
ВІДГУК
офіційного опонента, професора Годованець Оксани Іванівни 

на дисертаційну роботу Лісецької Ірини Сергіївни 
«Особливості клінічного перебігу та лікування катарального гінгівіту в 

підлітків з хронічними гастродуоденітами», подану до захисту 
в спеціалізовану вчену раду Д 20.601.01 при Івано-Франківському  

національному медичному університеті МОЗ України 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія

Актуальність теми дослідження. За даними ВООЗ перші ознаки ураження 
тканин пародонта спостерігаються у віці 5 років, досягаючи піку в період статевого 
дозрівання та залишаються стабільно високими впродовж усього життя. У 
структурі захворювань тканин пародонта в дітей перше місце посідає катаральний 
гінгівіт, частота виявлення якого коливається від 30 % до 70-80 %, сягаючи в 
окремих регіонах 95-98 %. Відслідковується чітка тенденція до зростання 
поширеності та інтенсивності ураження тканин пародонта в дітей різних вікових 
груп за умов супутніх загальносоматичних захворювань, зокрема, на тлі патології 
шлунково-кишкового тракту.

Захворювання шлунково-кишкового тракту посідають одне з перших місць у 
структурі дитячої та підліткової захворюваності, мають тенденцію до зростання з 
віком. Серед патології гастродуоденальної зони в дитячому віці перше місце займає 
хронічний гастродуоденіт. За даними дитячих гастроентерологів, це захворювання 
діагностується у кожної третьої дитини. Враховуючи, що хронічний гастродуоденіт 
максимально діагностується в підлітковому віці, вивчення поширеності й 
інтенсивності захворювань тканин пародонта та особливостей мікробіоценозу 
ротової порожнини за цих умов є практично значимим.

У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи Лісецької І.С., що присвячена 
вивченню особливостей перебігу та підвищення ефективності лікування 
катарального гінгівіту в дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, шляхом 
розробки комплексу лікувальних та профілактичних заходів є актуальною.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 
результатів.

Представлені в роботі дані одержано в результаті стоматологічного 
обстеження 236 осіб віком 12-18 років: здорових, хворих на катаральний гінгівіт 
без соматичної патології та хворих на катаральний гінгівіт із хронічним 
гастродуоденітом, що проживали на території Івано-Франківської області. Для 
параклінічного обстеження було відібрано 173 особи.



Для діагностики, верифікації діагнозу, розподілу хворих на групи 
спостереження та моніторингу ефективності запропонованих методів використано 
наступні методи дослідження: клінічні -  для оцінки стоматологічного статусу та 
визначення ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; 
лабораторні -  для визначення типу мікрокристалізації ротової рідини та 
ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; 
мікробіологічні -  для визначення мікробіологічного статусу, антилізоцимної 
активності та продукції пероксиду водню симбіонтами ясен, зміни показників під 
впливом проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; статистичні -  для 
визначення вірогідності отриманих результатів.

Отже, методи дослідження, використані для виконання дисертаційного 
дослідження інформативні, цілком адекватні до поставлених у роботі завдань.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і практики.
Дисертаційна робота Лісецької І.С. «Особливості клінічного перебігу та 

лікування катарального гінгівіту в підлітків з хронічними гастродуоденітами» є 
завершеним науковим дослідженням, виконаним на сучасному науково- 
методичному рівні під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, 
ректора Івано-Франківського національного медичного університету, доктора 
медичних наук, професора Рожка М.М.

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 
кафедри стоматології інституту післядигіломної освіти Івано-Франківського 
національного медичного університету «Клінічна ефективність комплексного 
лікування захворювань твердих тканин зубів і иародонту у населення екологічно 
несприятливих регіонів», номер держреєстрації 0118U004144 (2018-2020).
Здобувач є співвиконавцем фрагментів зазначеної НДР.

Автором встановлено, що в підлітків із хронічним гастродуоденітом частота 
захворювань тканин пародонта в 1,4 раза вища, ніж в їхніх однолітків без 
соматичних захворювань. При цьому поширеність катарального гінгівіту в таких 
хворих на 20 % більша, запалення ясен носить генералізований характер, переважає 
хронічний перебіг захворювання.

Виявлено особливості змін мікробіоценозу ясен у підлітків із катаральним 
гінгівітом, як самостійним захворюванням, так і його розвитком на тлі хронічного 
гастродуоденіту, що проявлялось достовірно вищим рівнем колонізації слизової 
оболонки ясен а- та [3-гемолітичними стрептококами та золотистим стафілококом. 
Встановлено, що в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним 
гастродуоденітом достовірно частіше в складі ясенних мікробіоценозів 
виявляються мікроорганізми з високою ангилізоцимною активністю, що є 
важливим фактором персистенції бактерій, та вищий ступінь колонізації слизової 
оболонки ясен бактеріями-продуцентами Н;0:.



