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Обгрунтування вибору теми дослідження. Погіршення 

стоматологічного здоров’я дітей, незалежно від впровадження превентивних 

заходів, залишається досить актуальною проблемою серед стоматологів 

дитячого віку. Результати епідеміологічних досліджень свідчать, що в Україні 

поширеність карієсу у 12-річних дітей становить 80,7 %, при цьому у західних 

регіонах вона є однією із найвищих в Україні та відповідає 93-100 % при рівні 

інтенсивності – 3,4-6,5. Існує значна кількість факторів, які сприяють 

виникненню карієсогенної ситуації в ротовій порожнині, що призводить до 

порушення цілісності твердих тканин зубів. Другою за поширеністю 

стоматологічною патологією є ураження тканин пародонта. За даними ВООЗ у 

віці 5-ти років у дітей вже діагностують перші ознаки даного захворювання, які 

в період статевого дозрівання досягають піку. Серед таких проявів найчастіше 

виявляють хронічний катаральний гінгівіт, який необхідно розглядати як першу 

стадію розвитку генералізованого пародонтиту, оскільки навіть на ранніх стадіях 

гінгівіту мають місце зміни всього пародонтального комплексу. Несвоєчасна, 

неповноцінна діагностика та профілактика уражень стоматологічного генезу з 

часом призводить до незворотних змін у структурі не лише твердих тканин зубів, 

а й тканин пародонта. Погіршення стоматологічного статусу у дитячому віці стає 

підгрунтям для формування патології щелепно-лицевої ділянки у дорослих. 

Особливу увагу привертає зростання поєднаної стоматологічної та соматичної 



патології у дитячого населення. Такі дані зумовлюють необхідність вивчення 

впливу зовнішніх чинників довкілля та порушень показників гомеостазу 

організму, який росте, на розвиток стоматологічних захворювань. Перше місце 

серед загальносоматичної патології дитячого віку посідають ендокринні 

захворювання, зокрема, гіпотиреоїдна дисфункція, що особливо поширена в 

регіонах зобної ендемії. Привертає також увагу висока частота анемій серед 

дітей, як проживають на даних територіях.  

Тому важливим з практичної точки зору є пошук нових маркерів ранньої 

діагностики захворювань твердих тканин зубів та пародонта при доклінічних 

проявах йодо- та залізодефіциту (за умов легкого йододефіциту та латентного 

залізодефіциту). Тому тема дисертаційної роботи є актуальною та своєчасною. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи Івано-

Франківського національного медичного університету на тему: «Онтогенетичні 

особливості морфофункціонального стану органів і тканин в умовах 

йододефіциту, гіпотиреозу» (номер державної реєстрації 0119U002847, 2019-

2024 рр.). Тема дисертації затверджена Вченою Радою Івано-Франківського 

національного медичного університету (протокол №5 від 25 квітня 2017 року) та 

уточнена на такому ж засіданні (протокол №12 від 30 серпня 2021 року). 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів. Наведені в роботі дані одержано в результаті обстеження  

133 практично здорових дітей. Обстеження пацієнтів проводили із 

застосуванням біохімічних та клінічних методів дослідження. Цифрові дані 

опрацьовано статистично за допомогою параметричних методів варіаційної 

статистики, а також кореляційного аналізу. Використані в роботі методи є 

адекватними щодо поставлених завдань, відображають сучасний методичний 

рівень досліджень, що дозволило автору одержати достовірні результати та дійти 

обгрунтованих висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота  

Заяць О.В. «Співвідношення показників оксидативних процесів, системи  



L-аргінін/аргінази, газових медіаторів (нітроген оксиду і гідроген сульфіду) 

ротової рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним 

залізодефіцитом» є самостійним завершеним науковим дослідженням, 

проведеним на сучасному рівні. 

