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МОЗ України

І. Актуальність теми.
Частота і розповсюдженість захворювань пародонта залишається в Україні 

на значному рівні. Це пов’язано, як з великою кількістю різноманітних 
соматичних захворювань пацієнтів, так і недостатньою ефективністю 
профілактики та лікування захворювань пародонта. Значна частина уражень 
пародонта виникає на фоні різних загальносоматичних захворювань: травного 
тракту, серцево-судинної, ендокринної систем тощо. Особливо тісний зв'язок 
відмічений між хворобами слизової оболонки рота і ураженнями органів 
травного тракту. Серед останніх значне місце займають захворювання печінки. 
Вони широко розповсюджені, особливо серед жінок і справляють значний 
вплив на стан організму в цілому. Печінка займає особливе місце в розвитку 
стоматологічних уражень оскільки виконує велику кількість життєво важливих 
метаболічних, антитоксичних, регуляторних функцій. На тлі знижених 
специфічних і неспецифічних реакцій (місцевих і загальних) різко погіршується 
метаболізм тканин пародонта.

Ураження пародонта на фоні захворювань печінки можуть бути викликані 
низкою чинників, як місцевими, так і змінами загального характеру. І до 
нинішнього часу немає певної ясності відносно переважання тих чи інших 
найважливіших чинників чи груп факторів ризику виникнення захворювань 
слизової оболонки порожнини рота у даної категорії хворих. Клінічними 
дослідженнями встановлено, іцо у хворих із захворюваннями печінки досить 
часто виявляються генералізованим пародонтит, порушення властивостей 
ротової рідини, різноманітні запальні захворювання пародонта, зміни слизової 
оболонки рота і язика, гіперестезія твердих тканин зубів тощо. Враховуючи 
специфіку розвитку захворювань пародонта у даної категорії пацієнтів 
вияснення певних особливостей їх патогенезу для розробки ефективного 
патогенетичного лікування є своєчасною та актуальною науковою задачею 
сучасної терапевтичної стоматології. Розробка та впровадження ефективних 
методів профілактики цих захворювань набуває також важливого медико- 
соціального значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, гемами. 
Дисертаційна робота Р .С .К атівської є фрагментом комплексної науково- 
дослідної роботи кафедри стоматології навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний 
університет” „Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 
діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних 
вікових груп” , номер держреєстрації 0 1 14U001788.



II. Достовірність і новизна наукових положень, висновків  
і рекомендацій, наукове та практичне значення дисертаційної 

роботи.
Дисертаційна робота Р.С.Каш івської присвячена підвищенню ефективності 

лікування хворих на генералізований пародонтит при захворюваннях печінки 
на підставі вивчення їхнього пародонтологічного і біохімічного статусу та 
розробки лікувально-профілактичного комплексу.

Для вирішення поставленої наукової задачі автором поставлені конкретні 
задачі дослідження: визначення стану тканин пародонта у хворих на хронічний 
криптогенний гепатит і субкомпенсований цироз печінки; вивчення змін 
активності ферментного спектру сироватки крові і ротової рідини хворих на 
генералізований пародонтит соматичних захворювань та у разі наявності 
хвороб печінки; визначення у даної категорії хворих показників 
білковосинтетичної функції, мезенхімально-запального синдрому і активності 
фосфатаз; розробка способу комплексного лікування хворих на генералізований 
пародонтит без і на тлі захворювань печінки та визначення його ефективності у 
найближчі та віддалені терміни спостереження.

Дисертаційна робота Р.С.Каш івської виконана на сучасному науковому 
рівні та достатньому клінічному та лабораторному матеріалі. Для вирішення 
поставлених у дисертації задач автором проведені клінічні, біохімічні та інші 
лабораторні дослідження. Отримані результати дисертаційної роботи, 
проведених наукових досліджень, висновки та рекомендації базуються на 
достатній кількості клінічних спостережень (обстежено 136 осіб із 
захворюваннями печінки, 24 практично здорових осіб контрольної групи) та 
лабораторних досліджень. Використані методи сучасні, адекватні поставленим 
задачам дисертаційної роботи та дозволяють отримати вірогідні результати. 
О б’єм клінічних та біохімічних досліджень достатній і дозволяє отримати 
достовірні результати, які оброблені математичними методами за допомогою 
персональних ком п’ютерів.

