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Актуальність теми дисертації. Захворювання тканин пародонта 

маючи періоди ремісії і загострення, часто значно порушують функції зубо-

щелепної системи через резорбцію кісткової тканини та пошкодження
*

утримуючого апарату зубів, тому питання вдосконалення їхнього лікування, 

незважаючи на численні дослідження, залишаються актуальними.

Стрес, як і багато інших захворювань є важливим чинником 

пародонтиту, але його точна роль у патогенезі цього захворювання 

нез’ясована, тому визначення рівня стресостійкості та можливість його 

корекції в осіб молодого віку, хворих на ГП початкового-І ступеня розвитку є 

надзвичайно важливим аспектом вивчення проблеми.

На сьогоднішній день не викликає сумнівів участь у патогенезі 

запальних захворювань пародонта й імунних механізмів. Характеристика 

стану тканин пародонта шляхом дослідження про- та протизапальних 

цитокінів є теж актуальною.

Особливо цікавим є дослідження змін показників в системі ПОЛ- 

ПОБ/АОЗ, їх поєднаного впливу на організм за хронічного та загостреного 

перебігу ГП та визначені способи їх урегулювання за допомогою препаратів 

природного походження з імуномодулюючою та антиоксидантною дією.

Отже, дисертаційна робота, у якій розглядаються питання ранньої 

діагностики, розробка способів лікування і профілактики захворювань



пародонта в осіб молодого віку з використанням природних засобів є 

актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри дитячої стоматології Державного вищого навчального закладу 

„Івано-Франківський національний медичний університет” „Сучасні підходи 

до збереження стоматологічного здоров’я у населення Прикарпаття” (номер 

держреєстрації 0115U001535, 2014-2020 pp.). Здобувач є безпосереднім 

виконавцем фрагмента даної теми.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна.

Дисертаційна робота Кімак Галини Богданівни виконана на сучасному 

науковому рівні та достатньому клініко-лабораторному матеріалі. Вона 

присвячена вивченню актуальної задачі, що полягає у підвищенні 

ефективності лікування ГП хронічного і загостреного перебігу початкового-І 

ступеня розвитку в осіб молодого віку на основі вивчення змін 

психологічних, клінічних, імунологічних і біохімічних показників та їхньої 

регуляції шляхом застосування в комплексному лікуванні загальних і 

місцевих природних медикаментозних засобів із широким спектром дії, а 

також місцевого і загального медикаментозного лікування препаратами 

природного походження з антиоксидантною та імуномодулючою дією.

Автор сформулювала мету дослідження, для досягнення якої були 

поставлені конкретні завдання, розв’язані за допомогою психологічних, 

клінічних, імунологічних, біохімічних та статистичних досліджень на 

достатній кількості клінічних спостережень -  130 осіб. Методи дослідження, 

використані автором, сучасні і достатні для отримання вірогідних 

результатів.

Для досягнення поставленої мети були визначені відповідні завдання, 

які були ефективно вирішенні при виконанні дисертаційної роботи.



Одержані результати мають достатню наукову новизну. Проведені 

дослідження дозволили одержати нові наукові дані, а саме: уперше вивчено 

рівень стресостійкості, молодих людей, хворих на ГП початкового-І ступеня 

розвитку хронічного і загостреного перебігу.

Доповнено наукові дані про стан місцевої імунної резистентності (за 

визначенням вмісту у ротовій рідині IJI-18 та ІЛ-10), а також про- і 

антиоксидантної системи (за визначенням вмісту показників ПОЛ (ДК і ТБК- 

активних продуктів) і ПОБ (окисної модифікації білків -  ОМБ), активності 

АО ферментів (каталази, церулоплазміну (ЦП), глутатіонпероксидази (ГПО), 

глутатіонредуктази (ГР)) та показників вуглеводного обміну (глюкози, 

пірувату, лактату, лактатдегідрогенази (ЛДГ)) у ротовій рідині молодих 

людей, хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступенів розвитку.

Розширено уявлення про роль стресу у патогенезі ГП за визначенням 

рівня стресостійкості в осіб молодого віку, хворих на ГП початкового-І 

ступеня розвитку та встановлено у них зниження рівня стресостійкості, 

особливо в разі загострення хвороби.

