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Актуальність теми даного дисертаційного дослідження знаходиться 

на перетині двох важливих аспектів сучасної стоматології. По-перше, 

генералізований пародонтит залишається центральною медико-соціальною 

проблемою сучасної стоматології. Попри значні зусилля науковців та лікарів- 

практиків останніми роками навіть серед населення країн із стабільною 

економікою й високим рівнем життя спостерігають тенденцію до збільшення 

частоти генералізованого пародонтиту у всіх вікових групах більш ніж у 75% 

населення та зміщення вектору його поширеності в бік омолодження. В 

Україні, як відомо, поширеність хвороб пародонта сягає 80-90% у населення 

різних регіонів і одним з найгірших за цим показником є Прикарпаття.

По-друге, як відомо, стан тканин пародонта є невід’ємною частиною 

загального стану організму, який у свою чергу є одним із основних критеріїв 

якості навколишнього середовища.

Безумовно, отримано чимало вагомої інформації та є значні здобутки у 

зазначених напрямках, але багато важливих питань залишаються відкритими. 

Зокрема, вплив несприятливих екологічних чинників на стан 

стоматологічного здоров’я, як вагомої складової соматичного статусу 

людини в цілому.

Отже, вищезазначене підтверджує актуальність дисертаційної роботи 

Чубій 1.3. та її відповідність проблемам сучасної стоматології.

Зв’язок робот з науковими програмами, планами, темами. Дана 

дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи



кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету «Комплексна оцінка та оптимізація 

методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп» (№ державної реєстрації 

0114U001788). Дисертант є виконавцем фрагменту зазначеної науково- 

дослідної теми.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Для досягнення поставленої мети й виконання завдань 

дисертаційного дослідження автором залучено 110 осіб (90 з яких мали І або 

II ступінь розвитку генералізованого пародонтиту, а у 20 осіб тканин 

пародонта були у стані здоров’я), застосовано сучасні й інформативні 

методики досліджень, а саме: стоматологічні -  для визначення

об'єктивного статусу, оцінки стану гігієни порожнини рота, ступеню й 

локалізації запалення тканин пародонта; рентгенологічні

(ортопантомографія, прицільна рентгенографія) -  для визначення стану 

кісткової тканини та ступеня розвитку генералізованого пародонтиту, 

ультразвукову ехоостеометрію -  для вивчення стану кісткової тканини та 

лабораторні дослідження, серед яких біохімічні -  для визначення активності 

процесів перекисного окислення білків і ліпідів та системи антиоксидантного 

захисту, цитологічні -  для виявлення пошкодження тканинних структур та 

інтенсивності запалення у пародонті.

Обстеження хворих на генералізований осіб, мешканців екологічно 

забруднених територіях Прикарпаття було багатоетапним і проводилось до 

початку лікування, через 3, 6 та 12 місяців після його завершення із 

використанням клінічних, додаткових (рентгенографія, ультразвукова 

ехоостеометрія) та лабораторних методів досліджень.

І, нарешті, для оцінки ступеня достовірності отриманих результатів 

автором застосовано загальноприйнятий варіаційно-статистичний аналіз із 

проведенням факторного кореляційного аналізу з обрахунком коефіцієнта 

кореляції Пірсона. Саме ретельна статистична обробка також сприяє

2



з
підвищенню достовірності отриманих результатів у даній дисертаційній 

роботі.

Отже, враховуючи те, що проведені І.З.Чубій дослідження ґрунтуються 

на достатньому фактичному матеріалі й комплексному аналізі клінічних, 

додаткових, лабораторних та статистичних методів, надані автором 

результати слід вважати обґрунтованими й вірогідними, а достовірність 

викладених в даній дисертаційній роботі наукових положень та висновків є 

незаперечною.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи 1.3. 

Чубій полягає у тому, що виявлено зв'язок між поширеністю 

генералізованого пародонтиту та негативними чинниками довкілля в 

екологічно забруднених регіонах Прикарпаття.

Визначено клінічні особливості перебігу захворювань тканин 

пародонта в жителів одного із найбільш забруднених регіонів не тільки 

України, а й усього світу -  Калуського району.

Доведено, що поширеність захворювань тканин пародонта в 

екологічно забруднених регіонах Прикарпаття є найбільшою саме в осіб 

молодого працездатного віку 18-44 років і сягає 70 %.

