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ВІДГУК  

 

офіційного опонента, завідувача кафедри фізіології з основами біоетики та 

біобезпеки Тернопільського національного медичного університету  

імені І.Я. Горбачевського, доктора медичних наук, професора,  

заслуженого діяча науки і техніки України Вадзюка Степана Несторовича 

на дисертаційну роботу Заяць Ольги Василівни «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», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

з галузі знань 22 - «Охорона здоров’я» за спеціальністю  

221 - «Стоматологія»  

 

Актуальність обраної теми дисертації. 

По всій території України зустрічаються ендемічні регіони стосовно 

забезпечення йодом, що викликає інтерес у науковців до вивчення сидеропенії 

за умов належного та обмеженого надходження йоду в організм.  Доведено вплив 

даних чинників на передумови порушення закладки, формування та розвитку 

зубних зачатків, первинної мінералізації, прорізування зубів, вторинної 

мінералізації та формування структур щелепно-лицевої ділянки протягом різних 

вікових періодів розвитку дитини. У дітей, які піддаються впливу екзогенних 

чинників, особливості структурної організації емалі зубів значною мірою 

зумовлені впливом геохімічних особливостей місцевості, що, зокрема, 

характерно і для Прикарпаття. У дітей таких регіонів емаль має низьку 

карієсрезистентність, що пояснює високі місцеві показники рівнів поширеності 

та інтенсивності стоматологічної патології. Проте маркерів стоматологічного 

статусу дітей шкільного віку, за умов латентного залізодефіциту на фоні різного 

йодозабезпечення з урахуванням статевого диморфізму, на даний час немає. 

Тому представлена наукова робота, яка присвячена дослідженню показників 
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стану фізіологічних процесів у ротовій порожнині на формування 

стоматологічної патології у дітей, є актуальною.  

 

Зв’язок теми дисертаційної роботи з державними чи галузевими 

науковими програмами.  

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.). Здобувач є співвиконавцем даної роботи. 

Тема дисертації затверджена Вченою Радою Івано-Франківського 

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

уточнена на засіданні цієї ж ради 30 серпня 2021 року (протокол №12). 

 

Наукова новизна отриманих результатів. 

У роботі розширено дані щодо особливостей ліпідної пероксидації, 

антиоксидантного гомеостазу ротової рідини за умов гіпотиреоїдної дисфункції 

та залізодефіциту. Авторкою установлено, що суттєва активація оксидативних 

процесів відбувається на тлі дисбалансу антиоксидантного резерву ротової 

рідини за умов комбінованих мікроелементозів. Дисертанткою уперше з’ясовано 

віково-статеві особливості показників систем метаболізму нітроген оксиду,  

L-аргінін/аргінази ротової рідини у школярів за умов ізольованих 

мікроелементозів та їх поєднання. За досліджуваних умов у ротовій рідині дітей 

встановлено зростання рівня NO2
-, суми NO2

- і NO3
- та пероксинітриту на тлі 

зниження активності аргінази. Авторкою розширено дані про зміни рівня 

загального та іонізованого кальцію ротової рідини, активності кислої та лужної 

фосфатаз за умов коморбідної патології. Отримані дані дозволили достовірно 

стверджувати про зниження мінералізуючого потенціалу ротової рідини в 

обстежених дітей, особливо за умов залізо- та йододефіциту. Результати 

біохімічних параметрів ротової рідини узгоджуються із клінічними даними при 
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визначенні індексів рівня поширеності та рівня інтенсивності карієсу, 

гігієнічного індексу за Green-Vermillion та папілярно-маргінально-

альвеолярного індексу.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Дисертаційна робота належить до фундаментального дослідження. Отримані 

результати та їх інтерпретація мають теоретичне значення, оскільки вирішують 

важливе наукове завдання, а саме: встановлення ранніх маркерів розвитку 

стоматологічної патології на доклінічних стадіях при сидеропенії, 

монойоддефіциті та їх поєднанні. Результати дослідження та їх новизна 

підтверджені патентом України на корисну модель. 

 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. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 
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1. Авторка дисертаційної роботи досконало вивчила останні дані 

наукових досліджень, у яких описувано вплив заліза та йоду на стоматологічний 

статус, зміни оксидативних та нітрозо-оксидативних процесів ротової рідини за 

умов мікроелементозів. 

2. У дисертаційній роботі чітко й аргументовано подано інформацію про 

вплив оксидативних процесів, метаболітів нітрит-іону, показників системи  

L-аргінін/аргінази, гідроген сульфіду на стоматологічний статус школярів. 

3. Мета і завдання дослідження визначені конкретно, а методи 

дослідження є сучасними та адекватними їм. 

4. У дослідженні взяли участь 133 школярі чоловічої та жіночої статі, що 

є достатнім для наукової роботи такого рівня. 