Уперше визначено кількість прозапального ІЛ-18 та протизапального 

ІЛ-10 у ротовій рідині хворих на ХГП і ЗХГП початкового-І ступеня 

розвитку, яке показало суттєвий дисбаланс у місцевому клітинному і 

гуморальному імунітеті, особливо за ЗХГП.

Установлено, що у ротовій рідині хворих на ГП різко змінюються 

біохімічні показники: ПОЛ (вміст ДК і ТБК-активних продуктів), ПОБ 

(окисної модифікації білків -  ОМБ) і активності АО ферментів (каталази, ЦП, 

ГПО, ГР).

Уперше зафіксовано суттєві зміни показників вуглеводного обміну за 

обох варіантів перебігу ГП, бо у ротовій рідині зростав вміст глюкози, 

пірувату, лактату і активність ЛДГ, особливо у разі загострення хвороби.

Уперше розроблено спосіб комплексного лікування осіб молодого віку, 

хворих на ХГП і ЗХГП, із використанням імуномодулюючих препаратів та



доведено, що його застосування сприяє підвищенню стресостійкості і 

нормалізації вивчених показників.

Уперше встановлено АО дію застосованих імуномодуляторів на підставі 

врегулювання показників ПОЛ, ПОБ та АОЗ.

Доведено вплив запропонованого лікування на нормалізацію показників 

вуглеводного обміну.

Отримані результати мають практичне значення. Удосконалено 

діагностику ГП хронічного перебігу початкового-І ступеня розвитку в 

молодих людей за якого встановлено зниження рівня стресостійкості в умовах 

психоемоційної напруги, зростання концентрації прозапального (ІЛ- 18) та 

зменшення рівня протизапального (ІЛ-10) інтерлейкінів, зростання рівня 

показників ПОД-ПОБ і зниження активності показників АОЗ, підвищення 

вмісту показників вуглеводного обміну у ротовій рідині.

Розроблено, обґрунтовано, апробовано і впроваджено в практику новий 

спосіб комплексного лікування молодих хворих на ХГП і ЗХГП початкового- 

I ступеня, при якому призначали імуномодулюючі препарати рослинного 

походження: усередину - „Імуно-тон” у вигляді сиропу; місцево - аплікації й 

інстиляції у ПК гелю на основі настоянок ехінацеї і звіробою та ентеросгелю, 

дієвість якого підтверджено біофармацевтичними дослідженнями.

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо змісту та оформлення 

роботи. Дисертаційна робота написана українською літературною мовою на 

239 сторінках машинописного тексту, викладена згідно нових вимог щодо 

оформлення дисертацій (наказ Міністерства освіти і науки України № 40 від 

12.01.2017). Дисертація побудована за традиційною схемою. Складається з 

анотації, вступу, огляду літератури, матеріалу та методів дослідження, п’ятьох 

розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та 

додатків. Основний текст роботи викладений на 155 сторінках. Список 

літератури містить 311 найменувань, 55 із них -  латиною. Фактичні дані 

зведені в 31 таблицю, робота проілюстрована 36 рисунками.



У вступі на 7 сторінках викладено актуальність, мету, завдання, наукову 

новизну, практичне значення та апробацію результатів досліджень. Розділ 

написано чітко, грунтовно.

Зауважень немає.

У першому розділі, що займає 24 сторінки, викладено огляд літератури, 

в якому висвітлюються сучасні погляди на стан тканин пародонта у хворих на 

ГП та висвітлено роль стресу у його розвитку (підрозділ 1.1), імунологічні 

аспекти (підрозділ 1.2), біохімічні зміни (підрозділ 1.3). З підрозділі - 2 

підпункти, в яких автор детально проаналізував стан про- і антиоксидантних 

взаємодій у хворих на ГП (підпункт 1.3.1) та зміни показників вуглеводного 

обміну (підпункт 1.3.2). У підрозділі 1.4 описано сучасні методи лікування 

досліджуваної цатології та обґрунтовано застосування природних препаратів 

з імуномодулюючою та антиоксидантною дією у лікуванні хворих на ГП.

