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1.Актуальність теми дослідження. Збереження здоров'я дитячого 

населення є основним завданням сучасної медицини. Численними 

дослідженнями встановлено, що рівень стоматологічного здоров'я дітей тісно 

пов'язаний із рівнем соматичного здоров’я. Епідеміологічні дослідження 

останніх років вказують на високу розповсюдженість основних 

стоматологічних захворювань у дітей, в тому числі захворювань пародонту. 

Проблема профілактики та лікування захворювань тканин пародонту, 

насамперед катарального гінгівіту, серед дітей Україні залишається 

актуальною, що зумовлено його значною поширеністю та відсутністю 

стабільних результатів застосованих лікувально-профілактичних заходів. 

Найбільший приріст розповсюдженості катарального гінгівіту 

спостерігається в підлітків у період від 12 до 18 років та найчастіше 

зустрічається у дітей із загальносоматичними захворюваннями, зокрема, в 

осіб із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

За статистичними даними, в Україні захворювання органів травлення 

серед дитячого населення протягом останнього десятиріччя залишаються 

широко розповсюдженими та становлять 25,3-31,3 %, посідаючи друге місце 

у структурі загальної захворюваності. Найвищий показник захворюваності 

належить Івано-Франківській області та становить 84,12 випадків на 1000 

дітей віком 0-14 років. При цьому перше місце серед захворювань ШКТ
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належить хронічному гастриту та дуоденіту, частка яких складає 58-74 % 

серед гастродуоденальної патології.

Отже вивчення особливостей стоматологічного статусу, а саме, 

запальних захворювань тканин пародонта в підлітків із хронічними 

гастродуоденітами, питання ранньої діагностики, розробки схем 

профілактики і лікування залишається актуальним та потребує подальшого 

вивчення.

Саме тому, беззаперечно розробка нових методологічних підходів та 

лікувально-профілактичного комплексу, здатного відновлювати біоценоз 

ротової порожнини для підвищення ефективності заходів, направлених на 

профілактику та лікування захворювань пародонта у підлітків з гастритом і 

дуоденітом, являється перспективним напрямком в дитячій терапевтичній 

стоматології, що і обумовило актуальність представленого наукового 

дослідження.

2. Наукова новизна дослідження і достовірність отриманих  

результатів. Наукові новизна і результати досліджень грунтуються на 

значному числі отриманих пошукувачем наукових здобутків під час 

виконання дисертаційного дослідження. Для діагностики, верифікації 

діагнозу, розподілу хворих на групи спостереження та моніторингу 

ефективності запропонованих методів лікування автором використано 

сучасні клінічні, лабораторні та статистичні методи дослідження.

Глибокий та всебічний аналіз клінічних й численних лабораторних 

досліджень дозволив вивчити стан порожнини рота на першому етапі у 236 

осіб у віці 12-18 років, що проживали на території Івано-Франківської 

області та на другому етапі зробити поглиблене дослідження у 173 підлітків, 

серед яких 143 мали катаральний гінгівіт без соматичних захворювань і з 

хронічним гастродуоденітом (ХГД) та ЗО здорових підлітків.

Дисертантом встановлено, що в підлітків із ХГД частота захворювань 

тканин пародонта в 1,4 раза вища в порівнянні з ровесниками без 

соматичних захворювань. При цьому поширеність катарального гінгівіту 

(КГ) у таких хворих із гастродуоденальною патологією становила 70,49 %, у



той час як при відсутності соматичної патології КГ діагностувався у 50 % 

обстежених. Запалення ясен носило генералізований характер, переважно 

хронічний перебіг. У випадках наявності в підлітків ХГД зростала частота 

його середнього ступеня важкості -  58 %, а легкий ступінь мав місце в 42 % 

хворих.

Лісецькою І.С. виявлено особливості змін мікробіоценозу ясен у 

підлітків із КГ, як самостійним захворюванням, так і його розвитком на фоні 

ХГД, що проявлялось достовірно вищим рівнем колонізації слизової 

оболонки ясен а- та [3-гемолітичними стрептококами, золотим 

стафілококом. Одночасно в підлітків із КГ та ХГД встановлено достовірно 

вищий ступінь колонізації слизової оболонки ясен бактеріями- 

продуцентами перекису водню у порівнянні з підлітками без соматичної 

патології та захворювань тканин пародонта, в яких вони висівались лише в 

5% випадків.

Автором встановлено, що в підлітків із КГ та ХГД достовірно частіше, 

ніж у підлітків групи порівняння, у складі ясенних мікробіоценозів 

виявляються мікроорганізми з високою антилізоцимною активністю (АЛА), 

що є важливим фактором персистенції бактерій.

