
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 
Кімак Галини Богданівни на тему: 

«Клініко-імунологічні і біохімічні зміни стану тканин пародонта у хворих на 
генералізований пародонтит молодого віку та їх комплексна корекція», 
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.22 -  Стоматологія 
до спеціалізованої Вченої Ради Д 20.601.01 при „Івано-Франківському 

національному медичному університеті” МОЗ України

Актуальність теми. Сучасна стоматологія і, зокрема клінічна 

пародонтологія, характеризується численними здобутками у вирішенні питань 

патогенезу, лікування і профілактики захворювань пародонта. Проте і на сьогодні 

залишається важливим і актуальним завдання оптимізації комплексної терапії 

захворювань пародонта за рахунок удосконалення етіотропного та 

патогенетичного підходів. Адже питання етіології і патогенезу генералізованого 

пародонтиту (ГП), найбільш поширеної патології у структурі захворювань 

пародонта, особливо серед осіб молодого віку, залишаються не з ’ясованими. 

Застосування для їх лікування рослинних засобів має ряд переваг перед 

синтетичними препаратами. Фітотерапія рідко викликає алергічні реакції, до неї не 

розвивається адаптація макро- та мікроорганізмів, вона мало токсична і добре 

переноситься хворими, може одоночасно мати властивості загального та місцевого 

впливу. Оптимізації патогенетичного комплексного лікування молодих людей, 

хворих на ГП хронічного і загостреного перебігу початкового-І ступеня розвитку 

шляхом застосування рослинних медикаментозних засобів із широким спектром дії 

саме і присвячене представлене дисертаційне дослідження, що є своєчасним, 

практично вагомим для сучасної медицини.

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету „Сучасні підходи до збереження стоматологічного здоров’я у 

населення Прикарпаття” (номер держреєстрації 0115U001535).



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність.

Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки, практичні 

рекомендації є обгрунтованими, вагомими, оскільки базуються на достатній 

кількості об’єктів та матеріалів досліджень, адекватних сучасних методах клініко- 

лабораторних, рентгенологічних спостережень. Застосоване патогенетичне 

спрямування клінічних, рентгенологічних, біохімічних, біофармацевтичних та 

технологічних досліджень сприяло підвищенню ефективності лікування ранніх 

стадій запально-дистрофічних захворювань пародонта в осіб молодого віку.

Реалізація мети дисертаційної роботи здійснювалась на основі ретельного 

аналізу пародонтологічного статусу осіб молодого віку із різним перебігом ГП 

початкового-І ступеня розвитку у взаємозв’язку з рівнем стресостійкості, вивчення 

в їх ротовій рідині співвідношення про- і протизапальних інтерлейкінів, показників 

перекисного окиснення ліпідів і білків, антиоксидантного захисту, ряду показників 

вуглеводного обміну. Такий підхід наукових досліджень дозволив розробити, 

впровадити та перевірити ефективність у найближчі та віддалені терміни 

спостереження патогенетично обґрунтоване комплексне лікування хворих на ГП із 

хронічним та загостреним перебігом.

Загалом дисертанткою було обстежено 130 студентів віком 18 - 25 років. В 

залежності від стану тканин пародонта було сформовано 3 групи (контрольна (30 

осіб) та дві дослідні (по 48 та 52 особи відповідно) із різним перебігом ГП). В 

кожній із дослідних груп окремо виділені підгрупи основна (впроваджувалось 

запропоноване лікування) та порівняльна (застосовували традиційну методику 

курації). На основі проведених біофармацевтичних досліджень обрано основу 

пародонтологічного гелю та розроблено оптимальну технологію його 

приготування.

Використані у дисертаційній роботі методи сучасні, інформативні, що 

дозволило отримати об’єктивні дані щодо змін стану пародонта, ротової рідини, 

рівня стресостійкості обстежених осіб та оцінити медичну ефективність



патогенетичного підходу до диспансеризації хворих із ГП початкового-І ступеня 

тяжкості диференційовано хронічного та загостреного перебігу.

Проведена статистична обробка отриманих результатів із використанням 

програмного пакету StatSoft, Inc (2011) Statistica і Microsoft Excel, 2010 року. 

