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Актуальність теми дослідження. На сьогодні хвороби пародонта є 

найпоширенішими стоматологічними захворюваннями, що зумовлює 

актуальність проблеми комплексного лікування захворювань пародонта. 

Пародонтит слід розглядати як фактор ризику для різних системних 

захворювань. Така тотальна поширеність, складність і тривалість лікування 

хвороб пародонта зумовлює центральне місце цієї патології у роботі не 

тільки лікаря пародонтолога, а й стоматолога загальної практики.

Одним із центральних механізмів генералізованого пародонтиту є 

порушення метаболізму кісткової тканини, тому що резорбція кортикальної 

пластинки, деструкція міжзубних перетинок, остеопороз кісток щелеп 

розглядаються як патогномонічні ознаки захворювання. Відновлення 

кісткової тканини пародонтального комплексу і надалі становить одне з 

актуальних завдань пародонтальної хірургії.

На сучасному етапі захворюваність тканин пародонта у хворих з 

остеопенією зростає, лікування генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією залишається актуальним. Враховуючи поліетіологічне 

походження пародонтиту та остеопенії й недостатню ефективність уже 

існуючих методів лікування, у комплексній терапії цього захворювання



надається перевага медикаментозним засобам, які можуть впливати на різні 

аспекти етіології та патогенезу захворювання.

У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Ярмошук І.Р, що присвячена 

вивченню особливостей перебігу та підвищення ефективності лікування 

хронічного генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, шляхом 

поєднаного використання остеопластичного матеріалу та антирезорбенту, 

являється актуальною.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики. Дисертаційна робота Ярмошук І.Р. «Клініко-лабораторне 

обгрунтування використання остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією» є завершеним науковим дослідженням, виконаним на 

сучасному науково-методичному рівні під керівництвом заслуженого діяча 

науки і техніки України, ректора Івано-Франківського національного 

медичного університету, доктора медичних наук, професора Рожка М.М.

Дисертаційна робота є фрагментами науково-дослідних робіт кафедри 

стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ Івано-Франківський 

національний медичний університет на тему: “Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування 

стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп” 

(№ держреєстрації 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілак

тичних заходів для зменшення рівня стоматологічної захворюваності 

сільського населення Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонаван- 

тажених територіях» (№ держреєстрації 0117U000946). Здобувач є 

співвиконавицею фрагментів зазначених науково-дослідних робіт.

Доповнено дані щодо змін біохімічних, денситометричних, 

рентгенологічних показників у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, у залежності від ступеня розвитку захворювання. Отримало 

подальший розвиток питання доцільності використання остеопластичних 

матеріалів та антирезорбентів у комплексному лікуванні хворих



на генералізований пародонтит з остеопенією. Було вдосконалено спосіб 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, 

шляхом використання остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та 

антирезорбенту «Бонвіва». Уперше було вивчено та досліджено клінічну 

ефективність і віддалені результати хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, із застосуванням 

остеопластичного матеріал «Easy Graft» і антирезорбенту «Бонвіва».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів

Представлені у роботі дані одержано у результаті клінічного 

обстеження за 120 пацієнтами віком від 31 до 69 років.

Стан гігієни ротової порожнини та тканин пародонта оцінювали за 

даними: гігієнічного індексу за М. В. Федоровим та В. В. Володкіною, проби 

Шіллєра-Писарєва у модифікації Д. Свракова, індексу Рамфйорда, індекса 

кровоточивості сосочків ясен за Мюллеманом, глибини зубоясенної кишені, 

ступені рухомості зубів за Д. А. Ентіним, а також додаткових методів 

обстеження.

Оцінку структурно-функціонального стану кісткової тканини 

проводили за допомогою маркерів метаболізму кісткової тканини 

(остеокальцину у сироватці крові і дезоксипіридиноліну у сечі).

Денситометричні дослідження проводили для визначення мінеральної 

щільності кісткової тканини та вивчали за денситограмами поперекового 

відділу хребта (L2-L4) у передньо-задній проекції.