В клініці з ’ясовано особливості розподілу типів мікрокристалізації 

ротової рідини в підлітків із КГ та ХГД, який проявлявся переважанням II 

та III типів, відповідно (53,49±5,41)% та (40,7±5,33)%, а І тип 

мікрокристалізації було виявлено лише в (5,81 ±2,54)% обстежених.

Уточнено дані про рівень знань обстежених підлітків щодо 

дотримання гігієни РП, а їхні результати свідчать про необхідність 

проведення повторного гігієнічного навчання, інформування щодо ризику 

виникнення стоматологічних захворювань.

Дисертантом розроблено та застосовано для комплексного лікування 

КГ, перебіг якого відбувається на тлі ХГД, сучасний лікувально- 

профілактичний комплекс, до складу якого входить препарат «Стоматофіт», 

гель «Дентагель», препарат «Йогурт» та виявлено більш високу його 

ефективність, у порівнянні з загальноприйнятим лікуванням.



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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри стоматології інституту післядипломної освіти Івано- 

Франківського національного медичного університету «Клінічна 

ефективність комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і 

пародонту у населення екологічно несприятливих регіонів», номер 

держреєстрації 01 18 U 00 4 144 (2018-2020). Здобувач є співвиконавцем 

фрагментів зазначеної НДР.

4. Практичне значення результатів дослідження.

Отримані дисертантом дані є вагомим вкладом у вирішенні завдання 

підвищення ефективності профілактики та лікування катарального гінгівіту 

у підлітків з ХГД. Лісецька І.С. розробила та запропонувала лікувально- 

профілактичний комплекс, до складу якого входять препарат «Стоматофіт», 

гель «Дентагель» та препарат «Йогурт», застосування якого дозволяє 

зменшити запалення в тканинах пародонта, покращити гігієнічний стан РІЇ і 

відновити мікробіоценоз РП, що призводить до нормалізації стану ясен та 

запобігає рецидиву та прогресуванню патологічного процесу.

Розроблено, апробовано та впроваджено в практику новий неінвазивний 

спосіб комплексного лікування хворих на КГ, що поліпшує клініко- 

лабораторні та мікробіологічні показники. Відсутність побічної дії та 

досягнення стійкої ремісії дає нам підставу рекомендувати розроблений і 

апробований лікувально-профілактичний комплекс до широкого 

впровадження в практичну охорону здоров’я.

5. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та 

ідентичності змісту автореферату.

Дисертація викладена українською мовою на 241 сторінках 

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 -
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латиницею, 199 -  кирилицею. Робота ілюстрована 23 таблицями та 33 

рисунками.

Таким чином, запланований Лісецькою І.С. обсяг наукових завдань 

повністю виконано у відповідності до мети і вичерпно реалізовано. 

Автореферат відповідає змісту дисертації і оформлений згідно вимог MOH 

України.

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

У “Вступі” сформульовані актуальність вибраного напрямку 

досліджень, сформульовані мета і завдання, наведено відомості про наукову 

новизну, практичну значимість, особистий внесок здобувана, апробацію та 

публікації. Розділ написаний чітко, послідовно, переконливо. Матеріали 

дисертації мають наукову новизну, пріоритетність, результати досліджень 

становлять значне клініко-практичне значення. Всі компоненти вступу 

достатньо аргументовані.

Зауваж ень до розділу не виникло.

Розділ 1 “Огляд літератури” (стор. 29 -  53) складається з трьох 

підрозділів, які достатньо повно представлені у вигляді аналізу наукової 

інформації з питання, яке вивчає дисертант, стосовно факторів, що негативно 

впливають на стан тканин пародонту в підлітків. Здобувачем проведено 

детальний та повний аналіз літературних джерел із питань, що стосуються 

епідеміології хронічного гастродуоденіту в дитячому віці, етіологічним та 

патогенетичним аспектам даного захворювання у дітей. Досить об’ємно і 

конкретно представлені характерні якості лікарських засобів, що 

застосовуються для профілактики та лікування різних форм гінгівіту, а також 

проаналізована їх ефективність. Кожен із підрозділів завершується коротким 

підсумком, де автор підкреслює ключові моменти, які в них висвітлені. 

Коротке резюме, яке наведене в кінці розділу, обґрунтовано наводить на 

думку про актуальність та необхідність проведення наукових пошуків в 

даному напрямку.