Вперше встановлено, що процеси окисної модифікації білків є раннім 

індикатором пошкодження тканин пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит, що проживають на екологічно забруднених територіях.

Розроблено комплекс цілеспрямованих лікувально-профілактичних 

заходів та комбінованого підходу для його реалізації з метою підвищення 

ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит, що 

проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття.

Доведено ефективність безпосередніх і віддалених результатів 

лікування зазначеного контингенту хворих запропонованим комплексом 

лікувально-профілактичних заходів.

Підтверджено значення клінічних, додаткових та лабораторних 

показників сироватки крові на етапах діагностики стану тканин пародонта й



моніторингу його змін при проведенні комплексу лікувально- 

профілактичних заходів.

Практичне значення отриманих І.З.Чубій результатів полягає у 

розробці та доведенні клінічної ефективності методу лікування пацієнтів на 

генералізований пародонтит, які проживають на екологічно забруднених 

територіях Прикарпаття. Перевагами запропонованого методу є простота, 

доступність, висока клінічна ефективність, відсутність побічних реакцій і 

ускладнень, що дозволяє рекомендувати його до широкого застосування у 

повсякденній клінічній практиці.

Результати дисертаційного дослідження Чубій 1.3. впроваджені в 

клінічну практику 10-х спеціалізованих закладів різних рівнів надання 

стоматологічної допомоги Західного та Центрального регіонів України. 

Матеріали дисертації включено до циклу лекцій та практичних занять різних 

кафедр Івано-Франківського національного медичного університету, 

Буковинського державного медичного університету, Української медичної 

стоматологічної академії, а також курсів інформації та стажування Інституту 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМИ України.

Апробація результатів дисертації та публікації. Основні положення 

та результати наукових досліджень І.З.Чубій обговорювались та доповідались 

на 4 науково-практичних заходах міжнародного рівня. За темою дисертації 

опубліковано 16 наукових робіт, серед них -  7 статей у фахових наукових 

виданнях України, 6 тез у матеріалах міжнародних і всеукраїнських 

конференцій, конгресів та з’їздів. Також отримано 2 патенти України на 

корисну модель та видана 1 методична рекомендація.

Оцінка змісту роботи, її значення в цілому, зауваження щодо 

оформлення. Дисертаційна робота викладена державною мовою на 199 

сторінках друкованого тексту, з яких основний текст займає 132 сторінки. 

Робота складається зі вступу, огляду літератури (розділ 1), розділу, у якому 

викладено матеріали та методи дослідження (розділ 2), 3-х розділів власних 

досліджень (розділи 3 -  5), аналізу та узагальнення результатів (розділ 6),
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висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (з них 

кирилицею — 181, латиницею -  51). Роботу ілюстровано 35 таблицями, 27 

рисунками.

У «Вступі» дисертації відображена інформація щодо актуальності 

роботи, її зв’язку з науковою тематикою Івано-Франківського національного 

медичного університету. Також у вступі представлено мету й завдання 

дисертації, об’єкт, предмет та методи дослідження, викладено наукову 

новизну одержаних результатів та практичне значення проведених 

досліджень, надано інформацію щодо впровадження результатів 

дослідження, особистого внеску здобувача, апробації результатів 

дисертаційного дослідження, публікації, об’єму й структури дисертації. 

Актуальність роботи обґрунтована автором переконливо. Мета дослідження 

чітко сформульована та відповідає рівню кандидатських дисертацій. 

Відповідно до мети поставлено 5 завдань для її виконання.

Усі складові вступу сформульовано доступно і зрозуміло.

Зауважень до вступу, немає..

Розділ 1. «Сучасні уявлення про комплексне лікування пацієнтів 

на генералізований пародонтит (огляд літератури)» (стор. ЗО -  51) 

викладено на 22 сторінках, що не перевищує 20 % основного обсягу роботи. 

