
ВІДГУК 

на дисертаційну роботу Жданової Наталії Олексіївни на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук 

на тему: «Оптимізація  лікування хронічного  апікального  періодонтиту   

із використанням  фотоактивованої  дезінфекції  та  тимчасової  

обтурації  кореневих  каналів», представленої до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 — 

стоматологія до Спеціалізованої вченої ради  Д.64.600.02 при 

Харківському національному медичному університеті 

Актуальність теми дослідження. Захворювання періодонту – це одна з 

найскладніших патологій зубощелепно-лицевої системи. Сьогодні вони є не тільки 

загальномедичною, але й соціальною проблемою, яка є значно розповсюдженою в світі, 

супроводжується втратою зубів у пацієнтів з несприятливим впливом осередків 

періодонтальної інфекції на організм в цілому. Запальний процес в періодонті не тільки 

призводить до поразки навколоверхівкових тканин зуба, але й небезпечний ще й 

формуванням умов для маніфестних та прихованих запальних осередків, які сприяють 

сенсибілізації організму. 

Лікування хворих на хронічний апікальний періодонтит є одним з 

найбільш складних і важливих завдань сучасної стоматології, оскільки 

частота захворювань пульпи й періодонту дорослих нині не має тенденції до 

зниження. Пацієнти із хворобами періапікальних тканин становлять від 18% 

до 40%  від загального числа осіб, що звертаються по стоматологічну 

допомогу. 

Однією із важливих задач сучасної стоматології, що пов’язані з 

проблемою збереження зуба, є удосконалення консервативних методів 

лікування запалення тканин верхівкового періодонту.  

Незважаючи на використання сучасних технологій, недостатній рівень 

обсягу та якості ендодонтичних втручань свідчить про складність терапії цієї 

патології. У зв’язку з порушенням у пацієнтів імунного статусу, високою 

мінливістю мікроорганізмів, що є етіологічним чинником періодонтитів, 



нерідко виникає ситуація, коли зуб залишається резистентним до 

загальноприйнятої терапії. 

Таким чином, висока поширеність та складність лікування хронічного 

апікального періодонтиту роблять актуальним пошуки нових та 

вдосконалення існуючих методів. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з комплексним планом 

наукових досліджень Харківського національного медичного університету 

МОЗ України і є складовою частиною загальної теми науково-дослідної 

роботи з проблеми «Стоматологія» «Діагностика та лікування захворювань 

органів та тканин щелепно-лицевої ділянки» (номер державної реєстрації № 

0113U002274). 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, наукове та практичне значення дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Жданової Н.О. виконана на сучасному науковому рівні, 

використовуючи сучасні методи лабораторних та клінічних досліджень. 

Робота присвячена проблемі удосконалення існуючих методів лікування 

хронічного апікального періодонтиту шляхом фотоактивованої  дезінфекції  

та  тимчасової  обтурації  кореневих  каналів.  

Для виконання поставлених у роботі завдань були проведені 

лабораторні (мікробіологічні та мікроскопічні) та клінічні дослідження. 

Результати досліжень in vitro зробили можливим застосувати 

запропонований метод лікування на клінічному етапі, до якого були залучені 

70 пацієнтів. 

Автором був розроблений спосіб лікування хронічного апікального 

періодонтиту, який включає фотоактивовану дезінфекцію кореневих каналів 

та тимчасову обтурацію матеріалами на основі гідроксиду кальцію. 

Було встановлено, що фотосенсибілізатор 10 % розчин повідон-йоду 

активується при лазерному опроміненні в інфрачервоному оптичному 

діапазоні. 



 Дослідження шліфів зубів показали, що фотоактивована дезінфекція у 

запропонованому режимі не створює пошкодження структури дентинних 

канальців. Мікробіологічні дослідження на клінічному етапі підтвердили 

високу антимікробну активність повідон-йоду, активованого інфрачервоним 

світлом. 

Запропонований спосіб дозволяє підвищити ефективність лікування 

хронічного апікального періодонтиту, що було підтверджено аналізом 

рентгенологічних показників у найближчі та відділені терміни спостереження.  

Статистична обробка результатів була виконана на сучасному науковому 

рівна із використанням параметричних та непараметричних методів у 

залежності від показника, який вивчався. Результати роботи є статистично 

достовірними, що наочно показано у таблицях та  графіках.   

Оцінка змісту роботи, її значення у цілому, зауваження щодо 

оформлення 

Дисертаційна робота Жданової Наталії Олексіївни «Оптимізація  

лікування хронічного  апікального  періодонтиту   із використанням  

фотоактивованої  дезінфекції  та  тимчасової  обтурації  кореневих  каналів» 

побудована за традиційною схемою  та складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, трьох розділів результатів 

власних досліджень, аналізу та обговорення результатів, висновків і 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Робота викладена на 

181 сторінці друкованого тексту. Список літератури містить 246 джерел. 

У вступі автор, спираючись на результати досліджень останніх років, 

обґрунтовує актуальність теми, її мету та завдання дослідження.  Виступ 

викладено на 7 сторінках, зауважень до цього розділу немає.   

У першому розділі «Огляд літератури. Сучасні аспекти лікування 

хронічних форм періодонтиту» представлений сучасний погляд на проблему 

лікування хронічного апікального періодонтиту з використанням способів, 

які впливають на різні ланки патогенезу захворювання. У підрозділі 1.1 

«Роль мікрофлори  кореневих каналів у  патогенезі  хронічного апікального 



періодонтиту та методи  їх дезінфекції» представлені результати досліджень, 

які свідчать про значну етіологічну роль  таких мікроорганізмів, як 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermalis, Candida albicans, 

Peptostreptococcus micros, Actinomyces spp. тощо.  