Рентгенологічне обстеження проводили за допомогою 

ортопантомографії та прицільної внутрішньоротової рентгенографії.

Статистичний аналіз отриманих цифрових результатів проводили 

методом варіаційної статистики з використанням прикладного пакету 

комп'ютерної програми медико-статистичних обчислень Statistica, із 

дотриманням Єдиних вимог Міжнародного Комітету редакторів медичних



журналів. Обчислювали середні значення по кожному з показників, що 

вивчались, стандартні відхилення та похибки. Достовірність відмінності між 

залежними та незалежними варіантами оцінювали за допомогою t-критерію 

Стьюдента, відмінність вважали достовірною при р<0,05. Багатофакторний 

регресійний аналіз та парний факторний кореляційний аналіз з обрахунком 

коефіцієнта кореляції Пірсона -  г.

Зважаючи на наведене вище слід вказати на високий рівень 

використаних у даній дисертаційній роботі об’єктивних методів дослідження, 

їх всебічну інформативність та повну відповідність головній її меті і 

запланованим завданням.

Слід зазначити, що всі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації ґрунтуються на результатах достатнього обсягу клінічних, 

біохімічних, денситометричних, рентгенологічних та статистичних методів 

дослідження, що забезпечило достовірність отриманих автором наукових 

результатів.

Практична значимість роботи. Практичне значення отриманих 

результатів полягає в тому, що дослідження стану тканин пародонта, зміни 

біохімічних і денситометричних показників у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією та динаміки цих показників під впливом 

запропонованого лікування можуть використовуватись як діагностичні 

критерії для оцінки ступеня розвитку захворювання та оцінки ефективності 

лікування. Розроблена схема хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит II і III ступеня розвитку з остеопенією у 

комплексі з медикаментозною корекцією сприяє підвищенню ефективності 

хірургічного лікування та стабілізації процесу у віддаленому 

післяопераційному періоді.

Запропонований автором комплекс лікувальних заходів для лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією є доступним, 

ефективним, може застосовуватися у стоматологічних закладах різного рівня, 

його в икористання покращує адаптаційні та компенсаторні процеси



у пародонті, що дозволяє досягнути тривалої ремісії захворювання.

Результати наукової роботи впроваджено в лікувальний процес центру 

стоматології ІФНМУ 26.06.2017 p., хірургічному відділенні обласної 

стоматологічної поліклініки 20.10.2017 p., відділення щелепно-лицевої 

хірургії на базі OKJI м. Івано-Франківськ 22.09.2017 p., стоматологічного 

відділення КЗОЗ OKJI ЦЕМД та МК м. Харків 27.05.2016 p., відділення 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології 

та щелепно-лицевої хірургії НАМН України м. Одеса 04.10.2017 р.

Основні положення дисертації використовуються у навчальному 

процесі на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»; кафедрі 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного 

медичного університету імені О. О. Богомольця 09.10.2017 p.; кафедрі 

стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» 15.09.2017 p.; кафедрі хірургічної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» 22.09.2017 p.; кафедрі хірургічної стоматології ВНЗ ТДМУ

07.11.2017 p.; кафедрі стоматології післядипломної освіти ДВНЗ

«Ужгородський національний університет» 26.10.2017 p.; кафедрі хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХНМУ 18.10.2017р.

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях 

Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації дисертації 

доповідалися та обговорювалися на XVIII Международной научной 

конференции «Актуальньїе научньїе исследования в современном мире» 

(Переяслав-Хмельницкий 2016 г.), на VI Стоматологічному форумі «Медвін» 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано- Франківськ 2017 p.), 

на Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» (Івано- Франківськ 2017 p.).

За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, із них 4 статті у 

фахових наукових виданнях України, 1 -  в іноземному журналі (The Pharma



Innovation Journal), 3 тези у матеріалах з’їздів і науково-практичних 

конференцій. Здобувач є автором 2 деклараційних патентів України на 

корисну модель.