Розділ складається з 2-х підрозділів та висвітлює сучасну інформацію щодо 

етіології, патогенезу та лікування хронічного генералізованого пародонтиту 

(підрозділ 1.1) та сучасних підходів до лікування зазначеної патології 

(підрозділ 1.2). Автор наголошує на системності й полікомпонентності 

чинників патогенезу захворювань пародонта, складності в діагностиці й 

лікуванні пародонтиту, що існують сьогодні. А аналіз напрацювання 

попередніх дослідників спонукає до подальшого вивчення основних 

патогенетичних механізмів розвитку генералізованого пародонтиту і його 

перебігу в осіб, що проживають в екологічно забруднених регіонах 

Прикарпаття, з пошуком нових сучасних методів діагностики та 

індивідуального підходу до проведення його профілактики та лікування.
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Зауважень до розділу немає.

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» (стор. 52 -  75) має 4

підрозділи (2.2 ще й розподілено на 4 пункти), у яких послідовно надано 

характеристику залучених до клінічних спостережень осіб (підрозділ 2.1), 

докладно описано методи їх обстеження (клінічні, біохімічні, цитологічні та 

методи визначення стану кісткової тканини й ступеня генералізованого 

пародонтиту) (підрозділ 2.2). Підрозділ 2.3 присвячено обгрунтуванню 

вибору лікарських середників для комплексного лікування пацієнтів на 

генералізований пародонтит та їхній біофармацевтичній оцінці, а підрозділ 

2.4. -  статистичним методам.

Дисертантом обрано сучасні й інформативні методи досліджень, які 

дозволяють виконати встановлені мету й завдання, отримати чіткі й 

достовірні результати, зробити належні вісновки.

Зауважень до розділу немає.За побажання можна вважати: 1)

доцільність додавання слова «Об’єкти» до назви розділу «Матеріали і методи 

дослідження» через те, що до виконання дисертаційного дослідження було 

залучено хворих; 2) оформлення формул розрахунку індексів за 

стандартними вимогами.

Розділ 3. «Клініко-патогенетичні особливості генералізованого 

пародонтиту в пацієнтів, які проживають на екологічно забруднених 

регіонах Прикарпаття» (стор. 74 -  88 ). Розділ ілюстровано 11 таблицями.

У підрозділі 3.1.проаналізовано клінічні особливості перебігу 

генералізованого пародонтиту в пацієнтів, які проживають в екологічно 

забруднених регіонах. Ці особливості об’єктивізовано показниками 

клінічного обстеження, спеціальними пародонтальними пробами та 

індексами. Підрозділ 3.2. присвячено особливостям генералізованого 

пародонтиту в пацієнтів, які проживають в екологічно забруднених регіонах, 

за результатами інструментальних та лабораторних досліджень до 

проведення лікування. Так, оцінку стану перокисного окислення ліпідів за 

зміною біохімічних показників сироватки крові представлена у пункті 3.2.1,
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Оцінка стану перокисного окислення білків за зміною біохімічних показників 

сироватки крові -  у пункті 3.2.2, оцінка стану антиоксидантної системи -  у 

пінкті 3.2.3, активність ферментів антиоксидантного захисту -  у пінкті 3.2.4. 

Цитоморфометричні спостереження представлено у окремому підрозділі

Отримані дисертантом результати дозволили стверджувати, що у 

хворих на генералізований пародонтит, які проживають на екологічно- 

несприятливих територіях Прикарпаття, по-перше, характерними були більш 

виражені зміни у тканинах пародонта, ніж у пацієнтів, які проживають на 

екологічно чистих територіях; по-друге, зміни у тканинах пародонта пряму 

кореляцію зі збільшенням ступеня розвитку захворювання; по-третє, що 

однією з патогенетичних ланок у розвитку генералізованого пародонтиту у 

обраного контингенту хворих є порушення мікроциркуляції в тканинах 

пародонта, що пов’язано з наявністю оксидативного стресу у тканинах 

пародонта та зміною біохімічних процесів в яснах та організмі в цілому.

Зауважень до розділу, немає.До побажань можна віднести можливу 

доцільність представленні ілюстративного матеріалу не у вигляді таблиць, а 

у вигляді гістограм.

Результати клінічних та лабораторних досліджень пацієнтів на 

генералізований пародонтит, що проживають на екологічно несприятливих 

територіях Прикарпаття, спонукала дисертанта й керівника розробити нові 

методики ефективного лікування даної категорії хворих, що й найшло 

відображення у наступному розділі.