Слід відзначити, що у розділі акцентовано увагу на основні принципи 

лікування хронічних форм періодонтиту, враховуючи їх інфекційну 

етіологію. Однак, на мою думку, було б доцільно представити більшу 

кількість робіт вітчизнянимх авторів.  

У підрозділі  1.2 «Лікування хронічних форм періодонтиту із 

використанням методу тимчасової обтурації кореневих каналів»  приведено 

обґрунтування використання методу тимчасової обтурації на етапах 

лікування  хронічного апікального періодонтиту. Зокрема, автором детально 

описані механізм дії та клінічне застосування матеріалів на основі гідроокису 

кальцію та йодоформу. Однак, на мою думку, було б доцільно більш широко  

представити результати використання даного методу в клінічній практиці. 

 У підрозділі 1.3 «Застосування лазерних технологій та повідон-йоду в 

стоматології» дисертантом були приведені результати впровадження 

лазерних методів у стоматологічну практику від давнини до сьогодення. 

Наведені механізм дії, класифікація та порівняльну характеристику лазерів 

різних оптичних діапазонів та потужності, описані результати впровадження 

їх у клінічну практику лікаря-стоматолога-терапевта. Розділ в цілому 

викладений ґрунтовно,  логічно та інформативно, істотних зауважень  немає. 

Обсяг Розділу 1  - 26 сторінок. Стиль викладу матеріалу аналітичний, 

побудований на обговоренні сучасної інформації.  

Розділ  2 «Матеріали, об’єкти і методи дослідження» викладений на 35 

сторінках, складається з наступних підрозділів: 2.1. «Характеристика  груп  

хворих  і  методики  лікування  хронічного   періодонтиту» та 2.2 «Методи  

клініко-лабораторного дослідження».  

Підрозділ 2.2 у свою чергу структурований на 5 підрозділів. Слід 

відзначити, що автор наводить конкретні критерії результативності 



проведеного лікування на всіх етапах дослідження. Так, при характеристиці 

рентгенологічного методу  поряд з візуальними критеріями використано 

низку відповідних індексів, як то показник репарації, що безумовно підвищує 

ступінь об’єктивності отриманих даних. Зауважень до розділу немає. 

Розділ 3 «Результати мікробіологічних досліджень» викладений на  35 

сторінках та складається з наступних підрозділів: «Результати  

культуральних  досліджень  вмісту кореневих каналів на різних етапах 

лікування хронічного апікального періодонтиту», 3.2 «Антимікробна 

активність  матеріалів   для  тимчасової  обтурації  кореневих  каналів», 3.3 

«Антимікробна активність  10% розчину  повідон-йоду   під   впливом   

червоного  та  інфрачервоного  опромінювання».  

У розділі представлені передумови для подальшого клінічного 

дослідження, результати оброблені статистично за сучасними стандартами 

обчислення наукових досліджень. Були розширені наукові дані щодо складу 

мікрофлори у  кореневих каналах. Дослідження антимікробної активності 

повідон-йоду під впливом лазерного опромінення показало, що повід-йод 

активується в інфрачервоному оптичному діапазоні. Однак, на мою думку, 

було б доцільно надавати матеріал таблиць 3.1 – 3.5 з розподілом на 

мікроорганізмів на аероби та анаероби.  

Розділ 4 «Результати растрового електронно-мікроскопічного 

дослідження» присвячено ультрамікроскопічному дослідженню шліфів зубів 

після інструментальної обробки, після обробки розчином повідон-йоду 

окремо та під впливом інфрачервоного світла. Розділ ілюстровано 8 

рисунками, які є мікрофотограмами структури дентину кореневих каналів. 

Слід відмітити наглядність рисунків. Зауважень до розділу немає.   

Розділ 5 «Клінічні результати лікування хворих на хронічний 

апікальний періодонтит» викладений на 29 сторінках, складається з 3 

підрозділів та містить інформацію про клінічну, рентгенологічну та 

термометричну характеристику отриманих результатів лікування пацієнтів 

трьох основних та однієї контрольної групи.  



Наведено три клінічні випадки. Дані клінічного оцінювання успішності 

лікування, динаміка термометричних показників у проекції апексів зубів, 

відносної оптичної щільності, розрахунок показників деструкції кісткової 

тканини і відносного показника репарації патологічного вогнища, а також 

візуальна оцінка рентгенограм зубів у динаміці показали, що більш швидке і 

повне відновлення функції зубів та репарація кісткової тканини 

періапікальної ділянки спостерігалося у пацієнтів, яким лікування 

проводилось за запропонованої автором схемою.  

Розділ складено логічно та вдало, цифровий матеріал наглядно 

відображений у графіках та рисунках, наводиться математичне 

обґрунтування достовірності дослідження. 

Розділ «Аналіз та обговорення результатів дослідження» представляє 

обґрунтований підсумок дисертаційної роботи, що висвітлює теоретичну та 

практичну значимість отриманих результатів для наукової і практичної 

стоматології.  

Висновки чіткі, обґрунтовані,  і витікають із проведених автором 

досліджень, мають конкретний зміст.  Висновки повністю відповідають 

поставленим завданням. 

Практичні рекомендації сформульовано відповідно  до існуючих 

стандартів оформлення. 

Список літератури містить 248 джерел вітчизняних та іноземних 

авторів. 

Повнота викладення наукових положень в опублікованих працях 

Результати дослідження викладено у 16 наукових працях, з яких 8 

статей – у фахових наукових виданнях, 1 патент України на корисну модель 

та 7 публікацій – у матеріалах вітчизняних і міжнародних наукових 

конгресів, з’їздів та конференцій.  

Автореферат повністю відображає  зміст роботи. 

 

 



 



 


