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Актуальність теми дослідження. Міхурниця -  хронічно-рецидивуюче, 

аутоімунне захворювання шкіри і слизових оболонок. Морфологічно 

міхурниця характеризується порушенням зав’язків між клітинами епідермісу. 

У ротовій порожнині найчастіше ураження локалізується на м ’якому 

піднебінні, в ретромолярній ділянці, на дні порожнині рота, губах, яснах 

(десквамативний гінгівіт) та глотці з утворенням акантолітичних, 

незапального характеру міхурів, яких може бути зовсім мало або, навпаки, 

багато. Хворіють на міхурницю переважно особи пресенільного віку (40-60 

років), частота захворювань - 1 : 1 0  000 хворих з різними дерматозами.

Згідно даних літератури 80% населення України потребує надання 

стоматологічної ортопедичної допомоги (Лабунец В.А., Диева Т.В., 2012; 

Павленко О.В., Вороненко Ю.В., 2017) і виготовлення знімних пластинкових 

конструкцій зубних протезів, особливо у людей зрілого віку, сягає до 95% від 

загальної кількості виготовлених протезів (Дворник В.М., 2012; Ожоган З.Р., 

2014; Неспрядько В.П., 2015). Разом з тим, є достатньо багато пацієнтів, 

котрі не можуть адаптуватися до протезів, зовсім не користуються ними, і 

більше не звертаються до стоматолога, оскільки не вірять в успіх лікування. 

Саме тому надзвичайно актуальним є пошук нових методів лікування, які б 

включали загальномедичні діагностичні методи, щоб вивчити і запобігти 

можливим ускладненням під час надання ортопедичної допомоги, покращити



алаптацію до протеза й усунути фактори, які можуть посилювати тяжкість 

перебігу соматичної патології.

Дисертаційне дослідження виконано згідно з комплексним планом 

наукових досліджень ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний 

університет» МОЗ України та є складовою частиною загальної теми науково- 

дослідних робіт із проблеми «Стоматологія» - «Комплексна оцінка та 

оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних 

захворювань у населення різних вікових груп» (державний реєстраційний 

номер №  0 1 14U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів 

для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення 

Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантежених територіях» 

(державний реєстраційний номер №  0117U000946). Автор є виконавцем 

фрагменту робіт.

Обґрунтованість і достовірність наукових досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації

Автор визначив мету дослідження - підвищення ефективності 

ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів хворих з 

акантолітичним ураженням тканини протезного ложа шляхом удосконалення 

методів діагностики та профілактики ускладнень від використання знімних 

конструкцій зубних протезів. Для досягнення поставленої мети чітко 

сформульовані задачі дослідження, застосовані сучасні методи досліджень на 

достатньому обсязі клінічних спостережень. Під час виконання 

дисертаційного дослідження проведено обстеження, лікування та клінічне 

спостереження за 86 пацієнтами віком від 45 до 82 років. Серед обстежених 56 

хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. Хворі з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа були розподілені на 2 

групи: перша група - 28 хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа, місцева терапія проявів акантолітичної міхурниці на 

слизовій оболонці ротової порожнини та використання знімних конструкцій 

зубних протезів проводилося за загальноприйнятою методикою, друга група -



28 хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа, місцева 

терапія проявів акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової 

порожнини, та використання знімних конструкцій зубних протезів 

проводилося за запропонованою методикою з використанням 

полікомпонентного засобу на основі хітозану. Контрольну групу склали ЗО 

стоматологічних пацієнтів без соматичної патології, що потребували 

ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів.

При обстежені хворих використані клінічні методи дослідження: збір 

анамнезу, визначення стоматологічного статусу, а також спеціальні клінічні 

методи дослідження - оцінка стану тканин пародонта, гігієни ротової 

порожнини, зокрема індексна оцінка гігієни беззубих щелеп, визначення 

площі ураження слизової оболонки за методом О.С. Гілевої (1994). 

Визначення больового синдрому проведено за методом «візуально-аналогової 

шкали» (Visual Analogue Scale) (Huskisson E.C, 1974). Також використані 

спеціальні методи дослідження -  визначення та встановлення ступеня 

важкості акантолітичного процесу на слизовій оболонці ротової порожнини, 

що полягав у визначенні «віддаленого» симптому Нікольського за допомогою 

набору шпателів із різним рельєфом робочої поверхні. Статистичний аналіз 

отриманих клінічних результатів здійснено на персональному комп’ютері на 

основі прикладної програми програмного забезпечення табличного процесора 

«Microsoft Exsel». Обробляли матеріали методом парної статистики з 

використанням t-критерію Стюдента за допомогою пакету «Statistica 7.0»

Проведені дослідження є коректними, обрані методи дослідження 

відповідають поставленим задачам, що дозволяє вважати наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації дисертації обґрунтованими та 

достовірними.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів

Отримало подальший розвиток питання вивчення стоматологічного 

статусу хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. 

