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організму та їх корекція при хірургічному лікуванні одонтогенних кист 
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Актуальність теми.

На сьогодні особливої уваги в стоматології заслуговує проблема 

діагностики та лікування одонтогенних кист. Це пов’язано з високою 

поширеністю даної патології, яка складає від 8 до 18 % від усіх захворювань 

щелепно-лицевої ділянки. До найбільш поширених у клінічній практиці 

належать радикулярні одонтогенні кисти, які зустрічаються у 85% випадків із 

них 4,5% припадає на резидуальні і 3,9% фолікулярні кисти. Найчастіше 

одонтогенні кисти зустрічаються у віці від 20 до 30 років, на верхній щелепі 

у 2 рази частіше, ніж на нижній. Немала частота нагноєння одонтогенних 

кист, часто призводить до розвитку навколощелепних абсцесів та флегмон, 

остеомієліту і може представляти загрозу для життя хворого. Не 

виключається ймовірність малігнізації епітеліальної вистилки кисти.

Як вважають деякі експерти ВООЗ, локальний підхід до вирішення 

проблеми лікування і профілактики захворювань зубощелепної системи без 

врахування ролі загальносоматичної патології, особливостей харчування, 

біогеохімічних та екологічних факторів впливу, потрібно розцінювати як 

помилку системи забезпечення стоматологічного здоров’я, і тому акцент їх 

лікування повинен покладатися інтегрованими зусиллями спеціалістів, які 

базуються на проаналізованих факторах ризику розвитку цієї патології.



У науковій літературі, що стосується питань ОК надзвичайно мало 

робіт присвячених проблемам біологічної ролі макро- і мікроелементів та 

залежності їх перебігу від елементного статусу біохімічних, імунологічних 

змін, які спостерігаються в організмі. Раннє виявлення метаболічних розладів 

при дизелементозах та пов’язаних з ними лікувальних заходів, вимагають 

сучасних методів діагностики. Своєчасна діагностика значною мірою 

визначає вибір оптимальних засобів антибактеріальної терапії та методів 

хірургічних втручань.

На сьогодні в клінічній практиці багато уваги акцентовано на 

удосконалення хірургічних методів лікування, і це повністю виправдано. 

Однак, не менш важливим є подальший розвиток питань виявлення нових 

етіологічних факторів та їх вплив на розвиток патогенетичних механізмів 

формування одонтогенних кист, розробки на цій основі профілактичних і 

лікувальних рекомендацій ведення таких хворих, цьому і присвячена 

дисертаційна робота Уляни Литвинець-Голутяк.

Ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків, 

сформульованих у дисертації.

Робота виконана на достатньому клінічному матеріалі з використанням 

сучасних методів діагностики. У роботі чітко визначена мета та задача 

дослідження для досягнення яких автором проведено клінічні, лабораторні та 

рентгенологічні дослідження, результати яких базуються на обстеженні 75 

хворих і ЗО практично здорових осіб. Завдання, поставлені здобувачем для 

досягнення мети вирішені. Проведений аналіз дисертаційної роботи свідчить 

про вагомий особистий внесок здобувана в опрацюванні усіх основних 

положень дисертації.

Основні положення дисертації випливають з результатів власних 

досліджень здобувана і обґрунтовані адекватними сучасними методами



обстеження. Обраний методологічний підхід до вирішення поставлених 

завдань з використанням сучасних методів дослідження, опрацювання 198 

найменувань джерел вітчизняної та іноземної літератури, ґрунтовний аналіз 

отриманих результатів, коректний статистичний аналіз забезпечили 

достовірність даних, обґрунтованість основних наукових положень та 

висновків дисертаційної роботи, оскільки при виборі об’єктів обстеження 

дотримано якісної та кількісної репрезентативності.

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації

В дисертаційній роботі У. Є. Литвинець-Голутяк на основі проведеного 

комплексного вивчення показано, що провідними факторами, які сприяють 

виникненню ОК є: проживання в екологічно несприятливих місцевостях, 

незбалансоване харчування, часті епізоди гострих та рецидиви хронічних 

захворювань. В роботі розширено наукові поняття про роль біоелементних 

порушень та дисбалансу системи пероксидного окиснення білків у розвитку 

та перебігу одонтогенних кист.

Доведено, що наявність дисбалансу в системі макро- та мікроелементів 

є одним із патогенетичних механізмів розвитку та прогресування ОК. 

Вперше встановлено діагностичну цінність визначення ендотеліальної 

дисфункції у пацієнтів з ОК на основі визначення рівня пептиду 

ендотеліального походження ЕТ-1.

Автором доведено доцільність використання в якості маркерів 

порушень імунологічного статусу у хворих на ОК наступних показників: 

резерв фагоцитуючих клітин та їх фагоцитарну активність, 

імунорегуляторний індекс, концентрацію прозапальних та протизапальних 

цитокінів.