У роботі розширено дані щодо оксидативних процесів ротової рідини за 

умов ізольованих мікроелементозів та комбінованої патології. Встановлено 

особливості показників систем метаболізму нітроген оксиду, L-аргінін/аргінази, 

гідроген сульфіду ротової рідини у школярів за умов залізо- та йододефіциту і їх 

поєднання. Досліджено, що за умов ізольованих мікроелементозів та їх 

комбінації у ротовій рідині дітей зростає рівень нітрит-іону, суми нітритів та 

нітратів на тлі зниження активності аргінази. З’ясовано зростання концентрації 

цитотоксичного пероксинітриту у ротовій рідині, що асоціюється з розвитком 

каріозного процесу та гінгівіту. 

Низку новизни одержаних результатів підтверджено патентом України на 

корисну модель «Спосіб донозологічної діагностики змін стоматологічного 

статусу в дітей ендемічного регіону» (№ 143802. 2020 Сер 10). 

Практичне значення роботи. Практичне значення роботи полягає у тому, 

що встановлені ранні біохімічні маркери ротової рідини дітей, що вказують на 

розвиток стоматологічної патології на доклінічних стадіях розвитку 

залізодефіциту та належного й обмеженого поступлення йоду. Простота, 

доступність, неінвазивність методу дозволяють широко впроваджувати даний 

спосіб діагностики ротової рідини у практиці дитячого стоматолога. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського 

національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 

кафедри фізіології Української медичної стоматологічної академії, кафедри 

фізіології імені Я.Д. Кіршенблата Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет», кафедри фізіології 

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова,  

кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного 

університету, кафедр фізіології та патофізіології Івано-Франківського 



національного медичного університету, кафедри стоматології ННІ ПО Івано-

Франківського національного медичного університету, кафедри ортопедичної 

стоматології Буковинського державного медичного університету, кафедри 

дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних 

захворювань Полтавського державного медичного університету, у лікувальну 

роботу центру стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету. Усі акти впроводження представлені у додатку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

доповідалися та обговорювалися на 15-ти науково-практичних конференціях та 

форумах різного рівня, у тому числі за межами України. 

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо оформлення. Дисертація 

викладена українською мовою на 220 сторінках друкованого тексту (основний 

текст роботи становить 128 сторінок). Дисертація має анотацію, вступ, огляд 

літератури, розділ «Матеріал і методи дослідження», три розділи власних 

досліджень, аналіз і узагальнення результатів дослідження, висновки, список 

використаних джерел та додатки. Список джерел літератури налічує 349 праць 

(із них латиницею – 166, кирилицею – 183). Робота ілюстрована 30 рисунками,  

8 таблицями. 

Вступ викладено на 8 сторінках, у ньому надано інформацію щодо 

актуальності, зв’язку роботи з науковою тематикою Івано-Франківського 

національного медичного університету, мети й завдань дослідження, 

охарактеризовано об’єкт, предмет та методи дослідження, представлено наукову 

новизну отриманих результатів, особистий внесок здобувача, впровадження 

одержаних результатів, публікації. Усі складові вступу викладено доступно і 

зрозуміло. Мета дослідження чітко сформульована та відповідає рівню 

дисертацій на здобуття доктора філософії. Відповідно до мети поставлено п’ять 

завдань для її виконання. Об’єкт та предмет досліджень визначені здобувачем 

методично правильно. 

Зауваження до розділу: відсутні. 

Розділ «Огляд літератури» висвітлений на 18 сторінках, містить 3 

підрозділи. Здобувачем проведено детальний та повний аналіз літературних 



джерел із питань, що стосуються впливу мікроелементозів на соматичний та 

стоматологічний статус. Матеріали розділу викладені в доступній формі, 

використані сучасні вітчизняні і зарубіжні літературні джерела. Кожен із 

підрозділів завершується коротким підсумком, де автор підкреслює ключові 

моменти, що в них висвітлені.  

Зауваження до розділу: у розділі зустрічаються стилістичні та 

орфографічні неточності. 