Оцінка змісту дисертації та автореферату, зауваження щодо 

оформлення

Дисертація Ярмошук І. Р. викладена українською мовою на 

115 сторінках основного тексту. Складається зі вступу, огляду літератури, 

двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел. Робота ілюстрована 16 таблицями, 6 рисунками. Перелік 

використаних джерел включає 190 найменувань (із них 43 латиною).

У вступі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність 

дослідження, що базується на необхідності вивчення особливостей перебігу 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, з метою 

вдосконалення способу хірургічного лікування та підвищення його 

ефективності. Чітко сформульовано мету і завдання дослідження, зв’язок 

обраної теми з НДР кафедри стоматології Інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, висвітлено 

особистий внесок здобувана.

У підрозділ “Практичне значення одержаних результатів” доцільно 

подати інформацію про зміст Деклараційних патентів України, отриманих 

автором.

Огляд літератури. “Можливості підвищення ефективності 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

з застосуванням медикаментозних засобів” присвячено аналізу пошуку 

медикаментозних засобів для підвищення ефективності хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією.

Огляд літератури складається з трьох підрозділів: перший присвячено 

вивченню впливу метаболічних порушень кісткової системи на стан тканин 

пародонта; другий -  остеотропній терапії у комплексному лікуванні хворих



на генералізований пародонтит з остеопенією; третій -  ролі антирезорбентів 

у регуляції кісткового метаболізму.

У цілому розділ містить цікаву інформацію, яку викладено доступно, 

наприклад, грамотно пояснена роль та перебудова кров’яного згустка у 

кістковому дефекті (с.35-36). Аналізуються сучасні вітчизняні і зарубіжні 

літературні джерела переважно за останні 10 років.

Зауваження до розділу. Невдало подана інформація про біологічні 

властивості авто-, та алотрансплантатів, їх перебудову на с.39.

У розділі 2 “Матеріали і методи дослідження” описано методику 

стоматологічного обстеження хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, методики біохімічних, денситометричних та рентгенологічних 

методів дослідження. Детально охарактеризовано розроблену схему 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. 

Надано характеристику статистичних методів, що застосовувались для 

обробки та аналізу результатів дослідження.

Для встановлення розповсюдженості захворювань пародонта 

проведено огляд 120 пацієнтів віком від 31 до 69 років. Серед обстежених 90 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією знаходились на базі 

хірургічного відділення центру стоматології ІФНМУ.

Стан гігієни ротової порожнини та тканин пародонта оцінювали за 

даними: гігієнічного індексу за М. В. Федоровим та В. В. Володкіною, проби 

Шіллєра-Писарєва у модифікації Д. Свракова, індексу Рамфйорда, індекса 

кровоточивості сосочків ясен за Мюллеманом, глибини зубоясенної кишені, 

ступені рухомості зубів за Д. А. Ентіним, а також додаткових методів 

обстеження. Діагноз встановлювали згідно класифікації захворювань тканин 

пародонта М.Ф. Данилевського (1994).

У дослідження включали тільки тих хворих, які підлягали хірургічному 

лікуванню, серед яких у 38 (42,22%) хворих діагностовано II ступінь 

розвитку генералізованого пародонтиту, а у 52 (57,78%)-ІІІ ступінь розвитку 

захворювання. Групу порівняння склали 30 пацієнтів з інтактним пародонтом.



У залежності від медикаментозного лікування усі хворі були розділені 

на три групи (по ЗО хворих), які були рандомізовані за віком, статтю та 

тривалістю захворювання.

У першій групі хірургічне лікування проводилося загальноприйнятим 

методом. У другій групі місцево використовували остеопластичний матеріал 

«Easy Graft». У третій групі використання остеопластичного матеріалу «Easy 

Graft» поєднували з антирезорбентом «Бонвіва» всередину за схемою 

лікування. У післяопераційному періоді усі хворі приймали базову 

медикаментозну терапію. Також відзначено, що запорукою успіху 

комплексного хірургічного лікування є бездоганна гігієна порожнини рота та 

ортопедична підготовка (с.66). Групу порівняння склали ЗО практично здорових 

осіб.

