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Актуальність теми. Однією з найважливіших проблем сучасної 

стоматології є висока поширеність хвороб пародонта у вагітних, що пов’язано з 

недостатньою ефективністю профілактики та способів їх лікування. Під час 

вагітності в організмі жінки відбуваються зміни, за яких досить складно 

відмежувати фізіологічні компенсаторні механізми від патологічних проявів, у 

тому числі поява та розвиток стоматологічних хвороб, зокрема хвороб тканин 

пародонта. В той же час актуальною та невирішеною проблемою вагітних  

вважається розвиток анемічного синдрому. Приблизно 95% спостережень анемії 

при вагітності виникають внаслідок дефіциту заліза. Залізодефіцитна анемія 

у вагітної є загрозливим фактором перебігу вагітності й пологів, виступає 

детермінантою як фізичного, так психічного розвитку майбутньої дитини, а 

також вважаться потужним фактором ризику уражень тканин пародонта. Аналіз 

стану пародонта у взаємозв’язку із змінами стану зубів, ротової рідини, крові у 

вагітних із залізодефіцитною гестаційною анемією залишається важливим 

завданням сьогодення. Тому дисертаційне дослідження, метою якого було 

підвищення ефективності лікування і профілактики генералізованого 

пародонтиту у вагітних із залізодефіцитною анемією на основі вивчення їх 

пародонтологічного статусу, біохімічних показників крові та ротової рідини є 

актуальним, своєчасним та заслуговує на особливу увагу.     

Дисертаційна робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт 

кафедри стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет»: «Комплексна оцінка 



та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування 

стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» (державний 

реєстраційний № 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних 

заходів для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського 

населення Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених 

територіях» (№ держреєстрації 0117U000946).   

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. 

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації, сформульовані у 

дисертації, є обгрунтованими, вагомими, оскільки базуються на достатній 

кількості об’єктів досліджень, адекватних сучасних методах клініко-

лабораторних спостережень, а застосоване патогенетичне спрямування 

виконаних досліджень сприяло підвищенню ефективності лікування та 

профілактики генералізованого пародонтиту у вагітних із залізодефіцитною 

анемією. 

Вирішення сформульованої у дисертаційній роботі мети реалізовувалось 

на основі деталізованого аналізу стоматологічного статусу та, зокрема 

пародонтального, у взаємозв’язку із гематологічними показниками, активністю 

кислої та лужної фосфатаз, змінами ряду біохімічних показників крові та 

ротової рідини вагітних із проявами генералізованого пародонтиту на тлі 

залізодефіцитної гестаційної анемії. Такий підхід наукових досліджень дозволив 

розробити, впровадити та перевірити ефективність у найближчі та віддалені 

терміни спостереження патогенетично обґрунтований спосіб комплексного 

лікування виявлених порушень у вагітних із генералізованим пародонтитом та 

залізодефіцитною анемією. 

Загалом дисертанткою було обстежено 352 жінки ІІ-ІІІ триместру 

вагітності віком 18-35 років із  генералізованим пародонтитом початкового-Ι 

ступеня. Поглиблені дослідження виконані у 141 вагітної, хворих на 

генералізований пародонтит на тлі залізодефіцитної анемії та 98 вагітних із 

генералізованим пародонтитом, але без ускладнень вагітності. Комплексне 



лікування генералізованого пародонтиту початкового та І ступеня було 

проведено 72 вагітним із залізодефіцитною анемією, 40 з них (основна група – 

по 20 осіб із генералізованим пародонтитом початкового та І ступеня) 

отримували запропоновану схему лікування, а 32 (контрольна група – 17 

вагітних  із генералізованим пародонтитом початкового та 15 - І ступеня) – 

загальноприйняте у відповідності до «Протоколів МОЗ України» надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Терапевтична стоматологія». Клініко-

лабораторна ефективність лікувально-профілактичних заходів оцінювалась 

через 1 місяць після початку лікування, 6 та 12 місяців диспансерного 

спостереження.   

Використані у клінічних, лабораторних дослідженнях методи сучасні, 

інформативні та дозволили отримати об’єктивні дані щодо змін стану 

пародонта, зубів, гігієни порожнини рота, ротової рідини, крові обстежених 

пацієнток із генералізованим пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії та 

оцінити медичну ефективність патогенетичного підходу до курації вагітних із 

хронічним перебігом генералізованого пародонтиту початкового та Ι ступенів із 

верифікованим діагнозом гестаційна залізодефіцитна анемія.    