Встановлено особливості розподілу типів мікрокристалізації ротової рідини в 
підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, який 
проявляється переважанням II та III типів, І тип мікрокристалізації було виявлено 
в незначній кількості обстежених.

Уперше для дітей хворих на катаральний гінгівіт на тлі хронічного 
гастродуоденіту розроблено та впроваджено сучасний комплекс лікувально- 
профілактичних заходів, що передбачає поліпшення гігієнічного догляду за 
порожниною рога, призначення антисептичних, протимікробних, протизапальних 
та пробіотичних засобів, який показав більш високу ефективність порівняно із 
загальноприйнятим лікуванням.

Практичне значення досліджень. Практичне значення отриманих результатів 
полягає в тому, що дані про поширеність та інтенсивність катарального гінгівіту в 
дітей з хронічним гастродуоденітом можуть бути використані при плануванні 
стоматологічної лікувально-профілактичної допомоги цьому контингенту 
населення. Визначені величини лабораторних показників ротової рідини та 
індексної оцінки стану тканин пародонта можуть бути використані для вибору 
тактики та оцінки ефективності лікувально-профілактичних заходів у цих дітей.

Запропонований автором комплекс лікувально-профілактичних заходів для 
лікування катарального гінгівіту в дітей за умов ураження хронічним 
гастродуоденітом є доступним, ефективним, не має ускладнень, може 
застосовуватися в стоматологічних закладах різного рівня, його використання 
поліпшує адаптаційні та компенсаторні процеси в тканинах пародонта, що дозволяє 
досягнути тривалої ремісії захворювання.

Результати наукової роботи впроваджено в лікувальний процес відділення 
терапевтичної стоматології Дитячої міської стоматологічної поліклініки (м. Івано- 
Франківськ), клініки кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 
відділення дитячої стоматології ТОВ «Університетська стоматологічна 
поліклініка» ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Центру 
стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський національних 
медичний університет», клініки кафедри стоматології дитячого віку та ортодонтії 
Інституту стоматології  та щелепно-лицевої хірургії НАМИ України, клініки 
кафедри дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України», а також стоматологічних відділень багатьох ЦРЛ Івано-Франківської та 
Тернопільської областей.

Повнота викладення змісту дисертації в опублікованих працях.
За матеріалами дисертації опубліковано 17 друкованих праць, із них 7 статей у 

фахових наукових виданнях України (1 -  огляд літератури в міжнародному



виданні), 7 тез у збірниках матеріалів конференції.  Пріоритетність розробок 
підтверджена 2 патентами України на корисну модель.

Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались та 
обговорювались на багатьох науково-практичних конференціях, у тому числі і 
закордоном.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності змісту 
автореферату. Дисертація викладена українською мовою на 241 сторінці 
машинописного тексту (основний текст становить 149 сторінок) і складається з 
вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, розділів 
власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 
практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список 
джерел літератури включає 290 праць, із них 91 -  латиницею, 199 -  кирилицею. 
Робота ілюстрована 23 таблицями та 33 рисунками.

У вст упі автор аргументовано доводить доцільність і актуальність 
дослідження, що базується на необхідності вивчення особливостей перебігу 
катарального гінгівіту в дітей з хронічними гаетродуоденітами, з метою 
вдосконалення методів лікування та підвищення їх ефективності. Чітко 
сформульовано мету і завдання дослідження, зв ’язок обраної теми з НДР кафедри 
стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет», висвітлено особистий внесок здобувана. 
Розділ написаний чітко, послідовно. Матеріали дисертації мають наукову новизну, 
пріоритетність, результати досліджень становлять значне клініко-практичне 
значення.

Зауважень до розділу немає.
Огляд літ ерат ури, що має назву «Сучасні погляди на етіологію, патогенез та 

розповсюдженність катарального гінгівіту» складається з 3 підрозділів: 
епідеміологічні, етіологічні та патогенетичні аспекти хронічного гастродуоденіту 
в дитячому віці; взаємозв’язок захворювань шлунково-кишкового тракту з 
стоматологічним здоров’ям та сучасні уявлення про причини виникнення та 
механізми розвитку запальних захворювань ясен у дитячому віці. Матеріали 
розділу викладені в доступній формі, використані сучасні вітчизняні і зарубіжні 
літературні джерела.

