичної конверсії 



та зростання відношення тиреотропного гормону аденогіпофіза до вільного 

тироксину) щодо значень у тварин із моноендокринопатіями. 

Підрозділ 3.2. «Зміни маркерів вуглеводного обміну інтактних щурів, 

тварин із йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за умови їх поєднання» 

засвідчив, що моделювання інсулінорезистентності у дослідних тварин 

супроводжувалося зростанням рівня глюкози, глікованого гемоглобіну крові та 

інсуліну сироватки крові. Критерієм виражених порушень обміну вуглеводів у 

щурів 3-ї дослідної групи було достовірне зростання індексу 

інсулінорезистентності HOMA-IR щодо аналогічних показників у тварин із 

монойоддефіцитом чи ізольованою порушеною толерантністю до глюкози. 

Підрозділ 3.3. «Мінеральний склад цемента кореня зуба, коміркового 

відростка та частини, еритроцитарної маси інтактних тварин, щурів із 

йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за умови їх поєднання» містить 

кількісну характеристику вмісту кальцію, магнію, марганцю, цинку та міді у 

досліджуваних тканинах інтактних та дослідних щурів. Наведено результати 

перерозподілу макро- і мікроелементів між твердими тканинами пародонта та 

кров’ю за умов йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання. Доведено 

більш виражені зміни мінерального складу при моделюванні комбінованої 

ендокринопатії. Результати представлені у вигляді таблиці, що покращує 

сприйняття виявлених змін вмісту біоелементів. 

У підрозділі 3.4. «Аналіз активності лужної та кислої фосфатаз сироватки 

крові інтактних тварин, щурів із йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за 

умови їх поєднання» автор описує зміни активності фосфатаз сироватки крові при 

моделюванні ізольованих та комбінованої ендокринних патологій. Встановлено, 

що найбільш виражені зміни активності кислої та лужної фосфатаз розвиваються 

за умов інсулінорезистентності на тлі йододефіциту. 

Результати представлені у підрозділі 3.5. «Зміни показників енергетичного 

обміну щурів із йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за умови їх 

поєднання» вказують на те, що гуморальні розлади призводять до неоднозначних 

порушень системи енергозабезпечення тканин. Встановлено, що у тварин із 

йододефіцитом відмічали ізольоване зменшення активності лактатдегідрогенази; 



за умов навантаження фруктозою – супресію активності лактат- і 

сукцинатдегідрогенази на тлі активації малатдегідрогенази; у щурів із 

комбінованою ендокринопатією – виражене пригнічення активності всіх 

досліджуваних дегідрогеназ сироватки крові. 

Після кожного підрозділу автор підсумовує отримані результати та 

характеризує основні тенденції змін досліджуваних показників. 

Після розділу 3 автор наводить висновки, які логічно витікають із 

проведеного статистичного аналізу отриманих результатів. 

У кінці розділу вказано перелік друкованих праць здобувача, у яких 

висвітлено результати дослідження, представлені у даному розділі. 

Зауваження: доцільно було б провести кореляційний аналіз між 

досліджуваними параметрами, зокрема, рівнем гормонів та вмістом мінеральних 

речовин чи активністю ферментів енергосинтезу. Такі дані підкреслили би 

з’ясовані патогенетичні механізми. 

Розділ 4 «Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз сироватки крові, 

м’яких тканин пародонта інтактних та інсулінорезистентних щурів за умов 

належного забезпечення йодом та йододефіциту» висвітлений на 11 сторінках, 

ілюстрований 3 рисунками, включає 2 підрозділи.  

Підрозділ 4.1. «Зміни процесів перекисного окиснення білків і ліпідів у 

сироватці крові, м’яких тканинах пародонта інтактних тварин, щурів із 

йододефіцитом, інсулінорезистентністю та за умов їх поєднання». Аналізуючи 

результати біохімічних досліджень процесів вільнорадикального окиснення у 

досліджуваних тканинах інтактних і дослідних щурів, автор доводить 

співнапрямлену активацію перекисного окиснення білків і ліпідів у гомогенаті 

слизової оболонки коміркового відростка та частини, а також активацію перекисної 

деструкції ліпідних біомолекул на тлі супресії перекисної деструкції білків у 

сироватці крові. 

Підрозділ 4.2. «Зміни активності ферментів системи антиоксидантного 

захисту сироватки крові інтактних тварин, щурів із йододефіцитом, 

інсулінорезистентністю та за умов їх поєднання». Отримані значення ферментів 

антиоксидантної системи сироватки крові вказують на зміни їх активності за умов 



ізольованих ендокринних порушень та виражену супресію активності більшості 

антирадикальних ферментів у щурів із порушеною толерантністю до глюкози на 

тлі дефіциту йоду.  

Після кожного підрозділу автор підсумовує отримані результати та 

характеризує основні тенденції змін досліджуваних показників. 

Після розділу 4 автор наводить висновки, які логічно витікають із 

проведеного статистичного аналізу отриманих результатів. 

У кінці розділу вказано перелік друкованих праць здобувача, у яких 

висвітлено матеріали дослідження, представленого у даному розділі. 

Зауваження: відсутні. 

Розділ 5 «Структурні особливості твердих і м’яких тканин пародонта  

інтактних тварин, щурів за умов йододефіциту, інсулінорезистентності та їх 

поєднання» викладений на 31 сторінці, ілюстрований 3 таблицями й  

25 мікрофотографіями та включає 2 підрозділи. Забарвлення гістологічних 

препаратів здійснено за трьома методиками (гематоксиліном та еозином, 

альціановим синім за Стідменом та PAS-забарвлення), що дозволяє якісно 

верифікувати розвиток патологічних змін у досліджуваних тканинах. 