Порівняння середніх величин у різних групах здійснювали за допомогою класичного 

параметричного t-критерію. При співставленні результатів використовували оцінку 

розходжень за методом, адекватним для малих вибірок, використовуючи таблицю 

критерія Ст’юдента. Для аналізу взаємозв’язків між показниками використано 

ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена. Такий математичний аналіз свідчить про 

достовірність отриманих показників; їх обговорення, висновки дозволяють 

стверджувати про достатній рівень обґрунтованості сформульованих дисертанткою 

наукових положень, які доповідались на чотирьох науково-практичних 

конференціях різного рівня та ІІІ Міжнародному науковому конгресі молодих 

вчених Європи „Схід-Захід” у Відні (Австрія).

За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з яких 5 статей у 

фахових виданнях, 1 з них -  у закордонному виданні. Пріоритетність наукових 

розробок підтверджена двома патентами України на корисну модель. Виданий за 

результатами досліджень інформаційний лист. Опубліковані праці повністю 

охоплюють всі розділи дисертації.

Результати виконаних досліджень впроваджені у навчальний та лікувальний 

процеси кафедр стоматології: навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного медичного університету; факультету 

післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. 

Данила Галицького; післядипломної освіти Ужгородського національного 

університету та кафедр терапевтичної стоматології Харківського національного 

медичного університету і Української медичної стоматологічної академії.

Їх впровадження відбулося та реалізація на практиці продовжується в 

терапевтичному відділенні Центру стоматології університетської клініки Івано- 

Франківського національного медичного університету; університетському 

Стоматологічному медичному центрі Львівського національного медичного



університету ім. Данила Галицького та Харківського національного медичного 

університету, КНП „Міська стоматологічна поліклініка №2” Харківської міської 

ради, КУ „Полтавський обласний центр стоматології -  стоматологічна клінічна 

поліклініка”, ТОВ „Університетська стоматологічна поліклініка” (м. Ужгород).

Наукова цінність та практична значимість роботи.

Пріоритетними у дисертаційній роботі є обґрунтування, апробація і 

впровадження в практичну діяльність лікарів нового способу комплексного 

лікування молодих людей, хворих на хронічний ГП (ХГП) і ГП із загостреним 

перебігом (ЗХГП) початкового-І ступеня, при якому призначали імуномодулюючі 

препарати рослинного походження усередину (Імуно-тон у вигляді сиропу) та 

місцево (аплікації на ясна й інстиляції в пародонтальні кишені гелю на основі 

настоянок ехінацеї пурпурової і звіробою продірявленого та ентеросгелю, дієвість 

якого підтверджено біофармацевтичними дослідженнями). Клініко-лабораторні 

спостереження засвідчили ефективність запропонованого дисертантом такого 

способу комплексного лікування, який сприяв досягненню стабілізації у 96,43 % 

хворих на хронічний ГП і 92,59 % хворих на ГП загостреного перебігу, на відміну 

від 87,5 і 80,0 % хворих, пролікованих традиційним способом, що дозволяє 

рекомендувати його для широкого впровадження в практику.

Дисертанткою уперше апробовано тест самооцінки стресостійкості 

С.Коухена і Г.Вілліансона в обстежених осіб та на підставі аналізу анкет 

встановлено в них зниження рівня стресостійкості, особливо в разі загострення ГП. 

Уточнені та доповнені наукові дані щодо кількості прозапального ІЛ-18 і 

протизапального ІЛ-10 у ротовій рідині та встановлено суттєвий дисбаланс у 

місцевому клітинному і гуморальному імунітеті, також особливо при загостреному 

перебігу ГП.

Дисертанту належить і першість по вивченню та інтерпретації окремих 

показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та білків (ПОБ) у ротовій рідині 

у взаємозв’язку із змінами ферментної ланки антиоксидантного захисту (АОЗ), а 

також окремих показників вуглеводного обміну за обох варіантів перебігу ГП в



осіб молодого віку із початковим-І ступенем тяжкості. Уперше на підставі 

врегулювання показників ПОЛ, ПОБ та АОЗ доведений антиоксидантний вплив 

застосованих дисертантом імуномодуляторів в осіб дослідних підгруп.

Зазначене дозволяє стверджувати про наукову цінність та практичну 

значимість дисертаційного дослідження.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи.