Практичне значення результатів дослідження.

Запропоновано удосконалені схеми лікування хворих на одонтогенні 

кисти із застосуванням антибактеріального засобу, біоелементного 

комплексу та імуномодулюючого препарату на фоні оперативного лікування 

з метою профілактики виникнення післяопераційних ускладнень. Доведена 

ефективність та безпечність їх застосування у диференційованому дозовому 

режимі. За результатами дослідження отримано патент на корисну модель № 

102106 “Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції та її корекції у хворих 

на одонтогенні кисти” 12.10. 2015.

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний 

процес профільних стоматологічних кафедр ВНЗ України та в практику 

роботи стоматологічних відділень обласної клінічної лікарні, обласної та 

міської стоматологічних поліклінік м. Івано-Франківськ що засвідчене 

актами впровадження.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

особистий внесок у них автора.

За матеріалами дисертації опубліковано 15 друкованих робіт: 5 - у  

фахових виданнях, які входять до переліку, затвердженого Департаментом 

атестації кадрів при МОН України, із них 4 - у  виданнях, які входять до 

міжнародних науково-метричних баз, 2 -  в англомовних періодичних 

журналах; 7 публікацій у матеріалах конгресів і конференцій, 1 патент 

України на корисну модель. У публікаціях повною мірою відображені 

основні наукові положення проведеного дисертаційного дослідження, які 

доповідались та обговорювались на різних наукових форумах, про що 

свідчать відповідні опубліковані матеріали. Зміст автореферату повністю 

відповідає основним положенням дисертації.



Загальна характеристика дисертаційної роботи.

Дисертаційна робота викладена на 168 сторінках комп’ютерного тексту, 

ілюстрована 24 таблицями і 16 рисунками. Оформлена за 

загальноприйнятими вимогами та містить вступ, огляд літератури, матеріалів 

та методів дослідження, двох розділів результатів власних досліджень, 

аналізу й узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій та 

покажчик використаних джерел літератури. Загальний обсяг дисертації 

відповідає вимогам ДАК МОН України щодо кандидатських дисертацій.

У розділі «Вступ», який викладено на 7 сторінках, коротко описаний 

сучасний стан наукової проблеми, котрій присвячена робота, їх значимість, 

аргументовано відображено підстави та потреби проведення даного 

дослідження. Дисертантом чітко сформульовано мету та завдання, яка вказує 

що саме розв’язується в науковому дослідженні. Лаконічно викладено нові 

наукові рішення, які запропоновано автором, відображено особистий внесок 

здобувана у проведенні наукових досліджень, та вказано які дослідження 

додатково проводились у співавторстві та у співпраці з суміжними 

кафедрами.

У розділі «Огляд літератури», який викладений на 28 сторінках, 

проведений аналіз літературних даних щодо формування патогенетичних 

механізмів розвитку та прогресування одонтогенних кист, основних підходів 

до діагностики лікування та їх профілактики в умовах клінічної практики. На 

основі аналізу літератури сформульовані проблемні та недостатньо вивчені 

аспекти, виділені завдання, що потребують негайного вирішення для 

підвищення ефективності лікування хворих на одонтогенні кисти. 

Інформацію по темі роботи в огляді літератури викладено в достатньому 

обсязі. Зауважень немає.

У розділі «Матеріал і методи дослідження» приведена характеристика 

75 хворих з одонтогенними кистами, виділені клінічні групи. Дослідження



проводилось у два етапи. Здобувачем описано клінічні, біохімічні, 

інструментальні та охарактеризовані методи статистичної обробки 

отриманих даних, які застосовувались для дослідження хворих. Використані 

методи дослідження адекватні меті і завданням, сучасні та інформативні і 

забезпечують високий рівень достовірності отриманих даних та дозволяють 

оцінити проблему, що досліджує дисертант. Розділ викладений на 18 

сторінках, доступно та інформативно.

Третій розділ є найбільш цікавим, викладений на 20 сторінках 

друкованого тексту, в якому приведені клініко-функціональні 

характеристики одонтогенних кист щелепно-лицевої ділянки та їх 

особливості перебігу, результати досліджень макро- та мікроелементного та 

імунологічного статусу, визначено роль метаболічної дизрегуляції у 

формуванні ОК та оцінено функцію ендотелію судин. Аналіз клінічних 

особливостей ОК у хворих показав їх поліморфізм клінічних проявів та певну 

стадійність перебігу, відмічений дисбаланс клітинної ланки імунітету, 

дисбаланс в цитокіновому статусі та виявлене підвищення концентрації 

ендотеліну у 2,5 рази по відношенню до здорових може слугувати 

діагностичним маркером, що підтверджено даними параклінічних 

досліджень і прогностичним при виборі медикаментозної тактики в процесі 

оперативного лікування. Це новий підхід до спроби розуміння етіопатогенезу 

одонтогенних кист.