5. Статистична обробка даних була проведена за допомогою методів 

кореляції Пірсона, визначення критеріїв Стьюдента. 

6. Наукові положення та висновки чітко сформульовані та логічно 

витікають з аналізу результатів дослідження. 

Викладені вище підтвердення, що наукові положення, висновки, 

рекомендації, сформульовані в дисертації, є обгрунтованими та достовірними. 

 

Повнота викладення матеріалів дисертації в наукових і фахових 

виданнях. 

Публікації відповідають головним положенням дисертації. Основні 

результати дослідження наведені в анотації і узгоджуються із змістом і суттю 

наукової роботи. Отримані дисертанткою матеріали опубліковано 21 наукових 

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

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

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

конференцій. Половина опублікованих за темою дисертації робіт одноосібні (у 

тому числі одна стаття). 
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Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації, її завершеність в 

цілому. 

Дисертація Заяць Ольги Василівни має стандартну для наукової роботи 

структуру та оформлена у відповідності із основними вимогами. Зміст науково-

кваліфікаційної праці викладено на 220 сторінках комп’ютерного тексту 

(основний обсяг становить 128 сторінок). Робота складається із анотації, вступу, 

огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, трьох розділів 

власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків та списку 

використаних джерел. У дисертаційній роботі отримані результати ілюстровані 

8 таблицями та 30 рисунками. Робота містить 4 додатки. 

У вступі, який містить всі необхідні розділи, обґрунтовується 

актуальність обраної теми, чітко сформульовані мета та завдання дослідження, 

переконливо висвітлюється наукова новизна отриманих результатів, особистий 

внесок здобувача та впровадження одержаних результатів у навчальний процес 

та лікарську практику, інформацію про апробацію результатів дослідження. 

В «Огляді літератури» проведено аналіз сучасних поглядів в науці з 

досліджуваного питання.  Даний розділ складається із трьох підрозділів, у яких 

розкривається вплив ізольованих мікроелементозів на розвиток зубо-щелепної 

патології, зміни гомеостазу ротової рідини. Дисертанткою відображено 

потенціюючий негативний вплив дефіциту заліза на тиреоїдний статус. У 

кожному підрозділі авторка наводить вагомі аргументи впливу мікроелементів 

на стоматологічне здоров’я населення, зокрема і дітей. Даний розділ викладений 

на 18 сторінках. 

У розділі «Матеріал і методи дослідження» наведена детальна 

характеристика вивченого матеріалу та методів дослідження. Обрані 

дисертанткою сучасні фізіологічні та біологічні методи дослідження адекватні 

поставленим меті і завданням дисертаційної роботи. Зокрема, детально описано 

за якими критеріями проводили розподіл школярів до груп дослідження. При 

виконанні роботи були ретельно дотримані основні біоетичні норми. Авторкою 
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описано статистичні методи обробки даних, які вказують на правдивість та 

достовірність отриманих результатів. Даний розділ проілюстрований  

8 таблицями та викладений на 18 сторінках.  

Розділи 3, 4, 5 охоплюють власні дослідження. 

Розділ 3 «Особливості про-/антиоксидантного балансу ротової рідини 

дітей з легким йододефіцитом, латентним залізодефіцитом та їх поєднанням» 

складається із двох підрозділів, які відображають оксидативні процеси та 

протирадикальний захист ротової рідини у школярів з урахуванням віку та статі. 

За результатами даного розділу встановлено активацію процесів пероксидації 

білків (більш виражено у дівчат старшого шкільного віку) та ліпідів (особливо у 

дівчаток молодшого шкільного віку) на тлі дисбалансу антиоксидантного 

гомеостазу (зниження активності супероксиддисмутази та зростання 

глутатіопероксидази). Результати даного розділу представлені на 18 сторінках, а 

сам розділ проілюстрований 6 рисунками.  

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» складається із трьох 

підрозділів. У даному розділі проаналізовано зміни показників системи  

L-аргінін/аргінази ротової рідини. Дисертанткою встановлено, що рівень  

L-аргініну змінювався лише у дітей старшого шкільного віку (у юнаків 

зменшувався за умов ізольованих мікроелементозів, а у дівчат зростав при 

сидеропенії). Активність аргінази достовірно зменшувалась лише у хлопчиків 

молодшого шкільного віку за умов комбінованої патології. Зміни нітроген 

оксиду та пероксинітриту встановлено у дітей як за умов ізольованих, так і 

комбінованих патологій. При цьому у ротовій рідині дівчат старшого шкільного 

віку виявлено зростання захисного медітора гідроген сульфіду. У цьому розділі 

встановлено кореляційні зв’язки між показниками систем L-аргінін/аргінази, 

нітроген оксиду і гідроген сульфіду ротової рідини та показниками, що 
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характеризують тиреоїдний статус та обмін заліза. Розділ висвітлений на  

17 сторінках, проілюстрований 8 рисунками. 