Зауваження до розділу. Варто було б також приділити увагу аналізу 
запропонованих іншими авторами методів лікування захворювань тканин 
пародонта, у дітей з патологією шлунково-кишкового тракту, адже такі 
дослідження проводилися.

У розділ і 2  «Матеріали і методи дослідження» детально описано методику 
стоматологічного обстеження дітей, параклінічні методи дослідження. У повній 
мірі охарактеризовано розроблений лікувально-профілактичний комплекс для



лікування захворювань тканин пародонта в дітей із хронічними гастродуоденітами. 
Надано характеристику статистичних методів, ідо застосовувалися для обробки та 
аналізу результатів дослідження. Розділ добре ілюстрований, використані сучасні 
методи дослідження.

Зауважень до розділу немає.
Розділ З «Особливості етану ротової порожнини в підлітків із катаральним 

гінгівітом без та з хронічним гастродуоденітом за клініко-лабораторними 
показниками» містить 4 підрозділи, ілюстрований 14 рисунками та 7 таблицями.

Підрозділ 3.1. Проаналізовано гігієнічний стан ротової порожнини та аналіз 
рівня санітарно-гігієнічних знань за результатами анкетування у підлітків груп 
спостереження. Зроблено висновки про необхідність проведення додаткового 
гігієнічного навчання, обов’язкове повторне інформування щодо ризиків 
виникнення стоматологічних захворювань, з метою формування системи стійкого 
розуміння та усвідомлення необхідності дотримання підлітками індивідуальної 
гігієни ротової порожнини.

Підрозділ 3.2. Містить детальний аналіз визначення типу мікрокристалізації 
ротової рідини у підлітків з катаральним гінгівітом на тлі хронічного 
гастродуоденіту та без соматичної патології. Встановлено, що в основній групі 
переважає 11 та III тип мікрокристалізації,  відповідно (53,49±5,41) % та (40,7±5,33) 
%, І тип мікрокристалізації було виявлено лише у (5,81 ±2,52) % (р<0,001) 
обстежених. Аналіз отриманих результатів дослідження мікрокристалізації ротової 
рідини вказує на залежність типу мікрокристалізації,  як від загального стану 
організму, так і від стоматологічного статусу.

Підрозділ 3.3. Присвячено результатам стоматологічного обстеження та 
структурному аналізу захворювань тканин пародонта в підлітків з хронічним 
гастродуоденітом та соматично здорових. Автором встановлено, що у підлітків 
основної групи частіше діагностується катаральний гінгівіт середнього ступеня 
важкості, аніж легкого, у підлітків групи порівняння -  простежується зворотна 
тенденція. Запальний процес в яснах має здебільшого генералізований характер, 
перебіг захворювання переважно хронічний.

Підрозділ 3.4. Описує клінічну оцінку стоматологічного статусу підлітків з 
катаральним гінгівітом на тлі хронічного гастродуоденіту. Проаналізовано скарги 
підлітків, висвітлено результати визначення ряду пародонтальних індексів та проб. 
За результатами обстеження встановлено вищу інтенсивність ураження тканин 
пародонта за умов патології шлунково-кишкового тракту в дітей, що підтверджено 
пародонтальними індексами.

За матеріалами даного розділу опубліковано 4 наукові праці.
Особливих зауважень до розділу немає, але доцільним, на мою думку, було би 

провести кореляційний аналіз клінічних та параклінічних показників.



Розділ 4 «Ефективність застосування комплексного лікування катарального 
гінгівіту в підлітків із хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології» 
ілюстрований 6 таблицями та 5 рисунками та включає 3 підрозділи.

Підрозділ 4.1. Описує зміни гігієнічного стану ротової порожнини та аналіз 
рівня санітарно-гігієнічних знань за результатами анкетування у хворих на 
катаральний гінгівіт з хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології під 
впливом комплексної терапії.

Підрозділ 4.2. Аналізує клінічні показники у хворих на катаральний гінгівіт з 
хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології під впливом комплексної 
терапії. Результати спостережень переконливо підтвердили високу ефективність 
розробленого комплексу лікувально-профілактичних заходів, для дітей із 
катаральним гінгівітом, які хворіють на хронічний гастродуоденіт. Доведено, що 
застосування запропонованого комплексу забезпечує стабільність клінічних 
результатів при лікуванні, що підтверджено даними пародонтальних індексів.