Визначено необхідність лікування знімними конструкціями зубних протезів



даного контингенту хворих. Встановлено, що хворі з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа уникають використання знімних 

конструкцій зубних протезів через негативний механічний вплив базису на 

поверхню слизової оболонки, що спонукає виникнення 5 віддаленого 

симптому Нікольського унаслідок активації акантолітичних процесів та 

появою в результаті цього, болісних відчуттів при використанні знімних 

конструкцій зубних протезів. Уперше розроблено діагностичний комплекс, що 

дозволяє встановити ступінь важкості акантолітичного процесу на слизовій 

оболонці ротової порожнини, що сприяє покращенню методів діагностики 

акантолітичної міхурниці та поглиблює можливість оцінки проведеного 

місцевого і загального лікування. Розроблено та апробовано комплекс 

рекомендацій та алгоритм використання знімних конструкцій зубних протезів 

у хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа. 

Запропоновано вдосконалені методи місцевої терапії проявів акантолітичної 

міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

вивчення поширеності хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа та необхідність використання ними знімних конструкцій 

зубних протезів можуть бути використані під час комплексного 

мультидисциплінарного підходу до лікування хворих на акантолітичну 

міхурницю лікарями-стоматологами, дерматовенерологами та сімейними 

лікарями. Комплекс діагностики ступеня важкості акантолітичного процесу є 

безпечним та ефективним, може застосовуватися в лікувальних закладах 

різного рівня з метою вдосконалення методів діагностики проявів 

акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини та оцінки 

якості проведення місцевої та загальної терапії захворювання. Комплекс 

рекомендацій та заходів щодо діагностики, лікування та профілактики 

акантолітичних уражень тканин протезного ложа, алгоритм використання 

знімних конструкцій зубних протезів у хворих з акантолітичним ураженням 

тканин протезного ложа та вдосконалення методів місцевої терапії



акантолітичної міхурниці на слизовій оболонці ротової порожнини дозволить 

якісно надавати стоматологічну допомогу даному контингенту хворих та 

забезпечити використання ними знімних конструкцій знімних протезів у 

період як загострення, так і ремісії основного захворювання, що, у свою чергу, 

призведе до покращення загального самопочуття та ефекту системного 

лікування хворих на акантолітичну міхурницю.
А ^  •  • • • •  А »  • • • •  Г\  •••Апробація результатів дисертації та публікації. За темою дисертації 

опубліковано 10 наукових робіт, із них 5 у фахових наукових виданнях 

України; 4 тезах у матеріалів з ’їздів та науково-практичних конференцій. 

Здобувач є автором 1 деклараційного патенту України на корисну модель. 

Апробація результатів відповідає вимогам MOH до кандидатських дисертацій.

Структура дисертації та оцінка її  змісту. Дисертація викладена 

українською мовою на 164 сторінках машинописного тексту (основний текст 

роботи становить 114 сторінок) і складається з вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів та методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список джерел 

літератури включає 182 праці, із них 69 -  іноземною мовою. Робота 

ілюстрована 13 таблицями та 46 рисунками.

Вступ, викладений на 6 сторінках, відображає актуальність теми роботи, 

її зв ’язок із науковою темою, мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, 

методи досліджень, наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувана, апробацію та публікації результатів 

дослідження. Мета і задачі дослідження сформульовані чітко, відповідають 

темі роботи. О б’єкт та предмет дослідження обрані методично правильно.

Зауважень до вступу не має.

Розділ 1, огляд літератури, викладений на 22 сторінках і складається із 

4 підрозділів.
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У підрозділі 1.1 надана характеристика міхурчастим дерматозам з 

аутоімунним компонентом та проявам на слизовій оболонці ротової 

порожнини.

У підрозділі 1.2 описано методи діагностики акантолітичної міхурниці. 

У підрозділі 1.3 проведено аналіз загальноприйнятих підходів до терапії 

аканталітичної міхуриці.

Підрозділ 1.4. присвячено особливостям адаптації при використанні 

знімних конструкцій зубних протезів

У цілому розділ достатньо інформативний, у якому автор акцентує увагу 

на етіологію і патогенез міхурчастих дерматозів, клінічні прояви в порожнині 

рота, методи їх діагностики і методи лікування.