Розділ «Матеріал і методи дослідження» викладений на 18 сторінках, 

ілюстрований 8 таблицями. У розділі, який включає чотири підрозділи, автор 

наводить розподіл школярів на окремі групи, детально розкриває суть 

біохімічних, клінічних і статистичних методів дослідження.  

Зауваження до розділу: у розділі детально описано загальноприйняті 

методики. На мою думку, достатнім було би посилання на них із зазначенням 

лише принципу виконання методу. 

Третій розділ дисертації та перший розділ власних досліджень 

«Особливості про-/антиоксидантного балансу ротової рідини дітей з легким 

йододефіцитом, латентним залізодефіцитом та їх поєднанням» викладений на 

18 сторінках, розділений на два підрозділи, містить шість рисунків. 

Матеріали підрозділу 3.1. «Зміни показників перекисного окиснення білків 

та ліпідів ротової рідини у дітей з латентним залізодефіцитом за умов 

належного забезпечення йодом та легкого йододефіциту» показали, що за умов 

ізольованих мікроелементозів відбувється активація процесів білкової (особливо 

виражена у віці 6-11 років) та ліпідної (у молодших школярів лише у хлопчиків, 

тоді як у старших школярів незалежно від статі) пероксидації. За умов 

комбінованої патології дані зміни мали таку ж тенденцію, проте у дітей старшого 

шкільного віку процеси білкової пероксидації мали різнонаправлений характер. 

Так, у юнаків встановлено зростання продуктів окисної модифікації білків, а у 

дівчат, навпаки зниження даного показника. 

Підрозділ 3.2. «Зміни показників протирадикального захисту ротової 

рідини у дітей з латентним залізодефіцитом за умов належного забезпечення 

йодом та легкого йододефіциту» засвідчив, що за умов ізольованих 



мікроелементозів спостерігають дисбаланс антиоксидантної системи ротової 

рідини, а саме пригнічення активності супероксиддисмутази на тлі активації 

глутатіонпероксидази. 

Зауваження до розділу: відсутні. 

Розділ 4 «Співвідношення показників систем L-аргінін/аргінази, 

нітроген оксиду і гідроген сульфіду ротової рідини у дітей з латентним 

залізодефіцитом за умов належного забезпечення йоду та йододефіциту» 

висвітлений на 17 сторінках, розділений на три підрозділи, містить вісім 

рисунків. 

Підрозділ 4.1. «Зміни показників системи L-аргінін/аргінази у ротовій 

рідині дітей з латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого 

забезпечення йодом». Аналізуючи біохімічні показники ротової рідини, у дітей 

молодшого шкільного віку встановлено пригічення активності аргінази у дітей із 

комбінованою патологією. У старших школярів дані зміни мали більш 

інтенсивний характер. За умов комбінованої патології встановлено зменшення 

ріня L-аргініну, тоді як  при латентному залізодефіциті виявлено 

різнонаправлений характер змін: у юнаків – зниження, а у дівчат – зростання 

даного показника. Встановлено кореляційний взаємозв’язок між показниками 

системи L-аргінін/аргінази та показнками тиреоїдного статусу і обміну заліза. 

Підрозділ 4.2. «Зміни показників метаболізму нітроген оксиду у ротовій 

рідині дітей з латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого 

забезпечення йодом». Доведено, що найінтенсивініші зміни показників системи 

оксиду азоту у дітей за умов комбінованої патології, а саме зростання рівня 

нітрит іону та токсичного пероксинітриту, що має більш обтяжуючий характер 

при врахуванні вікових особливостей. Встановлено кореляційні взаємозв’язки 

між показниками системи оксиду азоту та даними тиреоїдного статусу і обміну 

заліза. 