Проведена статистична обробка отриманих результатів дисертаційного 

дослідження за допомогою програм «Statіstika 7.0» та MS Excel XР свідчить про 

достовірність отриманих показників, їх обговорення, висновки та практичні 

рекомендації дозволяють стверджувати про достатній рівень обґрунтованості 

сформульованих дисертанткою наукових положень, які доповідались на 2 

науково-практичних конференціях різного рівня.  

За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, із них 4 – у 

фахових наукових виданнях України, із них 1 - в іноземному виданні. 

Пріоритетність наукових розробок підтверджена 2 патентами України на 

корисну модель.  Опубліковані праці повністю охоплюють всі розділи 

дисертації. 

Результати виконаних досліджень впроваджені в навчальний процес 

кафедри стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-



Франківський національний медичний університет», кафедр терапевтичної 

стоматології факультету післядипломної освіти Львівський національний 

медичний університет імені Д. Галицького, ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», ВДНЗ України 

«Буковинський державний медичний університет». 

Отримані результати застосовуються в практичній діяльності відділень 

терапевтичної стоматології центру стоматології університетської клініки ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», терапевтичного 

відділення обласної та міської стоматологічної поліклініки м. Івано-

Франківська, клініки кафедри терапевтичної стоматології факультету 

післядипломної освіти Львівський національний медичний університет імені Д. 

Галицького, кафедри стоматології інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет». 

Наукова цінність та практична значимість роботи. 

Пріоритетним у дисертаційній роботі є обгрунтування, впровадження та 

оцінка ефективності патогенетичного комплексу лікувально-профілактичних 

заходів для лікування генералізованого пародонтиту початкового-І ступеня у 

вагітних із залізодефіцитною анемією легкого-середнього ступеня тяжкості. 

Дисертанткою проаналізовані особливості стану зубів, гігієни порожнини 

рота, пародонта вагітних жінок із гестаційною залізодефіцитною анемією 

легкого-середнього ступеня із проявом генералізованого пародонтиту 

початкового-І ступеня. Оцінені показники гемограми, лейкограми, макро- та 

мікроелементного складу, активності кислої та лужної фосфатаз ротової рідини 

та крові, специфічні маркери залізодефіцитної анемії у взаємозв’язку із змінами 

органів та тканин  порожнини рота вагітних, прогнозуванні перебігу 

генералізованого пародонтиту та ефективності запропонованого комплексу 

лікувально-профілактичних заходів. 

Отримані дисертанткою у співаторстві 2 патенти України на лікування 

генералізованого пародонтиту вагітних на тлі залізодефіцитної анемії спільно із 

гематологами призначенням комбінованого препарату заліза і аскорбінової 



кислоти «Сорбіфер Дурулес»,  полівітамінного препарату «Вітрум Пренатал 

Форте», а для місцевої терапії –полоскання антисептиком широкого спектру дії 

на основі октенідину дигідрохлориду «Октенісепт», аплікації на ясна 

мукозального гелю «Генгігель» після виконання професійної гігієни порожнини 

рота, ліквідації всіх місцевих хвороботворних факторів та створення алгоритму 

індивідуальної гігієни порожнини рота. 

Запропонована тактика курації вагітних із ризиком виникнення 

гестаційної залізодефіцитної анемії, а також жінок із залізодефіцитною анемією 

без патологічних уражень тканин пародонта з метою первинної та вторинної 

профілактики хвороб пародонта. 

Зазначене дозволяє стверджувати про наукову цінність та практичну 

значимість дисертаційного дослідження. 

 

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи.  

Дисертація О.Г. Бойчук-Товстої побудована за загальноприйнятою 

схемою, викладена на 137 сторінках основного тексту, містить 34 таблиці, 19 

рисунків і складається із вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», 3 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

літературних джерел (230 найменувань, із них 63 латиною), додатків. 

У «Вступі» дисертації повно і аргументовано представлені актуальність 

теми дослідження, зв'язок роботи з комплексними науково-дослідними 

роботами, мета, завдання, наукова новизна та практична значимість отриманих 

результатів, особистий внесок автора у виконання даного дослідження, 

впровадження та апробація дисертаційних матеріалів, повнота їх викладення в 

опублікованих працях.  

Наявне зауваження до об’єкту та предмету дослідження – неправомірно 

відокремлювати пародонтологічний та стоматологічний статуси, лабораторні та 

біохімічні показники, оскільки пародонтологічний статус є складовою 



стоматологічного, а біохімічні методи дослідження – складова лабораторного 

обстеження. 