О собливих зауваж ень не виникло. В розділі є стилістично невдалі 

фрази. В важ аю , що в окремому підрозділі доцільно було б проаналізувати
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існуючий досвід , ст рукт уру та ефективність запровадж ених в провідних 

світових країнах мет одів профілактики захворювань пародонта, перебіг 

яких відбувається на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту.

Розділ 2 “Матеріали та методи дослідження” (стор. 54 -  78) 

складається із 6 підрозділів, присвячених висвітленню клінічних, 

лабораторних та статистичних методів дослідження. У розділі чітко наведена 

програма дослідження, наведені основні його етапи, об ’єкти і предмет. В 

сукупності у всіх підрозділах даного розділу детально описані застосовані 

методи, підкреслена їх адекватність поставленим завданням, практичне 

значення, вказана інформаційна база та обсяг досліджень, які дозволяють 

о б ’єктивно оцінювати отриманні клінічні результати, що дає змогу 

контролювати ефективність запропонованих схем профілактики та лікування 

катарального гінгівіту у дітей з хронічним гастродуоденітом.

Зауваж ень до розділу не виникло.

У розділі 3 “Особливості стану ротової порожнини в підлітків із 

катаральним гінгівітом без та з хронічним гастродуоденітом за клініко- 

лабораторними показниками” (стор. 79-103) 4 підрозділи, які ілюстровано 

14 рисунками та 7 таблицями.

В підрозділі 3.1 проаналізовано гігієнічний стан ротової порожнини та

проведено аналіз рівня санітарно-гігієнічних знань за результатами

анкетування у підлітків груп спостереження. Автором зроблено висновки про

необхідність проведення додаткового гігієнічного навчання та обов’язкове

повторне інформування щодо ризиків виникнення стоматологічних

захворювань. Підрозділ 3.2 містить детальний аналіз визначення типу

мікрокристалізації ротової рідини у підлітків з катаральним гінгівітом на тлі

хронічного гастродуоденігу та без соматичної патології. Встановлено, що у

підлітків з КГ та ХГД переважає II та III тип мікрокристалізації, відповідно

53,49±5,41% та 40,7±5,33%. Підрозділ 3.3. присвячено результатам

стоматологічного обстеження та структурному аналізу захворювань тканин

пародонту в підлітків без та з хронічним гастродуоденітом. Дисертантом

встановлено, що захворювання тканин пародонту були у 66,5% підлітків і за
б



критеріями ВООЗ отримані дані відповідають високому рівню поширеності, 

причому у підлітків основної групи вона складала майже 78%, що в 1,4 рази 

більше ніж у підлітків групи порівняння. При цьому у підлітків з ХГД 

здоровий пародонт був діагностований лише в 22%, що в 2 рази менше ніж в 

групі підлітків без соматичної патології. Лісецька І.С. довела, що 

інтенсифікація запальних процесів в тканинах пародонту залежить як від 

ступеня тяжкості КГ, так і наявності у підлітків ХГД. В підрозділі 3.4 автор 

дає клінічну оцінку стоматологічного статусу у підлітків з генералізованим 

катаральним гінгівітом без та з хронічним гастродуоденітом. Дисертант 

встановив, що у підлітків основної групи значення індексу РМА 

перевищувало дані групи порівняння майже в 2 рази, інтенсивність 

кровоточивості ясеневих сосочків за індексом РВІ мала аналогічну 

закономірність, а також високий рівень інтенсивності і поширеності 

ураження тканин пародонту запальним процесом встановлено за числом 

Свракова.

Особливих зауваж ень до розділу не виникло Цінним та науково 

обгрунтованим є те, що в цьому розділі автор провів аналіз стану рот ової 

порож нини та ст руктурний аналіз захворювань тканин пародонту в 

підлітків без та з хронічним гастродуоденітом. На мою  думку, цікавим з 

наукової точки зору було б проведення кореляційного аналізу м іж  

тривалістю й тяж кістю перебігу Х Г Д  та відповідних даних 

стоматологічних захворювань, тому що всі дані для цього в робот і є.

Розділ 4 “Ефективність застосування комплексного лікування 

катарального гінгівіту в підлітків з хронічним гастродуоденітом та без 

соматичної патології” (стор. 104-125) включає 3 підрозділи, які ілюстровано 

6 таблицями та 5 рисунками.