У підрозділі 4.3. «Зміна концентрації гідроген сульфіду у ротовій рідині 

дітей із латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого 

забезпечення йодом» представлено дані що підтверджують зростання 



концентрації гідроген сульфіду у ротовій рідині, проте тільки у дівчат старшої 

вікової групи за умов комбінованої патології. 

Зауваження до розділу: відсутні. 

Розділ 5 «Взаємозв’язок між показниками тиреоїдного гомеостазу, 

обміну заліза та стоматологічним статусом дітей з латентним 

залізодефіцитом і легким йододефіцитом» викладений на 32 сторінках, 

розділений на три підрозділи, містить 16 рисунків. 

У підрозділі 5.1. «Особливості тиреоїдного статусу дітей з латентним 

залізодефіцитом за умов належного та обмеженого забезпечення йодом» 

виявлено, що у дітей із комбінованим залізо- та йододефіцитом існує виражений 

дисбаланс тиреоїдного профілю, а саме зниження секреції тиреоїдних гормонів 

на тлі тиреотропінемії та порушення тиреоїдного гомеостазу. 

У підрозділ 5.2. «Показники обміну заліза дітей з латентним 

залізодефіцитом за умов належного забезпечення йодом та йодної депривації» 

доведено, що у дітей із латентним залізодефіцитом встановлено зменшення 

вмісту гемоглобіну у капілярній крові, виснаження показників депо заліза 

(сироваткових заліза та феритину) та зниження насиченості трансферину залізом 

на тлі зростання рівня загальної залізозв’язувальної сироватки крові. При  

поєднаній патології виявлено потенційований негативний вплив легкого 

йододефіциту на перебіг латентного залізодефіциту, що підтверджує більш 

інтенсивний харктер змін досліджуваних показників за даних умов. 

Підрозділ 5.3. «Стоматологічний статус дітей з латентним 

залізодефіцитом за умов належного та обмеженого забезпечення йодом». 

У підрозділі 5.3.1. «Співвідношення маркерів кісткового обміну у ротовій 

рідині дітей із латентним залізодефіцитом за умов належного та обмеженого 

забезпечення йодом» встановлено, що за умов ізолованих мікроелементозів 

зростання  вмісту загального кальцію, зниження іонізованого кальцію на тлі 

активації кислої та супресії лужної фосфатаз. При поєднаній патології виявлено 

однонаправлений характер змін даних показників, а саме зростання вмісту 

загального та іонізованого кальцію із активацією кислої та лужної фосфатаз у 

ротовій рідині. 



У підрозділі 5.3.2. «Зміни клінічних показників стоматологічного статусу 

у школярів із латентним залізодефіцитом та легким йододефіцитом» 

представлено, що за умов ізольованих мікроелементозів поширеність каріозного 

процесу «середнього» рівня. Дані зміни узгоджуються із показниками 

інтенсивності каріозного процесу та зниженням кислотно-основної рівноваги 

ротової рідини, «незадовільною» гігієною ротової порожнини та появою 

запальних змін маргінального краю ясен. Більш інтенсивно виражені зміни 

стоматологічного статусу встановлено у дітей при коморбідній патології – 100 % 

поширеність каріозного процесу із високою інтенсивністю, зсув рН ротової 

рідини у кислу сторону. Дані зміни супроводжувались погіршенням гігієни 

ротової порожнини, що відповідала «поганому» рівню та появою гінгівіту. 

Встановлено кореляційні зв’язки між показниками тиреоїдного статусу, обміну 

заліза та кислотно-основною рівновагою ротової рідини й інтенсивністю 

каріозного процесу. 

Зауваження до розділу: оцінку стоматологічного статусу дітей слід 

проводити в індексних вікових групах 6-7, 12 та 15 років, що відповідають 

критеріям оцінки результатів за ВООЗ.  