Розділ дає вичерпну відповідь на питання доцільності проведеного 

автором дослідження, вказано нові наукові джерела з тематики дисертаційної 

роботи та закінчується узагальнюючими висновками по підрозділам огляду.

Зауваження: На мою думку, було б більш доцільним надавати висновок 

в кінці кожного підрозділу, а в кінці огляду літератури представити один 

узагальнюючий висновок, в якому б була обгрунтована перспективність 

подальших досліджень.

Другий розділ дисертації, викладений на 26 сторінках у 6 підрозділах, 

детально відображає дизайн дослідження (критерії включення, виключення, 

детальну характеристику дослідних груп), бази дослідження, методи 

обстеження (психологічні, клінічні, імунологічні, біохімічні, рентгенологічні, 

статистичні). Тут детально описано принципи методик усіх проведених 

клінічних і лабораторних досліджень. Розділ є інформативним, містить 

таблиці та рисунки із характеристикою розподілу хворих на групи і схемами 

алгоритму обстеження і розподілу пацієнтів за способом лікування. Автор 

чітко описала розроблений новий спосіб лікування хворих на ГП із



використанням для місцевого лікування препарату „Імуно-тон” , „Рекутан” і 

„Дуовіт” та гель на основі настоянок звіробою і ехінацеї.

Зауваження: 1. В підрозділі 2.1. діагноз сформульовано некоректно - 

не вказаний ступінь розвитку генералізованого пародонтиту; не вказана група 

контролю; не представлено за якими критеріями ефективності проводили 

оцінку отриманих результатів. В підрозділі 2.2 детально описані 

загальновідомі індекси (ПМА, індекс кровотечі за Мюлеман, число Свракова 

та ін.), доцільно було б обмежитись посиланням на літературне джерело. В 

підрозділі 2.5 не дано посилання на застосоване традиційне місцеве та загальне 

медикаментозне лікування.

Третій розділ „Психологічні і лабораторні показники в молодих осіб, 

хворих на генералізований пародонтит хронічного і загостреного перебігу 

початкового-І ступеня розвитку” міститься на 19 сторінках, включаючи 4 

підрозділи. Дисертантом описаний стан тканин пародонта у хворих на ГП 

хронічного перебігу за психологічними, імунологічними і біохімічними 

показниками. Розділ містить 7 таблиць і 14 рисунків. В розділі висвітлюються 

результати дослідження за психологічними, імунологічними і біохімічними 

показниками. У підрозділі 3.1 описано результати первинного психологічного 

тестування, у підрозділі 3.2 - рівень про- і протизапальних інтерлейкінів у 

ротовій рідині хворих на ГП молодих людей. У підрозділі 3.3. описано зміни 

показників ПОЛ-ПОБ/АОЗ за різного перебігу ГП в основних і контрольних 

підгрупах, а в 3.4 - показників вуглеводного обміну.

Зауваження: На мою думку, в даному розділі поряд з початковим 

станом психологічних та лабораторних показників, було б доцільним 

представити початковий стан клініко-рентгенологічних показників.

Четвертий розділ міститься на 19 сторінках і складається з З 

підрозділів. У ньому автор описує динаміку показників рівня стресостійкості 

в молодих людей, клінічну характеристику і результати індексної оцінки стану 

тканин пародонта обстежених хворих за індексом гігієни (ІГ) Стеларда, 

індексом РМА (Parma), індексом кровоточивості (РВІ за Saxer Muhlemann,),



числом Свракова (ЧС), індексом КШ (П. Леуса) та глибиною пародонтальних 

кишень (ПК), а також динаміку вмісту інтерлейкінів у ротовій рідині під 

впливом місцевого і загального лікування. Розділ містить 8 таблиць та 4 

рисунки. Встановили позитивний вплив розробленого медикаментозного 

комплексу на рівень стресостійкості та психоемоційний стан. Довели, що у 

віддалені терміни, комплексна терапія із використанням розробленого 

автором способу призводить до вірогідного стійкого покращення досліджених 

пародонтальних індексів. Завдяки комплексному лікуванню врівноважувалась 

локальна імунна відповідь, що проявлялось зменшенням рівня прозапального 

IJ1 -18 і підвищенням вмісту протизапального IJI-10 в ротовій рідині.