В підрозділі 4.1 описано зміни гігієнічного стану ротової порожнини та

аналіз рівня санітарно-гігієнічних знань за результатами анкетування під

впливом комплексної терапії. Дисертантом встановлено, що проведений

комплекс лікувально-профілактичних заходів привів до покращення стану

гігієни в порожнині рота, що підтверджується результатами зміни індексу
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гігієни OHI-S після лікування. В підрозділі 4.2 автор описує зміни клінічних 

показників у хворих на катаральний гінгівіт з хронічним гастродуоденітом та 

без соматичної патології під впливом комплексної терапії. В результаті 

застосованих лікувально-профілактичних заходів вдалося досягти значних 

позитивних змін всіх клінічних показників в підгрупах, що приймали 

запропонований авторський лікувальний комплекс порівняно з підлітками, 

які отримували загальноприйняте лікування. Підрозділ 4.3 присвячено 

змінам мікрокристалізації ротової рідини у підлітків з КГ з ХГД та без 

соматичної патології після лікування та через 6 місяців спостереження. 

Аналіз змін типу мікрокристалізації в залежності від застосованої схеми 

лікування показав, що більш виражені зміни було встановлено у підлітків, що 

отримували запропонований лікувально-профілактичний комплекс. Крім 

того, дисертантом встановлено залежність типу мікрокристалізації як від 

загального стану організму, так і від застосованої схеми лікування.

Особливих зауваж ень до розділу не виникло. В розділі представлені 

дані щодо м ікрокрист алізації рот ової рідини. Однак не представлено 

ж одного фото типів м ікрокрист алізації в динаміці, що баж ано було б 

зробити. Д еякі таблиці мож на було б замінити на гістограми для 

покращення сприйняття поданого матеріалу.

Розділ 5 “Особливості мікробіоценозу ясен у процесі комплексного 

лікування підлітків із катаральним гінгівітом і хронічним  

гастродуоденітом та без соматичної патології"” (стор. 126-152) включає 4 

підрозділи та ілюстрований 7 таблицями і 10 рисунками.

Підрозділ 5.1 присвячено вивченню мікробіологічного статусу ясен у 

підлітків із катаральним гінгівітом і хронічним гастродуоденітом та без 

соматичної патології. Результати мікробіологічних досліджень засвідчили 

істотні зміни якісних і кількісних показників мікробіоценозу слизової ясен в 

ділянці ураження у хворих на гінгівіт порівняно із здоровими особами. 

Дисертантом встановлено, що у підлітків основної групи спостерігався 

достовірно вищий рівень колонізації слизової ясен а-гемолітичними 

стрептококами, а найбільш ймовірною причиною виникнення запального



процесу в яснах може бути розвиток орального дисбіозу на фоні хронічного 

гастродуоденіту в поєднанні з недостатньою гігієною ротової порожнини. В 

підрозділі 5.2 автор висвітлює вплив запропонованих лікувальних 

комплексів на мікробіоценоз ясен у підлітків із катаральним гінгівітом і 

хронічним гастродуоденітом та без соматичної патології. Дисертантом 

доведено, що розроблений новий комплекс для лікування КГ у підлітків з 

ХГД має виражений коригуючий вплив на характер мікробіоценозу ясен та 

забезпечує зниження частки патогенних аеробних мікроорганізмів (|3- 

гемолітичних стрептококів, золотистого стафілокока та дріжджоподібних 

грибів роду Candida). Підрозділ 5.3 присвячено вивченню антилізоцимної 

активності симбіонтів ясен у підлітків із катаральним гінгівітом і хронічним 

гастродуоденітом та її зміни в процесі комплексного лікування. Дисертант 

доводить, що найбільш вираженою антил ізоцимною  активністю 

володіють а -  і [3-гемолітичні стрептококи,  дещо менш ою -  S. aureus і 

коагулазо-негативні  стафілококи,  а також дріжджоподібні  гриби роду 

Candida. Результати виконаного дослідження свідчать,  що домінуючі у 

складі ясенних м ікробіоценозів  обстежених підлітків мікроорганізми 

характеризуються достатньо високим персистентним потенціалом, що 

дозволяє розглядати їх в якості етіологічних чинників запалення 

слизової  оболонки ясен. Розроблений терапевтичний комплекс із 

включенням лактовмісного пробіотика проявив виражений і стійкий 

корегуючий вплив на характер мікробіоценозу ясен та дозволив досягнути 

стійкого зниження персистентного потенціалу мікрофлори ясен за рахунок 

зменшення її здатності інактивувати лізоцим ротової рідини. В підрозділі 5.4 

дисертант дає оцінку кількості пероксиду водню, який продукують 

симбіонти ясен у підлітків із катаральним гінгівітом і хронічним 

гастродуоденітом та її зміни в процесі комплексного лікування. В роботі 

встановлено,  що продуценти пероксиду водню виявляються на слизовій 

оболонці ясен при КГ у підлітків з ХГД у 52% обстежених.  Найбільш 

виражену позитивну динаміку (зниження в 3,7 рази) було встановлено у
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пацієнтів, які, крім місцевого лікування, додатково отримували пробіотик з 

лактобактеріями.