Дисертація Г.Б. Кімак побудована за загальноприйнятою схемою, викладена 

на 239 сторінках друкованого тексту, з яких 155 сторінок основного тексту, містить 

31 таблицю, 36 рисунків і складається із анотації, переліку умовних скорочень, 

вступу, огляду літератури, опису об’єктів та методів дослідження, 3 розділів 

власних досліджень, аналізу й узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, переліку використаних джерел літератури (311 

найменувань, із них 55 латиною), додатків.

У «Вступі» дисертації аргументовано, повно висвітлені актуальність теми 

дослідження, зв'язок роботи з науковими темами, 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.

Розділ 1 «Етіологія і патогенез генералізованого пародонтиту в осіб молодого 

віку. Медикаментозне лікування в комплексній терапії генералізованого 

пародонтиту (огляд літератури)» у чотирьох підрозділах на 24 сторінках 

представляє опис відомих наукових даних щодо взаємозв’язку захворювань тканин 

пародонта з психоемоційною напругою, імунологічних аспектів виникнення і 

розвитку захворювань тканин пародонта, ролі біохімічних порушень, про- та 

антиоксидантних взаємодій, зміни показників вуглеводного обміну в етіології і 

патогенезі генералізованого пародонтиту, а також сучасні підходи до його 

комплексного лікування. Інформація розділу викладена аргументовано, доступно 

із вагомими логічними висновками.



Представлення дизайну виконаних досліджень із описом застосованих 

методів клініко-лабораторного, психологічного, рентгенологічного обстеження, 

лікувальних заходів у хворих на генералізований пародонтит хронічного та 

загостреного перебігу початкового - I ступеня тяжкості, біофармацевтичні та 

технологічні підходи до створення пародонтального гелю для місцевого 

лікування ГП, статистичної обробки отриманих результатів наведені у шести 

підрозділах другого розділу. Усі підрозділи логічні за змістом та черговістю.

Зауваження: недоцільними у даному розділі є представлення результатів 

проведених біофармацевтичних досліджень по створенню пародонтального 

гелю.

Результати тестування рівня самооцінки стресостійкості обстежених 

молодих людей, лабораторного дослідження їх стану ротової рідини наведені у 

третьому розділі дисертації. Встановлено, що патологічні клінічні зміни тканин 

пародонта супроводжуються середнім і зниженим при хронічному перебігу ГП 

та зниженим і низьким при загостреному перебігу ГП рівнем стресостійкості, що 

свідчить про психоемоційну напругу в осіб молодого віку, яка корелює з перебігом 

запально-дистрофічного процесу у пародонті.

Виявлено суттєве достовірне підвищення рівня ІЛ-18 -  у 1,43 і 1,74 рази та 

зниження ІЛ-10 -  у 2,12 і 3,42 рази в ротовій рідині хворих на ХГП та ЗХГП 

порівняно зі здоровими особами. Такий характер реакції інтерлійкінів свідчить 

про дисбаланс у місцевому клітинному і гуморальному імунітеті, особливо при 

загостреному перебігу ГП.

Отримані дисертанткою дані по достовірній різниці між показниками ПОЛ, 

ПОБ і АОЗ у ротовій рідині за різного перебігу ГП початкового - І ступеня 

розвитку. При хронічному перебігу ГП констатовано значне достовірне 

підвищення рівня дієнових кон’югатів, ОМБ різних фракцій, активності 

глутатіонредуктази, зниження активності каталази, глутатіонпероксидази. У разі 

загостреного перебігу зазначені зміни були ще суттєвішим. Виявлений і 

аналогічний характер реакції досліджуваних показників вуглеводного обміну - у 

хворих на ХГП і ЗХГП початкового - І ступеня в ротовій рідині достовірно



зростали рівень глюкози -  у 2,14 і 2,71, пірувату -  у 1,41 і 1,97, лактату -  у 1,62 і 

1,76, активність ЛДГ -  у 1,52 і 2,11 рази відповідно.

Виявлені порушення у системах імунітету, перекисного окиснення ліпідів, 

білків, антиоксидантного захисту, вуглеводного обміну, рівня стресостійкості 

осіб молодого віку із ГП початкового-І ступеня при різному перебігу 

пародонтиту дозволили реалізувати патогенетичне обґрунтування для розробки 

комплексного диференційованого лікування зазначених хворих.

