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Актуальність теми дослідження. Проблема генералізованого 

пародонтиту в наш час набуває особливої актуальності через невпинний ріст 

захворюваності і стійкої тенденції до розвитку важких форм ураження 

пародонта в усіх вікових групах. Так, за даними різних авторів, поширеність 

захворювань пародонта в осіб 17-25 років у різних регіонах України складає 37- 

78 %, а генералізований пародонтит діагностують у 14-33 % обстежених. 

Етіологічні і патогенетичні механізми захворювання на сьогодні до кінця не 

з’ясовані, як і немає єдиної думки про методи та способи його лікування.

За порушеннями функції зубощелепової системи, що виникає у хворих на 

генералізований пародонтит, приховані проблеми іфекційно-індукованого 

хронічного запалення і його впливу на організм з одного боку, а також 

порушення складних захисних регуляторних механізмів в організмі з іншого 

боку. Сучасні дослідження доводять, що мікроекологічні зміни, які виникають 

за генералізованого пародонтиту, ускладнюють перебіг захворювання, що 

диктує необхідність вивчення шляхів відновлення рівноваги мікробіоценозу 

ротової порожнини і мікробіому в цілому. В останні роки в медицині (і в 

стоматології зокрема) з успіхом використовують комплексні бактерійні 

препарати. За даними розробників і науковців синбіотики є більш ефективними 

препаратами порівняно з пробіотиками за рахунок наявності в їх складі кількох 

штамів мікроорганізмів, а також пребіотиків -  речовин, які поліпшують



колонізаційну здатність бактерій-пробіотиків. Проте навколо цієї теми точиться 

наукова дискусія. Учені поки що не мають єдиної думки про їх ефективність, у 

тому числі і за генералізованого пародонтиту, через низьку ступінь доказовості 

експериментів на тваринах і недосконалість організації клінічних випробувань, 

а також їх незначну кількість. У зв’язку з вищевикладеним дослідження 

Семенюк Г.Д., спрямоване на теоретичне обґрунтування, розробку та 

впровадження способу лікування із застосуванням синбіотика, відповідає 

потребам сучасної стоматології, а отримані результати мають важливе значення 

для медичної науки і практики.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково- 

дослідної роботи кафедри дитячої стоматології ДВНЗ „Івано-Франківський 

національний медичний університет” : „Сучасні підходи до збереження 

стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття” (державний 

реєстраційний номер 011511001535).

Ступінь обґрунтування наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна. Дисертаційна робота Семенюк Г. Д. 

виконана на сучасному науковому рівні і достатньому клініко-лабораторному 

матеріалі. Вона присвячена вирішенню актуального наукового завдання -  

підвищенню ефективності лікування хворих на ГП шляхом розробки та 

обґрунтування способу комплексної терапії, що включає пробіотичний препарат 

синбіотик.

Для досягнення цієї мети автором сформульовані конкретні завдання, для 

вирішення яких здійснено клінічні, рентгенологічні, цитологічні, імунологічні і 

біохімічні дослідження. Використані методики є адекватними до поставлених 

завдань, відображають сучасний методичний рівень досліджень. Це дозволило 

автору отримати вірогідні результати і дійти обґрунтованих висновків. 

Отримані результати ґрунтуються на обстеженні 148 осіб віком 18-35 років (120 

хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня і 28 

здорових добровольців). Клінічне випробування проводилося паралельно на 

трьох дослідних групах хворих сформованих до початку дослідження шляхом



стратифікаційної рандомізації за критеріями „вік” і „стать”, і групі здорових. 

Вибір статистичних методів дослідження проводився із врахуванням перевірки 

даних на тип розподілу.

Наукова новизна і практичне значення. Новизна досліджень 

проведених Семенюк Г.Д. є безсумнівною і полягає в доповненні наукових 

даних про те, що у хворих на ГП хронічного перебігу І ступеня в ротовій рідині 

підвищується активність ферментативного показника мікробіоценозу -  уреази 

та знижуються показники місцевого антибактеріального захисту: активність 

лізоциму, рівень секреторного імуноглобуліну А (8І§А) і реакція адсорбції 

мікроорганізмів (РАМ) на тлі порушення про- і антиоксидантної рівноваги, що 

підтверджується достовірним зростанням рівня фракцій окисних модифікацій 

білків (ОМБ) і зниженням активності супероксиддисмутази (СОД) і каталази, а 

виявлені зміни супроводжувалися дисбалансом вмісту біоелементів у ротовій 

рідині: зменшенням рівня кальцію, заліза, цинку і мангану та зростанням вмісту 

міді.