Зауваження. У розділі зустрічаються описки і невдалі вислови (стр. 23, 

24, 26), крім того недостатньо інформації про можливості ортопедичного 

лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота.

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень» викладений на 24 сторінках, 

ілюстрований 3 таблицею та 18 рисунками і складається із 6 підрозділів, у яких 

надано клінічну характеристику хворих, клінічні методи дослідження, 

оригінальні авторські методи оцінки стану слизової оболонки ротової 

порожнини. Лабораторні методи дослідження включали визначення у ротовій 

рідині концентрації водневих іонів і рівня С-реактивного білка. Описано 

методику використання полікомпонентного засобу на основі хітозану у хворих 

з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа для забезпечення умов 

використання знімних конструкцій зубних протезів. Надано інформацію про 

статистичні методи дослідження.

Зауваження.

1. Не варто було детально описувати загальновідомі гігієнічні і 

пародонтальні індекси.

2. Клінічні приклади (стр. 65-69) застосування запропонованої методики 

використання полікомпонентного засобу на основі хітозану доцільно 

надати у розділі 4.
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3. На стр. 46 і 52 однакова нумерація таблиць (2.1.)

Р о з д іл  3  «Клініко-лабораторні особливості стану тканин протезного 

ложа у хворих на акантолітичну міхурницю, що потребують ортопедичного 

лікування знімними конструкціями протезів» 26 сторінок, 3 підрозділи, 10 

таблиць, 16 рисунків.

У підрозділі 3.1 проведено дослідження стоматологічного статусу 

хворих на акантолітичну міхурницю, наявність і види ортопедичних 

конструкцій у ротовій порожнині та терміни їх використання, види дефектів 

зубних рядів, первинні та вторинні елементи ураження слизової оболонки 

ротової порожнини. Суцільнолиті металопластмасові мостоподібні протези 

мали 39,31 % обстежених, штамповано-паяні мостоподібні протези - 14,32 %, 

знімних ортопедичних конструкцій - 21,46 %. Потребували ортопедичного 

лікування 39,31% осіб.

У підрозділі 3.2 проведено дослідження стану тканин протезного ложа у 

хворих на акантолітичну міхурницю. У хворих на акантолітичну міхурницю у 

66,08 % випадків відзначається сухість ротової порожнини, дискомфорт і 

хворобливі відчуття в яснах, неприємний запах із рота, рухомість зубів. При 

огляді слизової оболонки ротової порожнини у 71,44 % виявлені петехії, у 

30,38 % набряк язика, у 55,37 % сухість губ, що може бути наслідком 

гіпосалівації. Істотні зміни спостерігали у хворих при огляді язика: 

обкладеність білуватим нальотом, набряк, порушення смакових і тактильних 

відчуттів. Використовуючи запропонований автором метод встановлено, що 

найчастіше, у 64,30 % хворих, спостерігається другий ступінь важкості 

акантолітичного процесу. Перший та третій ступінь важкості зустрічався в 14, 

32 % та 21,46% обстежених відповідно.

У підрозділі 3.1 вивчено значення лабораторних показників ротової 

рідини при різних ступенях важкості акантолітичного процесу. У першу добу 

відмічається різке підвищення концентрації С-реактивного білка (СРБ). Проте, 

станом на 7-у добу, рівень концентрації СРБ стрімко знижується до значень 

>24 і >48(мг/мл), а на 14-у добу до значень >12 і >24(мг/мл). Ступінь важкості
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акантолітичного процесу знижується більш плавно. Станом на 7-у добу, у 

75,0% хворих діагностували II ступінь важкості, а на 14-у добу у 85,71 % 

хворих на акантолітичну міхурницю діагностували перший ступінь важкості 

акантолітичної процесу.

Результати дослідження показали, що зміна рівня pH у ротовій рідині 

хворих на акантолітичну міхурницю змінюється зі ступенем важкості 

акантолітичного процесу із значень 7,59 до 7,02, що свідчить про завершення 

гострої фази перебігу захворювання.

Зауваження.

1. Доцільно було узагальнити результати проведених дослідження у 

вигляді висновків до розділу.

2. У розділі зустрічаються граматичні помилки (стр.95) і пропущені 

слова у назвах таблиць 3.8 -3.9.

Розділ 4 «Ефективність використання полікомпонентного засобу на 

основі хітозану у хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа 

для забезпечення умов використання знімних конструкцій зубних протезів на 

основі клініко-лабораторних показників» 16 сторінок, ілюстрований 12 

рисунками.