Зауваження: в таблицях 3.2 представлені клінічні дані, які містять багато 

інформації, тому необхідності в широкому їх аналізі та коментарях немає, що 

полегшить їх сприйняття.

Четвертий розділ є найбільш інформативний по об’єму і викладений на 

36 сторінках, присвячений новим комплексним методам медикаментозного 

лікування і є доповненням до стандартної терапії в плані оптимізації 

лікування, де дисертант застосував біоелементний комплекс та 

імуномодулюючий препарат на фоні хірургічного лікування цих пацієнтів.



Об’єктивізацію ефективності терапії автор проводив за допомогою клінічних, 

інструментальних, метаболічних та гуморальних показників в період 

спостереження 1-3 місяці. Проведений аналіз клініко-параклінічних даних 

дозволив дисертанту констатувати регрес переважної більшості симптомів 

вже на момент виписки зі стаціонару та достовірну позитивну динаміку 

впродовж усього періоду спостереження.

В таблицях 4.2, 4.3, 4.5 широко представлені клінічні дані, щодо 

динаміки біоелементних та імунологічних порушень при ОК на фоні 

лікування.

На мою думку, для сприйняття великого об’єму табличного цифрового 

матеріалу можна би це подати у вигляді графіків з векторним направленням 

та діаграм з врахуванням модульних величин накопичення.

Закінчується дисертація узагальненням отриманих результатів. Загалом 

розділ написаний логічно, матеріал викладений послідовно, з наведенням 

вагомих аргументів. Шість висновків логічно витікають з результатів 

проведеної роботи, відображають як наукову новизну, так і практичну 

значимість проведених досліджень.

В практичних рекомендаціях приведені основні положення, 

впровадження яких дасть можливість вплинути на прогноз та перебіг 

захворювання. Запропоновано новий підхід щодо лікування одонтогенних 

кист на фоні хірургічного лікування із застосуванням антибактеріального 

середника цефтріаксону, біоелементного комплексу на прикладі Крапель 

Береш Плюс та імуномодулюючого препарату -  Лікопіду, що дозволяє 

провести корекцію виявлених порушень. Список літературних джерел 

оформлений згідно вимог ДАК МОН України, містить 198 посилання, з яких 

65 - зарубіжні.

В цілому дисертаційна робота вирізняється методологічним підходом 

до викладення матеріалу, змістовністю та гарним оформленням.



Суттєвих зауважень та недоліків до виконаної дисертації немає, крім 

наявності окремих неточних виразів і формулювань, поодиноких 

стилістичних помилок, які потрібно виправити.

Аналіз дисертаційної роботи У.Є. Литвинець-Голутяк дає підставу 

вважати, що завдання дослідження вирішені, а мета наукової роботи 

досягнута. Вказані в рецензії побажання та зауваження носять переважно 

рекомендаційний характер, не зменшують її теоретичного значення та 

науково-практичної цінності і не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи.

При рецензуванні роботи, до автора виникли наступні дискусійні 

запитання, на які бажано отримати відповідь:

1. Яка методика хірургічного лікування була найчастіше застосована у 

ваших хворих: цистектомія чи цистотомія і чим зумовлений такий вибір?

2. Чи впливала тривалість перебігу захворювання у хворих на 

вираженість імунологічних змін та метаболічної дизрегуляції?

3. Чи є якісь особливості у застосуванні біоелементного комплексу та 

імуномодулюючого препарату у процесі лікування Ваших пацієнтів?

Висновок.

Дисертаційна робота Литвинець-Голутяк Уляни Євгенівни на тему: 

“Особливості макро- і мікроелементного обміну організму та їх корекція при 

хірургічному лікуванні одонтогенних кист щелепно-лицевої ділянки у хворих 

Прикарпатського регіону” є завершеним самостійним науковим 

дослідженням, в якому вирішується важлива наукова задача щодо 

удосконалення діагностики та підвищення ефективності лікування хворих на 

одонтогенні кисти шляхом комплексного вивчення клініко-патогенетичних 

ланок розвитку та фармакологічної корекції виявлених змін за допомогою
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персоніфікованого підходу до вибору адекватної схеми лікування із 

запропонуванням удосконалених варіантів, що має суттєве значення для 

практичної стоматології.

Таким чином, дане дисертаційне дослідження за напрямком 

дослідження, актуальністю, науковою новизною, практичною значимістю, 

обсягом та рівнем виконаних досліджень відповідає вимогам, які ставляться 

до робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук, зокрема, п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07. 2013 року № 567 із змінами, а її автор заслуговує 

присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри стоматології 

післядипломної освіти з курсом 

терапевтичної та ортопедичної стоматології 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор медичних наук, професор