Розділ 1 «Стан органів ротової порожнини у вагітних жінок із супутніми 

соматичними захворюваннями. Комплексний підхід до лікування 

генералізованого пародонтиту у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії 

(огляд літератури)» у трьох підрозділах на 24 сторінках представляє опис 

стоматологічного статусу і, зокрема, пародонтального, у вагітних. Наведені 

відомі літературні дані щодо особливостей патогенезу генералізованого 

пародонтиту у вагітних із залізодефіцитною анемією, охарактеризовані підходи 

до лікування та профілактики у них запальних і дистрофічно-запальних 

захворювань пародонта.  Інформація розділу викладена аргументовано, 

доступно із вагомими висновками. 

Представлення об’єктів клінічних спостережень із описом застосованих 

методів клініко-лабораторного обстеження, методик комплексного лікування 

вагітних із генералізованим пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії, 

статистичної обробки отриманих результатів наведені у восьми підрозділах 

другого розділу. Усі підрозділи логічні за змістом та черговістю.  

Зауваження: зайвим є деталізований опис загальновідомих індексних 

показників стоматологічного статусу, методик лабораторного обстеження. 

Третій розділ дисертації присвячений опису особливостей 

стоматологічного статусу вагітних, хворих на генералізований пародонтит на тлі 

залізодефіцитної анемії. Встановлено, що поширеність карієсу у них склала 

77,30±3,53 % з достовірно вищою інтенсивністю карієсу у співставленні із 

групою порівняння, особливо у віці 27-35 років. У жінок із ускладненням 

вагітності анемією генералізований пародонтит початкового ступеня в основній 

групі спостерігався у 3,97±4,18 % обстежених, кількість випадків 

генералізованого пародонтиту І ступеня у них перевищувала в 1,4 раза 

аналогічний показник групи порівняння зі значеннями 59,18±4,96 % та 

40,82±4,96 % відповідно.  

Клінічні дослідження, індексні показники стану пародонта засвідчили, що  



у вагітних із залізодефіцитною анемією вища не тільки інтенсивність запально-

дистрофічних змін пародонта, а й їх поширеність порівняно із жінками без 

ускладнень вагітності. Констатована також і залежність негативної динаміки 

показників гігієни порожнини рота від фонового захворювання.  

Підрозділ 3.5 присвячений змінам гемограми у вагітних із генералізованим 

пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії. При ускладненні вагітності рівень 

гемоглобіну в середньому складав 92,39±4,68 г/л, кількість еритроцитів - 

2,82±0,28 х 1012 г/л, відбувалось достовірне зменшення кольорового показника до 

0,76±0,12, що свідчило про наявність гіпохромної анемії та дефіциту заліза в 

жінок із генералізованим пародонтитом та анемією.  

В основній групі спостерігали також помірну тромбоцитопенію, 

лейкоцитоз та зсув лейкоцитарної формули вліво. Дисертанткою показано, що 

при прогресуванні генералізованого пародонтиту погіршуються показники 

аналізу гемограми вагітних. 

Враховуючи основний зміст розділу 3, на мій погляд, більш доцільним 

було перенесення змісту підрозділу 3.5 до наступного четвертого розділу, в 

якому наведені отримані показники додаткового лабораторного обстеження 

вагітних дослідних груп. 

У дисертаційній роботі простежені зміни рівня активності маркерів 

кісткового метаболізму (лужної та кислої фосфатаз) у ротовій рідині та крові  

вагітних із різним соматичним статусом. Виявлене зниження лужної та 

підвищення кислої фосфатаз у вагітних із залізодефіцитною анемією засвідчило 

погіршення у них процесів кісткового ремоделювання при наявності 

генералізованого пародонтиту. 

У вагітних на тлі залізодефіцитної анемії констатований і дисбаланс 

специфічних маркерів крові - білків сироватки, відповідальних за 

транспортування заліза та міді в органи і системи, який поглиблюється в разі 

прогресування генералізованого пародонтиту. Виявлено достовірне зменшення 

вмісту кальцію, заліза, міді, цинку, магнію в сироватці крові відповідно в 1,15, 

2,86, 2,86, 1,63 рази порівняно із аналогічними показниками жінок без 



ускладнень вагітності. У ротовій рідині вагітних із залізодефіцитною анемією 

зазначені показники також були достовірно нижчими, ніж у групі порівняння. 