Уперше встановлено, що пероральне призначення синбіотика Ацидолак в 

комплексному лікуванні хворих на ГП сприяє зниженню активності уреази, 

зростанню активності лізоциму і позитивної РАМ, збільшенню вмісту 8І§А, 

ефективній регуляції рівня ОМБ і антиоксидантних ферментів, підвищенню 

рівня кальцію і цинку та зниженню вмісту міді у ротовій рідині і є свідченням 

регуляції мікробіоценозу, підвищення неспецифічного і специфічного 

антибактеріального захисту організму та нормалізації метаболічних процесів у 

пародонті під впливом застосованої терапії.

Уперше проведено порівняльну клініко-лабораторну оцінку бактерійних 

препаратів -  синбіотика „Ацидолак” і симбіотика „Лінекс” у складі 

комплексного лікування хворих на ГП.

Робота Семенюк Г. Д. має практичне значення. Дисертантом розроблено і 

апробовано новий спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит ГП 

із застосуванням препаратів „Септофіт-дієт”, „Метродент”, „Оліговіт”, 

„Ацидолак” і вдосконалено спосіб виготовлення індивідуальної пародонтальної



капи, з метою підвищення ефективності місцевого лікування. Пріоритетність 

розробок підтверджено двома патентами на корисну модель, вони достатньою 

мірою впроваджені в лікувальну роботу та навчальний процес медичних 

навчальних закладів.

Структура дисертації та оцінка її змісту. Дисертація побудована за 

традиційною схемою. У вступі на 6 сторінках викладено актуальність, мету, 

завдання, наукову новизну, практичне значення та апробацію результатів 

досліджень.

Зауваження до розділу: не має.

У першому розділі, що займає ЗО сторінок, викладено огляд літератури, в 

якому висвітлюються сучасні погляди на роль мікробного чинника у 

виникненні і розвитку хвороб пародонта (підрозділ 1.1), біохімічні та імунні 

порушення у хворих на генералізований пародонтит (підрозділ 1.2) і 

обговорюються сучасні способи лікування пародонтиту, їх переваги та 

недоліки, а також роль пробіотичної терапії у комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту (підрозділі 1.3).

Зауваження до розділу: не має.

Другий розділ дисертації, викладений на 17 сторінках у 5 підрозділах, 

детально відображає дизайн дослідження (критерії включення, виключення, 

процедуру рандомізації пацієнтів, детальну характеристику дослідних груп), 

бази дослідженя, методи обстеження (клінічні, рентгенологічні, цитологічні, 

імунологічні, біохімічні), а також методи статистичної обробки отриманих 

даних. Тут детально описано принципи методик усіх проведених клінічних і 

лабораторних досліджень. Розділ є інформативним, містить таблицю 

характеристики клінічних груп, схеми алгоритму обстеження та розподілу 

пацієнтів за способом лікування.

Зауваження до розділу: не має.

Третій розділ дисертації викладений на 18 сторінках у п’яти підрозділах 

висвітлює результати клініко-лабораторних досліджень проведених до 

лікування, а саме: у підрозділі 3.1 описані клінічна характеристика і результати



індексної оцінки стану тканин пародонта обстежених хворих; у підрозділі 3.2 -  

стан ферментативних показників мікробіоценозу ротової порожнини у разі 

генералізованого пародонтиту за показниками активності уреази і лізоциму в 

ротовій рідині і ступенам дисбіозу; у підрозділі 3.3 дана оцінка місцевого 

антибактеріального захисту за критеріями міграції лейкоцитів у ротову 

порожнину і реакцією адсорбції мікроорганізмів епітелієм ротової порожнини; 

підрозділ 3.4. висвітлює прооксидантні та антиоксидантні взаємодії у випадку 

генералізованого пародонтиту на підставі аналізу вмісту окисних модифікацій 

білків, активності супероксиддисмутази і каталази; підрозділ 3.5 відображає 

результати дослідження мінерального складу ротової рідини хворих на 

генералізований пародонтит за показниками вмісту кальцію, заліза, цинку, міді 

і мангану. Розділ ілюстрований 7 таблицями і 6 рисунками.

Зауваження до розділу:

1. На наш погляд, в розділі для підтвердження ступеню важкості 

пародонтиту необхідно було привести рентгенограми тканин пародонту 

пацієнтів.