Розділ 5 «Взаємозв’язок між показниками тиреоїдного гомеостазу, обміну 

заліза та стоматологічним статусом дітей з латентним залізодефіцитом і легким 

йододефіцитом» складається із трьох підрозділів. У даному розділі 

висвітлюється особливості тиреоїдного статусу дітей із сидеропенією при 

належному та обмеженому поступленні йоду. Виражений дисбаланс тиреоїдного 

статусу встановлено у дітей із комбінованою патологією (зниження секреції 

тиреоїдних гормонів на тлі тиреотропінемії та порушення тиреоїдного 

гомеостазу). Також у цій групі дітей виявлено зниження показників депо заліза 

(сироваткового феритину та сироваткового заліза) на тлі зростання загальної 

зв’язувальної здатності сироватки крові. У ротовій рідині обстежених школярів 

встановлено зміни маркерів кісткового метаболізму  (загального та іонізованого 

кальцію, кислої та лужної фосфатаз). Біохімічні показники ротової рідини 

узгоджувались із клінічним статусом, що характеризувався «високою» 

поширеністю та «середньою» інтенсивністю каріозного процесу. У школярів 

гігієна ротової порожнини відповідала «поганому» рівню, а показник рН 

зміщувався у кислу сторону. Встановлено кореляційні зв’язки між показниками 

тиреоїдного профілю, обміну заліза та інтенсивністю каріозного процесу, 

кислотно-основною рівновагою ротової рідини. Розділ висвітлений на  

32 сторінках, проілюстрований 16 рисунками. 

Розділ 6 «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» містить 

численні аргументи, що наводяться відповідно до отриманих результатів 

наукового дослідження. Розділ створює цілісне уявлення про виконану роботу і 

показує вміння дисертантки аналізувати отримані результати, співставляти їх з 

даними наукової літератури, робити узагальнення. 

Висновки дисертації відповідають поставленим завданням, і логічно 

підсумовують результати власних досліджень та можуть слугувати теоретичним 

підгрунтям для змістовних практичних рекомендацій. 

Список використаних джерел літератури включає 349 найменувань, з них 

166 джерело латиницею та 183 – кирилицею, оформлений правильно. 
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Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. 

Оцінюючи в цілому позитивно зміст і оформлення дисертаційної роботи 

Заяць О.В., слід вказати на деякі недоліки, які не мають принципового значення. 

Зокрема: 

1) в актуальності дослідження варто було б чіткіше вказати на сучасні 

аспекти невирішеної проблематики стоматологічної патології; 

2) дисертантка недостатньо глибоко розкрила розвиток сидеропенії за умов 

йододефіциту. 

3) дисертація не позбавлена граматичних та стилістичних помилок.   

Крім цього в мене до Ольги Василівни виникли запитання:  

1. Як пояснити, що активність СОД у ротовій рідині дівчат зменшувалась, 

а глутатіонпероксидази зростала? 

2. Які ще показники антиоксидантного гомеостазу можна було б вивчити у 

ротовій рідині, та чому Ви цього не зробили? 

3. Які властивості проявляють у ротовій рідині газові трансмітери 

(нітрогену оксид та гідрогену сульфід)? 

4. Чим зумовлена токсичність пероксинітриту? 

5. Чи узгоджувались зміни біохімічних показників із клінічними даними і 

які найбільше? 

Дані про відсутність порушень академічної доброчесності. 

За результатами комп’ютерного тестування системою пошуку плагіату  

матеріалів дисертації, не було виявлено ознак академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації. Текст представлених матеріалів 

кваліфікаційної наукової праці 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 оригінальним 

на 93 %. Робота визначається самостійністю та може бути допущеною до 

захисту. 
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Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати дисертаційної роботи мають практичне 

значення і можуть використовуватися в навчальному процесі на кафедрах 

стоматології дитячого віку, фізіології, біохімії для студентів медичних 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з розділів «Фізіологія і ендокринної 

системи», «Профілактика розвитку стоматологічних захворювань» а також у 

практичній роботі дитячих лікарів стоматологів. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

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 

кваліфікаційною, самостійною, завершеною науковою працею. За актуальністю 

теми, сучасними методами дослідження, обсягом обстежень, теоретичним та 

практичним значення  отриманих результатів, їх новизною та інформативними 

висновками, 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. 

 

Офіційний опонент: 

завідувач кафедри фізіології 

з основами біоетики та біобезпеки 

Тернопільського національного медичного  

університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 

д.мед.н., професор                                                                     Вадзюк С.Н. 

 