Розділ зм іст овний та логічний. Зауваж ень до розділу не виникло. В 

кінці розділу дисерт антом представлено загальне заключення у  вигляді 

висновків, які свідчать про необхідність застосування розробленого  

лікувально-проф ілакт ичного комплексу в ум овах клініки у  

гаст роент ерологічних відділеннях.

В розділі «Аналіз т а узагальнення результ ат ів дослідж ення» в 

певній послідовності приводиться узагальнення результатів клініко- 

лабораторних досліджень, які залишають місце для роздумів. Розділ 

підсумовує запропонований алгоритм диференційованого лікування 

катарального гінгівіту, що характеризується персоналізованим підходом до 

пацієнта та сприяє превентивному напрямку медицини. Загалом розділ 

написаний логічно, матеріал викладений послідовно, з наведенням вагомих 

аргументів. Наукові дослідження викладені у повному обсязі.

Особливих зауваж ень до розділу немає. Однак у  розділі слід було б 

зробити порівняльний аналіз отриманих власних результ ат ів дослідж ення в 

порівнянні з іншими науковцями , які працювали у  даному напрямку.

Загалом усі розділи дисертації вдало ілюстровано таблицями і 

рисунками, що є документальним підтвердженням проведених досліджень.

Робота виконана на актуальну тему стоматології із залученням 

достатнього фактичного матеріалу та використанням сучасних і адекватних 

методик. Текст дисертації викладено літературною мовою.

Висновки відповідають змісту дисертації, отримані кінцеві результати 

вказують на необхідність широкого впровадження даних наукових розробок 

в клінічну практику.

Практичні рекомендації складено доцільно та логічно. Зауважень не 

викликають.

Джерела використаної літератури достатньо повні, нові та відповідають 

темі проведених досліджень.
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В додатку “Аналіз частоти та структури захворювань шлунково- 

кишкового тракту в дітей України та Івано-Франківської області”, який 

викладено на 6 сторінках та ілюстровано 2 таблицями і 2 рисунками, 

наведено аналіз поширеності захворювань серед дитячого населення України 

за останні 5 років, де за даними державних і галузевих статистичних звітів 

захворювання органів травлення серед дитячого населення за поширеністю 

впевнено посідають провідні позиції і в різних регіонах України становить 

140-150 випадків на 1000 жителів дитячого населення та характеризується 

тенденцією до зростання.

Варто відмітити, що всі зауваження до роботи носять більш 

дискусійний, ніж принциповий характер і не знижують загального 

позитивного враження від проведеної роботи.

У порядку дискусії пропоную дисертантці надати пояснення з 

наступних питань:

1. Який, на Вашу думку, механізм виникнення гінгівіту у підлітків з 

хронічним гастритом та дуоденітом?

2. Протягом якого часу Ви спостерігали за даною групою дітей? Чи 

контролюєте Ви їх стан порожнини рота на даний час?

3. На що, в першу чергу, направлена дія запропонованої Вами схеми 

лікування? Чи враховували Ви термін хвороби та тяжкість проявів в 

порожнині рота?

4. Спостерігали Ви побічні ефекти після призначення розробленого 

Вами лікувально-профілактичного комплексу та чи має цей комплекс 

протипоказання для застосування?

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 є
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завершеним, кваліфікованим, виконаним на сучасному науково-методичному 

рівні науковим дослідженням, в якому наведене теоретичне узагальнення 

результатів проведених лабораторних та клінічних досліджень і 

запропоновано новий підхід у вирішенні науково-практичного завдання, що 

полягає у підвищенні ефективності профілактики та лікування катарального 

гінгівіту в підлітків з хронічними гастродуоденітами шляхом розробки і 

впровадження лікувально-профілактичного комплексу.

За актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним в роботі 

матеріалом, обґрунтованістю та о б ’єктивністю висновків, науковою 

новизною і практичним значенням рекомендацій дисертаційна робота 

Лісецької Ірини Сергіївни повністю відповідає вимогам п. 1 1 “Порядку 

присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015р. і та № 1159 від 

30.12.2015р.) 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.

Офіційний опонент, 
завідувач кафедри дитячої  
стоматології ДЗ «Дніпропетровська  
медична академія М ОЗ України»,

І.В. Ковач
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