Підрозділ 4.3. Висвітлено зміни мікрокристалізації ротової рідини у підлітків 
хворих на катаральний гінгівіт з хронічним гастродуоденітом та без соматичної 
патології одразу після лікування та через 6 місяців.

За матеріалами даного розділу опубліковано 5 наукових праць.
Зауважень до розділу немає.
Розділ 5 «Особливості мікробіоценозу ясен у процесі комплексного лікування 

підлітків із катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та без соматичної 
патології» ілюстрований 7 таблицями та 5 рисунками, включає 4 підрозділи.

Підрозділ 5.1. Присвячений результатам мікробіологічних досліджень, які 
засвідчили істотні зміни якісних і кількісних показників мікробіоценозу слизової 
ясен у ділянці ураження у хворих з гінгівітом, порівняно із стоматологічно і 
соматично здоровими особами.

Підрозділ 5.2. Вплив лікувальних комплексів на мікробіоценоз ясен у 
підлітків із катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та без соматичної 
патології.

Підрозділ 5.3. Описано антилізоцимну активність симбіонтів ясен у підлітків 
із катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та її зміни в процесі 
комплексного лікування.

Підрозділ 5.4. Висвітлює результати вивчення продукції пероксиду водню 
симбіонтами ясен у підлітків із катаральним гінгівітом і хронічним 
гастродуоденітом та її зміни в процесі комплексного лікування.

Розроблений терапевтичний комплекс із включенням лактовмісного 
пробіотика для лікування підлітків з катаральним гінгівітом виявив виражений і 
стійкий корегуючий вплив на характер мікробіоценозу ясен і добре зарекомендував



себе як за умов гастродуоденальної патології, так і в підлітків без соматичного 
захворювання.

За матеріалами даного розділу опубліковано 7 наукових праць.
Зауваження до розділу відсутні.
У розділі «Аналіз т а узагальнення результ ат ів дослідж ення»  наведено 

обгрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну і 
практичну значимість отриманих результатів для наукової і практичної 
стоматології. У стислому вигляді автор характеризує і узагальнює основні 
результати власного дослідження. Без зауважень.

Висновки  сформульовані конкретно, відображають найбільш значимі 
результати дисертаційного дослідження та вказують на необхідність широкого 
впровадження даних наукових розробок в клінічну практику.

Практичні рекомендації складено грамотно, зауважень не викликають.
Список використаних джерел містить сучасні наукові праці, у тому числі 

достатню кількість закордонної літератури.
Загалом дисертаційна робота написана послідовно, грамотно, цифрові дані 

систематизовано у таблицях та рисунках, що полегшує їх сприйняття і порівняння. 
Автореферат і опубліковані праці повністю відображають основний зміст та 
результати дисертаційного дослідження.

Варто відмітити, що всі зауваження до роботи носять дискусійний характер і 
не знижують загального позитивного враження від проведеної роботи.

У порядку наукової дискусії виникають такі запитання до автора:
1. Окресліть основні патогенетичні механізми впливу досліджуваної Вами 

соматичної патології на етан тканин пародонта в дітей підліткового віку?
2. Чи спостерігали Ви вплив кислотогіродукуючої функції шлунку на перебіг 

катарального гінгівіту в підлітків?
3. З якою метою Ви досліджували в своїй роботі мікрокристалізацію ротової 

рідини?
4. Чи однаковим є індекс ефективності розробленого Вами лікування за 

різними клінічними ознаками?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Лісецької Ірини Сергіївни на тему «Особливості 

клінічного перебігу та лікування катарального гінгівіту в підлітків з хронічними 
гастродуоденітами» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія, виконана при науковому керівництві 
д.мед.н., професора Рожка М.М., є завершеною, кваліфікованою і самостійною, 
виконаною на сучасному науково-методичному рівні науково-дослідницькою 
працею. Отримані нові обґрунтовані результати, сукупність яких вирішує



актуальне завдання сучасної стоматологічної науки і практики, п результати 
розв’язують важливе наукове завдання.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним у роботі матеріалом, 
обґрунтованістю та об ’єктивністю висновків, науковою новизною і практичним 
значенням рекомендацій дисертація повністю відповідає вимогам п. 11 Порядку 
присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.07.2013 №  567 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України №  656 від 19.08.2015) стосовно дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор Ліеецька Ірина Сергіївна 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія за вирішення актуального наукового 
завдання -  підвищення ефективності профілактики та лікування катарального 
гінгівіту в підлітків із хронічними гастродуоденітами шляхом розробки і 
впровадження лікувально-профілактичного комплексу.
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