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» викладений 

на 28 сторінках.  У ньому наведено детальний аналіз дисертаційної роботи, що 

підкреслює теоретичне та практичне значення одержаних результатів для 

наукової та клінічної стоматології, докладно і доказово пояснюючи найбільш 

важливі факти і положення. Здобувач лаконічно характеризує й узагальнює 

основні результати власного дослідження. Розділ підсумовує, що прогностично 

ефективним підходом покращення стоматологічного здоров’я серед дітей різних 

вікових груп є забезпечення ранньої ідентифікації до появи клінічних проявів 

каріозної патології та ураження тканин пародонта. 

Зауваження до розділу: у розділі наводиться детальна характеристика 

системи оксиду азоту (стор. 144), утворення пероксинітриту (стор. 148), яку 

краще представити в огляді літератури.   



Висновки, їх п’ять, відповідають завданням роботи, написані конкретно, 

обгрунтовано, наведені кількісні показники і, загалом, є квінтесенцією 

виконаного дослідження.  

Список використаних джерел літератури включає 349 найменувань, з них 

166 джерел латиницею та 183 – кирилицею, оформлений правильно.  

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. За матеріалами дисертації опубліковано 21 друковану працю, із них  

3 статті у фахових наукових виданнях України (з них одна – у виданні 

віднесеному до наукометричної бази Scopus), 2 – в іноземних наукових виданнях, 

1 – патент України на корисну модель, 15 тез у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 10 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 Заяць Ольги 

Василівни на тему «Співвідношення показників оксидативних процесів, системи 

L-аргінін/аргінази, газових медіаторів (нітроген оксиду і гідроген сульфіду) 

ротової рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним 

залізодефіцитом» є унікальним на 93 %. Дисертація та наявні за її темою 

публікації не містять академічного плагіату, що встановлено комісією з 

виявлення і запобігання плагіату в Івано-Франківському національному 

медичному університеті.  

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної роботи 

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

помилки, загублена чи пропущена кома, 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. При аналізі вивчених біохімічних показників ротової рідини чи 

встановили Ви найбільш ймовірну групу ризику розвитку стоматологічних 

захворювань? 

2. Які, на Вашу думку, основні етіологічні чинники зростання 

інтенсивності каріозного процесу у обстежених Вами дітей: загальні чи місцеві? 

3. Чи виявили Ви під час стоматологічного огляду в дітей інші 

стоматологічні ураження (системну гіпоплазію, аномалії прорізування зубів, 

адентії)? 

4. Чи узгоджувались біохімічні зміни показників ротової рідини із 

зростанням рівнів поширеності, інтенсивності карієсу та появою запальних 

процесів? 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Заяць Ольги Василівни на тему «Співвідношення 

показників оксидативних процесів, системи L-аргінін/аргінази, газових 

медіаторів (нітроген оксиду і гідроген сульфіду) ротової рідини та тиреоїдного і 

стоматологічного статусу дітей із латентним залізодефіцитом» є завершеним, 

самостійно виконаним науковим дослідженням, що вирішує важливе завдання 

стоматології щодо встановлення маркерів прооксидантно-антиоксидантного 

гомеостазу, нітрозо-оксидативних процесів, ролі нітроген оксиду та гідроген 

сульфіду ротової рідини, тиреоїдного профілю, стоматологічного статусу дітей 

шкільного віку за умов латентного залізодефіциту на тлі належного й 

обмеженого забезпечення йодом з урахуванням статевих та вікових 

особливостей. Матеріали наукової роботи у повній мірі опубліковані у фахових 

наукових виданнях, впроваджені у навчальний процес профільних кафедр 

закладів вищої освіти та лікувальну практику практичної охорони здоров’я. 

 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 Заяць 

Ольги Василівни на тему «Співвідношення показників оксидативних процесів, 



системи L-аргінін/аргінази, газових медіаторів (нітроген оксиду і гідроген 

сульфіду) ротової рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із 

латентним залізодефіцитом» 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, Заяць Ольга Василівна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 – Охорона 

здоров’я за спеціальністю 221 – Стоматологія. 
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