Розділ 4 «Комплексна оцінка ефективності лікування пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом, які проживають на екологічно 

забруднених територіях» (стор. 89 -  117), ілюстрований 11 таблицями й 12 

рисунками. Матеріал викладено у 2-х підрозділах, кожний з яких 

структуровано ще на 3 пункти і присвячено докладній характеристиці 

результатів лікування пацієнтів із генералізованим пародонтитом І (підрозділ 

4.1.) та II ступеня розвитку (підрозділ 4.2.).

Дисертант на підставі аналізу результатів клінічного, цитологічного,
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рентгенологічного та ехоостеометричного спостереженнь обґрунтовано 

дійшла висновку, що запропонована схема лікування генералізованого 

пародонтиту І та II ступеня розвитку забезпечує їхню стабілізацію навіть у 

віддаленому періоді.

Також слід акцентувати увагу на тому, що розроблений лікувально- 

профілактичний комплекс для хворих на генералізований пародонтит, що 

проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття впливає на 

основні ланки патологічного процесу, забезпечує стабільну концентрацію 

лікарських середників у тканинах пародонта саме у вогнищі запалення, та діє 

як на місцевому, так і на загальному рівнях.

Зауважень до розділу немає.

Р о зд іл  5 «Оцінка стану перокисного окислення ліпідів за зміною 

біохімічних показників сироватки крові в пацієнтів із генералізований 

пародонтитом після лікування» ілюстровано 8 таблицями та 10 рисунками, 

викладено на 24 сторінках (стор. 118-141). Матеріал розділу розподілено на 

6 підрозділів. Матеріали підрозділу5.7 «Оцінка ефективності лікування 

пацієнтів на генералізований пародонтит ІА підгрупи» та 5.2

«Оцінка ефективності лікування пацієнтів на генералізований пародонтит ПА 

підгрупи» доводять, що завдяки запропонованому лікувально- 

профілактичному комплексу вдалося стабілізувати активність ферментів 

АОЗ, тим самим знизити наслідки процесів окислення білків і ліпідів, про що 

свідчать отримані результати у різні терміни спостережень. 5.3

присвячено оцінці ефективності лікування пацієнтів на генералізований 

пародонтит ІБ підгрупи, а підрозділ5.4 - ІІБ підгрупи. Автор констатує, що 

хоча у пацієнтів зазначених груп вдалося лише частково стабілізувати рівень 

ферментів АОЗ, це все ж таки призвело до зниження вмісту продуктів ПОЛ 

та білків. Порівняльному аналізу між групами показників окисної 

модифікації білків присвячено підрозділ5.5.. кореляційній залежності між 

показниками в процесі лікування різних груп хворих -  5.6. Автор

наголошує, що після проведеного лікування, значно кращих результатів
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вдалося досягнути в пацієнтів з генералізований пародонтитом ГП 1-го, ніж 

II ступеня. Разом з тим показано, що місцеве застосування гель кверцетину, 

який активували за допомогою лазерного опромінення (підгрупа ПА), 

сприяло більш суттєвому зменшенню окисної модифікації білків у всіх 

групах спостереждення.

Хочу наголосити на тому, що саме завдяки аналізу кореляційної 

залежності між обраними для вивчення в процесі лікування показниками 

дисертанту вдалось підтвердити, що підвищення інтенсифікації процесів 

перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та зменшення адаптаційних ресурсів 

антиоксидантної системи (АОС) веде до порушень із боку білків та 

поглиблення ліпідного дисбалансу в пацієнтів, хворих на генералізований 

пародонтит, і навпаки, поглиблення порушень у ліпідному статусі веде до 

підвищення дисбалансу в системі ПОЛ-АОЗ. Також було виявлено 

взаємозалежність між оксидативним стресом та параметрами АОС та 

доведено наявність статистично значимих кореляційних зв’язків між 

показниками АОС (супероксиддисмутази та вмісту церулоплазміну) як до 

лікування, так і через 12 міс після лікування. І, нарешті, проведений 

кореляційний аналіз, дозволив дисертанту дійти висновку про те, що процеси 

окисної модифікації білків мають перебувати під безперервним 

лабораторним контролем, оскільки, вони є раннім індикатором пошкодження 

тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит, що проживають 

на екологічно забруднених територіях.

Зауважень до розділу немає.