Четвертий розділ займає 23 сторінки. У ньому описано динаміку 

досліджуваних клінічних і лабораторних показників у експериментальних 

групах під впливом комплексного лікування у п’яти підрозділах, аналогічно 

матеріалам, поданим у третьому розділі. Підрозділ ілюстрований 5 рисунками, 

дані наведені у 8 таблицях. Дослідженнями доведено, що комплексне лікування 

у всіх групах було ефективним у найближчі терміни спостереження за усіма 

контрольованими показниками, у хворих не виявлено погіршення стану тканин 

пародонта і ускладнень. Встановлена достовірна перевага терапії з 

використанням синбіотика „Ацидолак” (група А) порівняно з контрольною 

групою у найближчі терміни спостереження за показниками папілярно- 

маргінально-альвеолярного індексу, ступенем дисбіозу, показниками міграції 

лейкоцитів у ротову порожнину, відсотком позитивної РАМ та кількістю 

біометалів кальцію, цинку і міді у ротовій рідині.



Зауваження до розділу:

1. Недоліком розділу є відсутність фотографій тканин пародонту 

пацієнтів до та після проведеного лікування, що в деякій мірі знижує 

сприйняття ефективності лікування..

П ’ятий розділ присвячений вивченню стану тканин пародонта у хворих 

на генералізований пародонтит у віддалені терміни після комплексного 

лікування, викладений на 56 сторінках, побудований аналогічно до двох 

попередніх розділів і висвітлює зміни усіх досліджуваних показників. У ЗО 

таблицях цього розділу показано результати індексної оцінки, цитологічних, 

біохімічних та імунологічного досліджень, проведених через 6 і 12 місяців 

після лікування.

Зауваження до розділу:

1. В даному розділі відсутні виписки історії хвороб пацієнтів, що 

підвищило б інформативність наведеного матеріалу.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» викладений на 18 

сторінках і підводить підсумок виконаної роботи. Автор порівнює свої 

результати з даними інших авторів, аналізує вплив лікування на зміни 

досліджуваних клінічних і лабораторних показників і доводить переваги 

запропонованого способу комплексного лікування хворих на генералізований 

пародонтит. Зауваження до розділу: не має.

Висновки та практичні рекомендації. Викладення автором власних 

даних у 6 висновках і 4 практичних рекомендаціях повне, лаконічне, чітко 

сформульоване. Висновки і практичні рекомендації відповідають меті і 

завданням дослідження та витікають з одержаних результатів.

Список використаних джерел містить 267 наукових праць, наведених в 

алфавітному порядку, з яких 94 латиною.

Додатки включають акти впровадження розробок автора у практичну 

стоматологію і навчальний процес.

Отримані автором результати описані у 16 публікаціях, які висвітлюють 

основний зміст роботи, серед них 4 статті у наукових виданнях,



рекомендованих ДАК України, 1 - у  іноземному журналі, 5 тез у матеріалах 

науково-практичних конференцій, отримано два патенти на корисну модель, 

видано два інформаційних листи і два нововведення у реєстрі впроваджень в 

системі охорони здоров’я.

Зміст автореферату відображає основні положення дисертаційної роботи.

Оформлення дисертації відповідає вимогам ДАК України.

Зауваження, які виникли при рецензуванні дисертації, не мають 

принципового значення і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Таким чином дисертаційна робота Семенюк Г.Д. цілком заслуговує 

позитивної оцінки. У порядку дискусії бажано почути відповіді автора на такі 

запитання:

1. Як Ви пояснюєте вибір пацієнтів з генералізованим пародонтитом 

тільки з І ступенем важкості хронічного перебігу?

2. Чи враховували Ви професійні шкідливості у пацієнтів при дослідженні 

мікроелементів ротової рідини?

3. Чому, на Вашу думку, у пацієнтів з генералізованим пародонтитом 

спостерігається підвищення в ротовій рідині рівня меді на тлі зниження вмісту 

кальцію, заліза, цинку та мангану?

4. Чому саме з групи синбіотиків для дослідження Ви вибрали 

«Ацидолакт» та «Лінекс»?

Заключения

Дисертаційна робота Семенюк Ганни Дмитрівни „Клініко-лабораторне 

обгрунтування застосування синбіотиків у комплексному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит” подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія є завершеною науковою 

працею, що містить нові обґрунтовані результати, які в сукупності визначають 

актуальну проблему сучасної стоматології -  підвищення ефективності лікування 

хворих на ГП шляхом розробки та обґрунтування способу комплексної терапії, 

що включає пробіотичний препарат синбіотик. Це дозволяє вважати, що 

дисертаційна робота Семенюк Г.Д. повністю відповідає вимогам



затвердженої Кабінетом Міністрів України Постанови № 567 від 24 липня 2013 

року „Порядок присудження наукових ступенів” (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19 серпня 2015 року і № 1159 від 

ЗО грудня 2015 року) до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує 

наукового ступеня кандидата медичних наук.

Офіційний опонент: 

завідувач кафедри терапевтичної 

стоматології ДЗ „Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України” 

доктор медичних наук, професор