Розділ п’ятий містять інформацію щодо динаміки досліджуваних клінічних 

та лабораторних показників у вагітних груп порівняння у найближчі та віддалені 

терміни спостережень. Запропонований та запатентований спосіб комплексного 

лікування вагітних із генералізованим пародонтитом на тлі залізодефіцитної 

анемії сприяв ліквідації ознак запалення ясен через 1 міс після лікування в жінок 

основної групи у 52,50±7,89 %, недостатньо ефективним виявилось лікування у 

17,50±6,72 % хворих вагітних. Через рік після лікування стійку ремісію 

зареєстровано у 82,50±6,00 % пролікованих вагітних  основної групи, 

покращення без повної нормалізації стану пародонта – у 12,50±5,23 %.  

Така динаміка клінічних показників, індексних параметрів 

стоматологічного статусу корелює із результатами лабораторного обстеження 

вагітних. Після проведеного комплексного лікування вагітних із генералізованим 

пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії гематологом та стоматологом 

відмічено підвищення рівня церулоплазміну, феритину в сироватці крові вище 

початкових значень, насиченості трансферину залізом. Через 1 місяць після 

проведеного запропонованого лікування вагітних відзначено і достовірне 

зростання активності лужної фосфатази у сироватці крові в 1,45 рази, а у ротовій 

рідині - стабілізацію її активності до значення 18,92±3,14 Од/л. Позитивна 

динаміка зафіксована і щодо  показника активності кислої фосфатази у вагітних 

основної групи.  

Такий характер змін клініко-лабораторних показників вагітних із 

генералізованим пародонтитом та залізодефіцитною анемією при впровадженні 

запропонованого способу курації свідчить про його високу медичну 

ефективність у найближчі та віддалені терміни диспансерного спостереження, 

яке за пропозицією дисертантки має бути обов’язковим у післяпологовому 

періоді. 

Зауваження до розділів 3-5 – зайвим є дублювання фактичного матеріалу у 

табличному, графічному та текстовому форматах.  



На 16 сторінках розділу «Аналіз і узагальнення результатів дослідження” 

наведене деталізоване узагальнення та обговорення виконаних досліджень. 

Отримані дисертанткою результати клінічних спостережень, лабораторного 

обстеження проаналізовані у взаємозв’язку локальних та системних змін 

організму вагітних із залізодефіцитною анемією та вагітних без ускладнень 

вагітності. 

Бажано було б у розділі співставити отримані власні результати 

дисертаційного дослідження та відомі показники науково-практичних розробок 

інших науковців. Недоцільним є опис у розділі опис застосованих методів 

клініко-лабораторного обстеження.  

Висновки, практичні рекомендації базуються на результатах проведених 

спостережень, переконливі, аргументовані. На мою думку, більш логічною була 

б ротація висновків 6 та 7.   

 Автореферат повністю відображає основні положення виконаних 

дисертаційних досліджень. 

Дисертаційна робота вносить вагомий вклад у теоретичну та практичну 

стоматологію, гематологію. Принципових зауважень щодо оформлення і 

викладення матеріалу в дисертації не має. 

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли наступні 

запитання: 

1. Що є критерієм розподілу осіб дослідних груп за віком 18-26, 27-35? 

2. Яка за результатами клінічного обстеження вагітних структура 

захворювань пародонта в осіб досліджуваних груп?  

3. Чому стан гігієни порожнини рота вагітних із генералізованим 

пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії гірший порівняно із вагітними із 

аналогічним ураженням пародонта без ускладнень вагітності? 

Заключення 

Дисертаційна робота О.Г. Бойчук-Товстої «Клініко-лабораторна оцінка 

особливостей клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого 

пародонтиту початкового-І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної  



анемії легкого-середнього ступеня» є завершеним самостійним науковим 

дослідженням, що виконано за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, в якому 

дисертантка запропонувала теоретичне обґрунтування й практичне вирішення 

актуального завдання сучасної стоматології, що полягає в підвищенні 

ефективності лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у 

вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії.

За актуальністю та обсягом виконаних досліджень, науковою новизною, 

теоретичною та практичною значимістю отриманих результатів, адекватністю 

застосованих методів дослідження, достовірністю та вагомістю сформульованих 

наукових положень, висновків, практичних рекомендацій дисертація О.Г. 

Бойчук-Товстої відповідає вимогам п. 11 “Порядку присудження наукових 

ступенів” Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 

10.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року) щодо кандидатських дисертацій 

та наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. №40 “Про 

затвердження вимог до оформлення дисертації”, а дисертантка Оксана 

Григорівна Бойчук-Товста заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.

Офіційний опонент -  
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