В останньому розділі «Аналіз та узагальнення отриманих 

результатів», що викладений на 12 сторінках (стор. 142 -  153), наведено 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну і 

практичну значимість отриманих результатів для наукової і практичної 

стоматології. Дисертант зуміла у належному дискусійному стилі узагальнити 

та інтерпретувати отримані наукові дані.

Зауважень до даного розділу немає.За побажання можна вважати
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недоцільність нумерації цього розділу.

Висновки (їх 5), ґрунтуються на даних детального аналізу результатів 

проведених досліджень, відповідають меті та всім поставленим завданням.

Викладені дисертантом практичні рекомендації відображають 

прикладний зміст дисертації та доступні для практичної реалізації у закладах 

охорони здоров'я.

Список використаних джерел літератури містить 232 джерела (з них 

кирилицею -  181, латиницею -  51), які є інформативними та відповідають 

основному змісту дисертації. Частка літературних джерел, датованих до 2009 

року, не перевищує 8%.

Згідно існуючих вимог у додатках дисертації розміщено список 

опублікованих тіраць за темою дисертації (додаток А), карта обстеження 

пацієнтів (додаток Б) та 16 актів впровадження (додаток В) Автореферат, 

викладений на 20 сторінках, у достатньому обсязі відображає зміст та 

результати дисертаційної роботи, є ідентичним до основних положень 

дисертації та оформлений згідно існуючих вимог MOH України.

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. Матеріали та основні положення дисертаційної роботи Ірини 

Зіновіївни Чубій повністю відображено у 16 наукових роботах, серед яких у 

фахових наукових виданнях України опубліковано 7 статей, 6 тез 

надруковано у матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, 

конгресів та з’їздів. Дисертантом також отримано 2 патенти України на 

корисну модель та видана 1 методична рекомендація.

Необхідно вказати, що дисертаційна робота 1.3. Чубій має незначні 

стилістичні й технічні похибки, недоліки форматування. Фірмові назви 

препаратів (замість діючої речовини) зустрічаються, на жаль, не лише у 

розділі 2. Але зазначені зауваження і недоліки не є принциповими, мають 

суто технічний характер й рекомендаційне спрямування, тому вони не 

знижують наукової цінності даної дисертаційної роботи.
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Слід наголосити, що отримані Іриною Зіновіївною Чубій результати 

мають значну теоретичну і практичну значимість як для наукової, так і 

практичної стоматології, а також можуть допомагати у роботі сімейних 

лікарів, фахівців вузької спеціалізації. Представлена дисертаційна робота 

дійсно вирішує актуальне завдання сучасної стоматології — підвищення 

ефективності діагностики стану тканин пародонта та лікування пацієнтів із 

генералізованим пародонтитом І і ІІ-ступеня, у жителів екологічно 

забруднених регіонів України.

У порядку дискусії прошу Вас відповісти на такі запитання:

1. Яка саме соматична патологія є протипоказанням до використання 

лазера у комплексі запропонованих лікувально-профілактичних заходів?

2. Чи була різниця у клініко-лабораторних показниках обраного 

контингенту осіб в залежності від того, чи вони тільки працюють на 

екологічно забруднених територіях, чи вони є постійними мешканцями 

обраного регіону?

3. Які критерії покладено в основу створення лікувально- 

профілактичного комплексу?

ВИСНОВОК

Отже, дисертаційна робота Чубій Ірини Зіновіївни на тему: 

«Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань 

тканин пародонта у жителів екологічно забруднених регіонів Прикарпаття» є 

завершеною працею, у якій отримані нові науково-обґрунтовані теоретичні і 

практичні результати, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання 

стоматології, яке полягає у підвищенні ефективності лікування і 

профілактики генералізованого пародонтиту в осіб, що проживають на 

екологічно забруднених територіях Прикарпаття, на основі розробки 

патогенетично обґрунтованого лікувально- профілактичного комплексу.

За актуальністю теми, методичним рівнем її розробки, науково-
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практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота Чубій 

Ірини Зиновіївни на тему: «Особливості клінічного перебігу, лікування та 

профілактики захворювань тканин пародонта у жителів екологічно 

забруднених регіонів Прикарпаття» відповідає вимогам п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 p., № 567 (із змінами, внесеними згідно 

з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 та № 1159 

від 30.12.2015 року) стосовно дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  Стоматологія.
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