Автором визначені особливості стану тканин пародонта та їх уражень у 
хворих із захворюваннями печінки (хронічний криптогенний гепатит і 
субкомпенсований цироз печінки); доповнено дані стосовно ферментного 
спектру сироватки крові і ротової рідини у даної категорії пацієнтів. Уперше 
встановлені найбільш інформативні біохімічні маркери патологічного процесу 
в пародонті у хворих на генералізований пародонтит без патології печінки та у 
разі її захворювань. Показана ефективність ендо- і екзогенного призначення 
гепатопротектора з антиоксидантною дією Глутаргіну у комплексному 
лікуванні хворих на генералізований пародонтит без та з ураженням печінки, 
яка підтверджена низкою біохімічних досліджень.

Практичне значення даної дисертаційної роботи полягає в розробці 
удосконаленого способу комплексного лікування хворих на генералізований 
пародонтит без та з патологією печінки (патент на винахід № 110062, патенти 
на корисну модель № 76814, № 82218 і № 88501). Уперше розроблена 
стоматологічна паста для місцевого лікування хворих на генералізований 
пародонтит, що містить Глутаргін, ентеросорбент Атоксіл, рослинний 
антисептик Стоматофіт (патент на винахід № 106809).



Отримані результати дозволяють автору рекомендувати науково 
обгрунтовані лікувальні засоби для застосування в широкій стоматологічній 
практиці в різних стоматологічних закладах України. Матеріали дисертації 
використовуються в навчальному процесі кафедр ДВНЗ „Івано-Франківський 
національний медичний університет”, Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького, Харківського національного медичного 
університету, ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”, 
Ужгородського національного університету.

Отримані результати проведених наукових досліджень відображені в 
достатній кількості (19 робіт) надрукованих наукових праць. У фахових 
виданнях рекомендованих М ОН України опубліковано 4 наукових роботи, одна 
у зарубіжному виданні. Отримані 2 патенти України на винахід і 3 патенти на 
корисну модель.

III. Оцінка змісту роботи, її  значення у цілому, 
зауваження щодо оформлення.

Дисертаційна робота Р .С .К атівської «Стан тканин пародонта у хворих на 
генералізований пародонтит при захворюваннях гепатобіліарної системи та 
обґрунтування медикаментозної корекції виявлених порушень» побудована за 
традиційною схемою і складається з вступу, огляду літератури, трьох розділів 
власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення отриманих результатів, 
висновків, практичних рекомендацій та списку використаної літератури, який 
містить 319 найменувань, з них - 58 іноземних авторів. Роботу викладено на 204 
сторінках машинопису, добре ілюстровано численними 26 таблицями та 24 
рисунками.

У вступі автор на основі вивчення найважливіших джерел літератури 
останніх років конкретно та повно обґрунтовує актуальність теми дисертації, її 
мету та задачі дослідження. Вступ викладений на 6 сторінках, особливих 
зауважень немає.

В огляді літератури представлений аналіз літератури щодо стану тканин 
пародонта у хворих із супутніми соматичними захворюваннями та сучасні 
підходи до комплексної терапії захворювань пародонта на тлі хронічних 
захворювань печінки. Розділ складається з чотирьох підрозділів в яких 
представлені особливості уражень тканин пародонта у хворих із 
загальносоматичними захворюваннями, особливостей патогенетичних 
механізмів розвитку генералізованого пародонтиту за наявності супутніх 
захворювань гепатобіліарної системи, зміни функціонального стану печінки у 
хворих на генералізований пародонтит без та при поєднанні з патологією 
печінки, роль медикаментозного лікування у відновленні метаболічних 
порушень у разі дистрофічно-запальних хвороб пародонта на тлі супутніх 
загально соматичних захворювань. Показана лікувально-профілактична дія 
гепатопротекторів при лікуванні захворювань пародонта.