Оцінку структурно-функціонального стану кісткової тканини 

проводили за допомогою маркерів метаболізму кісткової тканини. Для 

кількісного визначення остеокальцину у сироватці крові застосовували 

імуноферментний тест Nordic Bioscience Diagnostics A/S N-MID Osteocalcin 

ЕП8А(Данія). Рівень дезоксипіридиноліну у сечі визначали 

імуноферментним методом із застосуванням набору DPD ЕІА КІТ (США).

Денситометричні дослідження проводили для визначення мінеральної 

щільності кісткової тканини та вивчали за денситограмами поперекового 

відділу хребта (L2-L4) у передньо-задній проекції. Згідно рекомендаціям 

ВООЗ по Т-критерію оцінювали виразність остеопенії.

Рентгенологічне обстеження проводили за допомогою 

ортопантомографії та прицільної внутрішньоротової рентгенографії. Кісткові 

ураження, утворені вертикальною резорбцією кісткової тканини щелепи, 

визначали за класифікацією Н. Goldman та D. Cohen (1999).

Статистичний аналіз отриманих цифрових результатів проводили 

методом варіаційної статистики з використанням прикладного пакету 

комп'ютерної програми медико-статистичних обчислень Statistica.

Зауваження до розділу: На нашу думку, недоцільно надавати детальне



описання методики визначення гігієнічного індексу за М. В. Федоровим - 

В.В. Володкіною,проби Шіллєра-Писарєва у модифікації Д.Свракова, індексу 

Рамфйорда та ін.,оскільки вони представлені у посібниках по стоматології.

Розділ 3 “Клініко-патогенетичні особливості перебігу генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією ” присвячено аналізу результатів 

обстеження хворих. Розділ складається з п’яти підрозділів, в яких 

представлено результати оцінки перебігу генералізованого пародонтиту у 

хворих з остеопенією у залежності від ступеня розвитку захворювання.

У результаті дослідження автором встановлено, що зміни у тканинах 

пародонта наростають із збільшенням ступеня розвитку захворювання, 

зокрема маркерів кісткового метаболізму. Кількість остеокальцину у хворих 

на генералізований пародонтит II ступеня зменшувалась на 37,69% (р<0,05), 

у хворих на генералізований пародонтит III ступеня -  на 39,73% (р<0,05), що 

свідчить про зниження функціональних характеристик клітин 

остеобластичного ряду. Значне збільшення кількості дезоксипіридиноліну у 

сечі на 79,59% (р<0,05) та на 86,00% (р<0,05) відповідно, вказують на 

активність процесів резорбції кісткової тканини.

У цілому розділ викладено детально і послідовно, цифрові дані 

узагальнено у 4 таблицях і 1 рисунку.Результати, представлені у розділі, 

висвітлено у 4 наукових публікаціях, одна з яких -  у закордонному виданні.

Зауваження до розділу 3: Слід конкретизувати лабораторію, де 

проводилися біохімічні дослідження у крові та сечі.

У розділі 4 “Ефективність хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією із включенням антирезорбенту 

та остеопластичного матеріалу” дисертантом представлено результати 

оцінки клінічних, біохімічних, денситометричних та рентгенологічних 

показників у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. Розділ 

складається з трьох підрозділів.