Розроблений комплексний метод місцевої терапії проявів 

акантолітичної міхурниці на слизової оболонки ротової порожнини шляхом 

використання полікомпонентного гелю на основі хітозану та алгоритм 

використання знімних конструкцій зубних протезів у поєднанні з ним у хворих 

з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа показав високу 

ефективність: зменшення больового синдрому і площі ураження слизової 

оболонки ротової порожнини, покращення самопочуття за даними 

суб’єктивного опитування в основній групі у 71,42 % на 7-у добу і у 96,42 % 

хворих на 14-у добу. У групі порівняння, хворі, які суб’єктивно краще 

почувались складали 35,71 % на 7-у добу і 57,14 % на 14-у добу, відповідно.

Зауваження. Розділ варто було закінчити коротким підсумком у вигляді 

висновка.
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У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження»

висвітлений обґрунтований підсумок дисертаційної роботи на основі оцінки 

та узагальнення отриманих результатів дослідження, їх співставлення із 

результатами інших наукових праць, що підтверджує ефективність 

запропонованого методу місцевої терапії проявів акантолітичної міхурниці на 

слизової оболонки ротової порожнини шляхом використання 

полікомпонентного гелю на основі хітозану та алгоритм використання знімних 

конструкцій зубних протезів у поєднанні з ним у хворих з акантолітичним 

ураженням тканин протезного ложа . Розділ висвітлює наукову, теоретичну та 

практичну значимість одержаних результатів для ортопедичної стоматології.

Висновки дисертаційної роботи відповідають меті і задачам 

дослідження, випливають з результатів власних досліджень, об’єктив.но 

аргументовані і мають науково-практичне значення.

Практичні рекомендації основані на результатах проведених 

досліджень і можуть бути використані в практичній стоматології для 

протетичного лікування знімними конструкціями протезів пацієнтів з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа.

Список використаних джерел складається із переліку 182 

опублікованих наукових праць вітчизняних та іноземних авторів, що 

відповідають темі проведеного дослідження.

Автореферат відповідає змісту дисертації, 10 опублікованих наукових 

робіт повністю висвітлюють основні положення дисертаційної роботи.

Зауваження.

1. В роботі зустрічаються описки і деякі некоректні вислови 

(стр.23,24,26, 95).

2. Розділи 3 і 4 доцільно було завершити узагальненими висновками.

У плані дискусії пропонується дисертанту надати пояснення з деяких 

питань:

1. Які Ваші рекомендації пацієнтам, щодо користування знімними 

протезами у період ремісії акантолітичної міхурниці?
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2. Чи існують застереження до матеріалів, з яких виготовлені знімні 

протези пацієнтам з аканталітичною міхурницею?

3. Хітозан випускається у вигляді таблеток, капсул, зубного порошку, 

який Ви використовували і у якій пропорції змішувались гель 

Камідент і хітозан?

Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до 

наукового ступеня кандидата медичних наук

Дисертаційна робота Геника Богдана Любомировича «Вдосконалення 

методів ортопедичного лікування хворих з акантолітичним ураженням тканин 

протезного ложа», є завершеним науковим дослідженням, яке полягає у 

вивченні стану тканин протезного ложа у хворих з акантолітичним ураженням 

слизової оболонки ротової порожнини, що обгрунтовує новий підхід до 

вирішення наукового завдання - визначенні місцевого стоматологічного 

статусу, та вдосконалення методів ортопедичного лікування знімними 

конструкціями зубних протезів даного контингенту хворих. Основні наукові 

положення, висновки, рекомендації достатньо аргументовані, методи 

досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає задачам дослідження. В 

авторефераті та опублікованих працях автором достатньо повно відображено 

основні положення дисертації.

Дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог, результати 

досліджень обґрунтовані і їх достовірність не викликає сумнівів. У роботі 

зустрічаються поодинокі друкарські описки та невдалі стилістичні вислови, 

які не мають принципового значення, зауваження не зменшують теоретичної 

та практичної значення роботи, мають рекомендаційний характер і суттєво не 

впливають на результати досліджень.

ВИСНОВОК

За своєю актуальністю, метою й методичним рівнем її розробки та 

завданнями дослідження, новизною, достовірністю і обґрунтованістю 

отриманих результатів, висновків і практичному значенню дисертація Геника
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Богдана Любомировича «Вдосконалення методів ортопедичного лікування 

хворих з акантолітичним ураженням тканин протезного ложа», відповідає 

вимогам, які пред’явлені до кандидатських дисертацій на підставі пункту І І 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою №567 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року із змінами внесеними 

Постановою №656 Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року, а 

дисертант заслуговує присудження наукового ступеню кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент: 

професор кафедри ортодонтії 

Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицькогс

доктор медичних наук, професор
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