Автором критично оброблена велика кількість літературних джерел, 
наведена оцінка стану цього питання в стоматологічній літературі. Зроблений 
закономірний висновок, що роль гепатобіліарної системи у виникненні 
захворювань пародонта вивчена недостатньо. У зв ’язку з цим, пошук нових 
біологічно активних препаратів і розробка ефективних способів лікування



хвороб пародонта у даної категорії хворих залишаються актуальними. Даний 
розділ займає досить значний об’єм і викладений на 24 сторінках.

В розділі «О б’єкт і методи дослідження» представлений дизайн 
дослідження. Приведені методики клінічних, біохімічних, функціональних та 
лабораторних досліджень. В окремих підрозділах представлені технологічні та 
біофармацевтичні дослідження запропонованої пародонгальної пасти для 
місцевого лікування генералізованого пародонтиту; способи лікування хворих 
на генералізований пародонтит без супутньої патології та на тлі хронічного 
криптогенного гепатиту; та статистичні методи досліджень. В цілому розділ 
викладений інформативно, на 28 сторінках, зауважень немає.

У третьому розділі «Зміни клінічних і біохімічних показників ротової 
рідини та сироватки крові у хворих на генералізований пародонтит без та на тлі 
хронічних захворювань печінки». В ньому представлені оцінка стану тканин 
пародонта в соматично здорових осіб, хворих на генералізований пародонтит, 
та в разі його поєднання з хронічним криптогенним гепатитом і 
субкомпенсованим цирозом печінки. Встановлено, що у разі наявності 
соматичних захворювань (печінки) зростає інтенсивність і поширеність 
ураження тканин пародонта дистрофічно-запальним процесом. Показано, що 
наявність захворювання печінки та наростання його важкості 
супроводжувалося достовірно більш значним дистрофічно-запальним 
ураженням тканин пародонта. Визначення активності ферментного спектру 
біологічних рідин хворих у випадку генералізованого пародонтиту, який 
перебігає без супутньої патології та на тлі хронічного криптогенного гепатиту і 
субкомпенсованого цирозу печінки показало значне підвищення активності 
лактатдегідрогенази, аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази та 
зменшення активності холінестерази в сироватці крові хворих на 
генералізований пародонтит. На тлі захворювань печінки активність цих 
ферментів значно зростала, а холінестерази зменшувалась. Вивчення стану 
білковосинтетичної функції у хворих на генералізований пародонтит без та із 
супутніми хронічними захворюваннями гегіатобіліарної системи показало 
суттєве підвищення рівня фібриногену у хворих на генералізований пародонтит 
та зниження гіротромбінового індексу і вмісту загального білка. Ці показники 
значно погіршувалися у разі наявності захворювань печінки. Вивчення 
вираженості змін показників загального білірубіну, тимолової проби та 
активності фосфатаз у хворих на генералізований пародонтит, а також при його 
поєднанні з хронічним криптогенним гепатитом і субкомпенсованим цирозом 
печінки показало зростання концентрації загального білірубіну в сироватці 
крові хворих на генералізований пародонтит на тлі захворювань печінки. 
Аналогічно зростали показники тимолової проби, активності лужної та кислої 
фосфатази, що може свідчити про посилення резорбції кісткової тканини. В 
останньому підрозділі показані достовірні кореляції між показниками 
клінічного стану тканин пародонта і біохімічними показниками. Для 
подальшого дослідження визначено найважливіші біохімічні маркери, що 
водночас характеризують як стан тканин пародонта, так і функціональний стан 
печінки, які доцільно вивчати у хворих на генералізований пародонтит, 
особливо у разі наявності захворювань печінки. Розділ викладений на 28 
сторінках, добре ілюстрований 12 таблицями.