Результати впровадження запропонованого підходу до корекції 

патологічних змін у пародонті осіб молодого віку у динамці клініко- 

лабораторного, рентгенологічного спостереження представлені у четвертому та 

п ’ятому розділах дисертації. Виконані дослідження підтвердили значення 

стресостійкості людини у механізмах розвитку ГП, можливість гальмування його 

прогресування, досягнення стійкої ремісії при підвищенні рівня стресостійкості в 

осіб молодого віку.

Запропонована комплексна терапія хворих на ХГП і ЗХГП сприяла 

поліпшенню клінічних показників, унормуванню місцевого імунного захисту за 

рахунок зменшення вмісту ІЛ-18 і збільшення ІЛ-10, а також врегулюванню 

процесів ПОЛ-ПОБ/АОЗ у ротовій рідині. Водночас лікування сприяло значному 

зниженню у змішаній слині кількості глюкози, пірувату, лактату й активності 

лактатдегідрогенази. Через 6 і 12 міс. спостереження результати, досягнуті в осіб 

підгруп, пролікованих запропонованим способом, зберігалися або й 

поліпшувалися за більшістю показників, у тому числі й за рахунок підвищення 

рівня стресостійкості, тоді як у хворих порівняльних підгруп, лікованих 

традиційно, -  лише до півроку. Через рік клініко-рентгенологічна стабілізація 

генералізованого пародонтиту спостерігалася в 96,43 і 92,59% хворих із 

хронічним та загостреним перебігом дослідних підгруп, у той час, як в осіб 

підгруп порівняння вона була у 87,2 і 80,0 % хворих із ХГП та ЗХГП відповідно. 

Отримані результати засвідчили, що запатентована схема лікування осіб 

молодого віку із ГП, яка базується на застосуванні рослинних засобів, як для 

місцевого, так і для загального лікування, характеризується високою



ефективністю, оскільки має стресопротекторні, імуномодулючі, протизапальні 

властивості, позитивно впливає на вуглеводні показники ротової рідини.

Зауваження до підрозділу 4.2 «Зміни клінічних показників у хворих на 

генералізований пародонтит хронічного і загостреного перебігу початкового-І 

ступеня розвитку відразу, через 6 і 12 місяців після комплексної терапії» - 

доречною була б інформація щодо динаміки скарг пацієнтів досліджуваних груп, 

зміни рухомості зубів, вмісту пародонтальних кишень, появи рецесії ясен, а 

також візуалізація у розділі 5 рентгенівськими знімками, витягами із історій 

хвороб різних груп.

На 15 сторінках розділу «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» 

наведене деталізоване узагальнення та обговорення виконаних досліджень. 

Отримані дисертанткою результати клініко-рентгенологічних спостережень, 

лабораторного обстеження ретельно проаналізовані у взаємозв’язку та динаміці 

виконаних досліджень.

Висновки та практичні рекомендації дисертації базуються на результатах 

проведених спостережень, переконливі, аргументовані.

Автореферат повністю відображає основні положення виконаних 

дисертаційних досліджень.

Дисертаційна робота вносить вагомий вклад у теоретичну та практичну 

стоматологію. Принципових зауважень щодо оформлення і викладення 

матеріалу в дисертації не має.

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою виникли наступні 

запитання:

1. У випадках генералізованого пародонтиту II або III ступеня тяжкості, 

а також у пацієнтів зрілого віку чи показано застосування запропонованого 

Вашого лікування?

2. Яка відмінність у лікуванні за авторським алгоритмом хворих із 

хронічним та загостреним перебігом генералізованого пародонтиту однакового



стану тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит молодого віку 

та їх комплексна корекція» є завершеним самостійним науковим дослідженням, 

що виконано за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, в якому дисертантка 

запропонувала теоретичне обґрунтування й практичне вирішення науково- 

практичного завдання -  підвищення ефективності лікування молодих людей із 

початковими проявами генералізованого пародонтиту з різним перебігом 

хвороби шляхом розробки нового способу комплексної патогенетичної терапії.

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 Г.Б. Кімак 

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 Галина Богданівна Кімак заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - 

стоматологія.

Офіційний опонент -

завідувачка кафедри терапевтичної стоматології

Української медичної стоматологічної академії

ПЕТРУШАНКО Т.О.