У результаті проведених досліджень автором встановлено, що 

поєднане включення остеопластичного матеріалу та антирезорбенту,



порівняно з вихідними даними до операції, призводять до стійкої стабілізації 

патологічного процесу та регенерації кісткової тканини, про що свідчать 

клініко-лабораторні показники: ГІ за Федоровим-Володкіною покращувався 

в 11,37 разів (р<0,05), проба Ш-П у модиф. Свракова -  зменшувалась у 5,37 

разів (р<0,05), IP -  зменшувався в 6,07 разів (р<0,05), ІК за Мюллеманом -  

знижувався в 14,10 разів (р<0,05), показники остеокальцину зростали, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, на 27,99% (р<0,05), показники 

дезоксипіридиноліну зменшувалися на 35,09% (р<0,05) -  як у ранньому, так і 

в віддаленому післяопераційному періодах, Т- критерій зростав на 68,42% 

(р<0,05); рентгенологічно відмічались: зупинка деструктивних змін,

стабілізація патологічного процесу та часткове відновлення висоти 

резорбованих між альвеолярних перегородок.

Це стало підґрунтям для включення у схему хірургічного лікування 

генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією остеопластичного 

матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту«Бонвіва», що сприяють 

нормалізації досліджуваних показників.

У цілому розділ викладено інформативно, цифрова інформація 

узагальнена у 12 таблицях, 4 рисунках, матеріали розділу висвітлено у 

шістьох публікаціях, серед яких 2 Патенти України на корисну модель.

Зауваження до розділу. На нашу думку, недоцільно було проводити 

усім хворим, особливо при II ступені захворювання, клаптеву операцію 

Цєшинського-Відмана-Неймана (1914), враховуючи її застарілість, 

травматичність і можливі ускладнення (наприклад, травматичні гематоми).

У  5 розділі “Аналіз та узагальнення результатів дослідження ” 

наведено обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює 

теоретичну і практичну значимість отриманих результатів для наукової і 

практичної стоматології. У стислому вигляді автор характеризує і узагальнює 

власні дослідження. Можливо, доцільно було б порівняти власні результати з 

результатами інших дослідників, що вивчали дану проблему.



Висновки сформульовані чітко та конкретно, відображають найбільш 

значимі результати дисертаційного дослідження. На нашу думку висновок 6 

про комплексне лікування генералізованого пародонти ту з остеопенією 

сформульований надто лаконічно.

Автореферат і опубліковані праці повністю відображають основний 

зміст та результати дисертаційного дослідження.

Разом з тим, хотілось би звернути увагу на деякі лінгвістичні помилки. 

Поряд із словом “ряд” вживаємо відповідник “низка”: “ряд крісел”,але “низка 

авторів”; “розроблена схема” - потрібно “опрацьована”, “напрацьована”.

У процесі наукової дискусії виникло декілька запитань до автора:

1. Які, на Вашу думку, потрібно було б застосувати заходи для 

раннього виявлення та профілактики остеопенії?

2. Які ще препарати групи бісфосфонатів можливо використовувати 

для посилення МЩКТ пародонта?

3. Які ще остеопластичні матеріали на основі (З-трикальційфосфату Ви 

знаєте, або їх дослідження?

Висновок

Представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

дисертаційна робота Ярмошук І. Р. “Клініко-лабораторне обгрунтування 

використання остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в 

комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією” є закінченою кваліфікаційною науковою працею, яка 

присвячена вирішенню актуального завдання сучасної стоматології, що 

полягає у підвищенні ефективності хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, шляхом поєднаного 

використання остеопластичного матеріалу та антирезорбенту.

Основні наукові положення, висновки, рекомендації в достатній мірі 

аргументовані, методи досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає



завданням дослідження. Викладені у даному відгуку зауваження не є 

принциповими і не впливають на значимість виконаної дисертантом роботи.

За своєю актуальністю, обсягом досліджень, новизною отриманих 

результатів і їх практичним значенням дисертаційна робота Ярмошук І. Р. 

“Клініко-лабораторне обґрунтування використання остеопластичного 

матеріалу і антирезорбенту в комплексному лікуванні генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією” повністю відповідає п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 

567 від 24.07.2013 року (із змінами згідно Постанови КМ № 657 від 

19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 p.), які ставляться до кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеню кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.

10 квітня 2018 р.
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