Зауваження: Було б доцільно виділити в окремий розділ дисертації 

клініко-рентгецологічну оцінку ефективності запропонованого місцевого та 

загального медикаментозного лікування в найближчі та у віддалені терміни у 

хворих на генералізований пародонтит, а динаміку психологічних та 

лабораторних показників об'єднати в один розділ. Оскільки роботі вивчали 

вплив лікування у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, представлені 

результати були б більш переконливими, якби були проаналізовані 

рентгенологічні дані.

ІГ ятий розділ, викладений на ЗО сторінках, логічно побудований, 

добре висвітлений, багато проілюстрований (20 рисунками і 12 таблицями). 

Дисертантом проведений аналіз показників перекисного окиснення ліпідів, 

перекисного окиснення білків, антиоксидантного захисту та вуглеводного 

обміну, що зазнали змін під дією комплексної пародонтологічної терапії. 

Зроблено порівняння запропонованих способів лікування ГП із традиційним 

способом терапії. Дано статистичний аналіз і показана достовірність 

отриманих результатів. Для демонстрації клінічної ефективності 

комплексного лікування хворих на ХГП і ЗХГП автор використала нові 

способи лікування на основі препаратів рослинного походження. Висновок 

до розділу підсумовує результати дослідження, отримані автором та



демонструє встановлені зміни біохімічних показників у ротовій рідині хворих 

на ХГП і ЗХГП молодих людей під впливом комплексної терапії застосованої 

різними способами.

Зауваження. На мою думку, даний розділ переобтяжений кількістю 

проаналізованих біохімічних показників.

У розділі „Аналіз та узагальнення результатів дослідження” 

представлений на 15 сторінках. Дисертант проводить обговорення отриманих 

результатів, узагальнює проведені психологічні, клінічні, імунологічні та 

біохімічні методи дослідження і показує, що завдяки розширенню та 

впровадженню запропонованого способу лікування можна досягти 

підвищення ефективності надання пародонтологічної допомоги пацієнтам 

молодого віку, творим на генералізований пародонтит.

Зауважень немає.

Висновки ґрунтуються на отриманих результатах досліджень, 

аргументовані.

Практичні рекомендації підтверджені результатами досліджень.

Автореферат повністю відображає зміст дисертаційної роботи.

За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, із них 5 

статей у наукових фахових виданнях України (у т.ч. 1 - в іноземному виданні 

і 1-у виданні, що входить до наукометричної бази), 5 тез у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій (у т.ч. 1 - в іноземному виданні); 

пріоритетність розробок підтверджена 2 патентами України на корисну 

модель, 1 інформаційним листом.
^  •    •  •  •порядку дискусії хотілося б отримати відповіді на деякі

запитання:
1) Для діагностики захворювань тканин пародонта Ви обрали 

класифікацію за Данилевським М.Ф. (1994), узгоджену з Міжнародною 

класифікацією хвороб-10. Що це означає?



2) За якою градацією пацієнти віком 18-25 років класифіковані як 

«молоді»?

3) Що означає термін «початково-І ступінь розвитку» генералізованого 

пародонтиту? Які критерії діагностики?

4) Чи є запропоновані Вами препарати для місцевої та загальної 

медикаментозної терапії препаратами вибору?

Дисертаційна робота Кімак Галини Богданівни на тему: „Клініко- 

імунологічні і біохімічні зміни стану тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит осіб молодого віку та їх комплексна корекція”, 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, є актуальною, завершеною науковою 

працею, в якій вирішується актуальне завдання -  підвищення ефективності 

лікування молодих людей із генералізованим пародонтитом початкового-І 

ступенів розвитку хронічного та загостреного перебігу шляхом розробки 

нового способу комплексної патогенетичної терапії. Дисертація відповідає 

вимогам п. 11 „Про затвердження порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 

567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 

від 19.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року).
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