Підрозділ 5.1. «Особливості структурної організації коміркового 

відростка та частини й цемента кореня зуба інтактних тварин, щурів за умов 

йододефіциту, інсулінорезистентності та їх поєднання» присвячений аналізу 

гістологічної будови твердих тканин пародонта. Якісні мікрофотографії 

демонструють розвиток патологічних змін структурної організації коміркового 

відростка та частини й цемента кореня зуба у щурів із ізольованими та 

комбінованою ендокринопатіями, які підтверджені результатами денсито- та 

морфометричного аналізу. 

У підрозділі 5.2. «Морфологічна будова слизової оболонки коміркового 

відростка та частини в інтактних тварин, щурів за умов йододефіциту, 

інсулінорезистентності та їх поєднання» представлено вивчену автором  

структуру слизової оболонки коміркового відростка та частини. Встановлено 

розвиток патологічного процесу в усіх шарах епітелію тварин із 

інсулінорезистентністю на тлі йододефіциту. З метою об’єктивізації отриманих 



результатів було проведено морфометричне та денситометричне дослідження. 

Після кожного підрозділу автор підсумовує отримані результати та 

характеризує основні тенденції змін досліджуваних показників. 

Після розділу 5 автор наводить висновки, які логічно витікають із 

проведеного статистичного аналізу отриманих результатів. 

У кінці розділу вказано перелік друкованих праць здобувача, у яких 

висвітлено результати дослідження, представленого у даному розділі. 

Зауваження: розділ апробований найменше у порівнянні з іншими розділами 

власних досліджень, проте за результатами цього розділу опублікована стаття у 

журналі, що віднесений до наукометричної бази Scopus. 

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» автор 

підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, докладно і 

доказово пояснює найбільш важливі факти і положення, співставляє їх із відомими 

даними літератури, доводить актуальність проведеної наукової роботи. Розділ 

викладений на 31 сторінці. 

Зауваження: відсутні. 

Висновки у кількості п’ять, відповідають завданням дослідження, написані 

конкретно, обгрунтовано, наведені кількісні показники і, загалом, є квінтесенцією 

виконаного дослідження.  

Список використаних джерел літератури включає 336 праць (із них 

кирилицею – 181, латиницею – 155), причому більше 60 % опубліковані впродовж 

останніх п’яти років. 

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових виданнях. 

За темою дисертації опубліковано 31 наукову працю, серед яких 10 статей, у тому 

числі вісім у фахових наукових виданнях України (з них одна – у виданні 

віднесеному до наукометричної бази Scopus та одна – наукометричної бази Web of 

Science), дві – в іноземних виданнях, 21 тези у матеріалах наукових форумів різного 

рівня. 12 робіт одноосібні (у тому числі одна стаття). 

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

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



виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Текст представлених матеріалів дисертації Гуранича Сергія Петровича на тему: 

«Структурно-метаболічні особливості тканин пародонта інтактних щурів та за 

умов експериментальної інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом» є 

унікальним на 94 %. 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 одержаних даних. 

Опубліковані праці повністю відображають основний зміст та результати 

дисертаційного дослідження. В якості дискусії пропоную дисертанту відповісти на 

такі запитання:  

1. Чи виявлені Вами зміни твердих тканин пародонта є подібними до змін у 

інших кістках організму за умови модельованих патологій? Якщо є відмінності чи 

особливості, то як можна це пояснити? 

2. Як, на Вашу думку, можна інтерпретувати різноспрямовані зміни вмісту 

продуктів перекисного окиснення білків у сироватці крові та м’яких тканинах 

пародонта у тварин із комбінованою ендокринною патологією? 

3. Які патогенетичні механізми ураження пародонта є первинними та 

ключовими при поєднаному впливі інсулінорезистентності та йододефіциту? 

4. Які із отриманих Вами результатів можна використати за теоретичну 

основу, що може покращити профілактику захворювань пародонта у пацієнтів із 

комбінованими ендокринними порушеннями після клінічної апробації та яким 

чином? 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Гуранича Сергія Петровича на тему «Структурно-

метаболічні особливості тканин пародонта інтактних щурів та за умов 

експериментальної інсулінорезистентності у поєднанні з йододефіцитом» є 

завершеним, самостійно виконаним науковим дослідженням, що вирішує важливе 



завдання стоматології щодо комплексного встановлення механізмів ураження 

твердих та м’яких тканин пародонта за умов інсулінорезистентності на тлі 

належного та обмеженого забезпечення йодом. Матеріали наукової роботи у повній 

мірі опубліковані у фахових наукових виданнях, впровадженні у навчальний 

процес профільних кафедр закладів вищої освіти. 

За актуальністю теми, метою і завданнями дослідження, обгрунтованістю та 

достовірністю отриманих результатів, їх науковою новизною і практичною 

значимістю, якістю оформлення та повнотою викладу дисертаційна робота 

Гуранича Сергія Петровича на тему «Структурно-метаболічні особливості тканин 

пародонта інтактних щурів та за умов експериментальної інсулінорезистентності у 

поєднанні з йододефіцитом» повністю відповідає вимогам пп. 10, 11 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 6 березня  

2019 року (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України 

№979 від 21 жовтня 2020 року), а її автор, Гуранич Сергій Петрович, заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 – Охорона 

здоров’я за спеціальністю 221 – Стоматологія. 
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