Четвертий розділ «Клініко-біохімічна оцінка ефективності комплексної 
терапії хворих на генералізований пародонтит без та з хронічним криптогенним 
гепатитом». У ньому представлені результати лікування хворих на 
генералізований пародонтит без і у разі наявності захворювань печінки. В 
цьому розділі приведені результати клініко-лаборагорної оцінки застосування 
запропонованих схем медикаментозного лікування генерал ізованого 
пародонтиту із використанням різних препаратів. Показана позитивна динаміка 
показників, що вивчалися після проведеного комплексного лікування. 
Приведені клінічні дані та ефективність використання запропонованих методик 
лікування.

Клініко-лабораторними та біохімічними методами обґрунтована 
доцільність та показана висока ефективність запропонованих методик 
лікування. Виявлена нормалізація рівня багатьох показників під впливом 
проведеного комплексного лікування. Використання запропонованих автором 
диференційних методи застосування комплексу медикаментозних препаратів 
залежно від змін загального стану організму дозволяє досягти значної 
ефективності лікування. Позитивна динаміка лікування підтверджена 
результатами клініко-лабораторного обстеження. Стійка клініко- 
рентгенологічна стабілізація дистрофічно-запального процесу в пародонті 
відмічається і у віддалені терміни спостережень. Отримані дані свідчать про 
високу ефективність використання антидисбіогичних гепагопротекторів у 
комплексному лікуванні захворювань пародонта у даної категорії хворих.

Таким чином, лікування хворих на генералізований пародонтит без та на 
тлі захворювань печінки дозволило досягти значного поліпшення стану тканин 
пародонта та біохімічних показників. Особливо добрі результати в основних 
підгрупах досягнуті під впливом розробленого способу лікування. Розділ 
викладений на 36 сторінках, добре ілюстрований 10 таблицями та 17 
рисунками.

Заключний розділ присвячений обговоренню, аналізу та узагальненню 
отриманих автором результатів дослідження. В ньому приведене обґрунтоване 
обговорення результатів проведених клінічних, біохімічних та лабораторних 
досліджень, які порівнюються з отриманими раніше даними. В цілому 
визначене значення отриманих результатів для теорії та практики 
терапевтичної стоматології.

У дисертаційній роботі автором досить інформативно представлені 
отримані при проведенні дослідження результати, проте вважаю за необхідне 
поставити автору дисертації декілька запитань:

Чи можете Ви визначити найбільш важливі патогенетичні механізми 
розвитку захворювань пародонта у хворих на тлі уражень гепатобіліарної 
системи?

Який на Вашу думку вірогідний механізм сприятливого впливу 
гепатопротекторів на тканини пародонта?

Незважаючи на виявлені незначні недоліки, принципових зауважень щодо 
оформлення, подання матеріалу в дисертації та суті викладених результатів 
немає.

Висновки витікають із проведених автором досліджень, автореферат та 
опубліковані роботи повністю відображають основний зміст дисертації.



Висновок
Дисертаційна робота Р .С .К атівської «Стан тканин пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит при захворюваннях гепатобіліарної системи та 
обґрунтування медикаментозної корекції виявлених порушень» є закінченим 
науковим дослідженням, присвяченим вирішенню актуальної наукової задачі - 
підвищенню ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит при 
захворюваннях печінки на підставі вивчення їхнього пародонтологічного і 
біохімічного статусу та розробки лікувально-профілактичного комплексу. За 
своєю актуальністю, метою і завданням дослідження, достовірністю і 
обґрунтованістю отриманих результатів дослідження, висновків і практичному 
значенню дисертація Р .С .К атівської повністю відповідає вимогам гі. 11 
"Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника", затвердженого постановою Кабінету 
М іністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету М іністрів України №  656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 
30.12.2015) до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присвоєння 
пошукуваного ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  
стоматологія.

Офіційний опонент 
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