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Актуальність теми. В останні десятиліття реєструється зростання 

поширеності алергічних захворювань у дітей, і зокрема, збільшується число 

тяжких та інвалідізірующих форм бронхіальної астми і атопічного 

дерматиту. Велике значення в розвитку алергії  нині надається генетичним 

факторам . В основі патогенезу цих захворювань лежить імунне запалення з 

участю lgE-опосередкованих механізмів, що розвиваються в шоковому органі 

при контакті з причинозалежним алергеном. 

Встановлено, що головним провокуючим чинником ХРАС стає 

аутоалергічний процес, що спричиняється сенсибілізацією організму до 

умовнопатогенних мікроорганізмів травного каналу, вірусів, агентів 

мікробного чи харчового походження, хронічними дисфункціями ШКТ або 

змінами імунологічного статусу  ексудативнокатаральний діатез, 

бронхіальна астма, цукровий діабет, гельмінтози, дисбіоз тощо). 

Треба враховувати, що при лікуванні ХРАС застосовують різні 

медикаментозні засоби антимікробної, антисептичної, протизапальної та 

імуномоделюючої дії, а також призначають хворим засоби індивідуальної 

гігієни порожнини рота  зубні пасти, ополіскувачі) з аналогічними 

властивостями. 

Ефективність застосування медичного озону доведена і обґрунтована 

при різних патологічних станах як хірургічного, так і терапевтичного 

профілю. У зв'язку з цим, становить інтерес вивчення механізму поєднаної дії 

озонотерапії та різних лікарських препаратів, а також ефективності їх 
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застосування при лікуванні ХРАС у дітей з алергічними захворюваннями. 

Усе вищевикладене визначає актуальність дисертаційного дослідження 

Кравченко Л.І., яке присвячене теоретичному і клініко-лабораторному 

обґрунтуванню комплексного лікування хронічного рецидивуючого 

афтозного стоматиту у дітей з алергічними захворюваннями. Тема 

дослідження відповідає потребам сучасної стоматології. 

Зв’язок теми дисертації з державними та галузевими науковими 

програмами.Дисертаційна робота виконана згідно з планом НДР кафедри 

дитячої стоматології державного закладу ”Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України” “Розробка та вдосконалення методів діагностики, 

патогенетичного лікування та профілактика стоматологічних захворювань у 

дітей з соматичною патологією”  Державна Реєстрація № 

0115U000858).Здобувач була безпосереднім виконавцем окремих фрагментів 

зазначеної теми. 

Новизна дослідження та одержаних результатів. Дисертантом 

доповнено наукові дані та доведено ефективність вираженого впливу озону 

на стан мікробіоценозу в порожнині рота та процеси епітелізації афт у дітей з 

хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом на тлі алергічних 

захворювань   в клініці.В експерименті на тваринах дисертант встановивта 

отримав  нові наукові дані щодо мікроциркуляторних розладів в системі 

мікроциркуляції слизової оболонки порожнини рота в ділянці афт, які 

виникли на тлі моделі алергічного стоматиту та пригнічення вазомоторних 

механізмів регуляції тканевого кровотоку й порушення бар’єрної функції в 

ділянках ураження слизової оболонки порожнини рота, які купірувалися під 

дією озону. 

Теоретичне значення результатів дослідження. Отримані 

дисертантом дані є вагомим вкладом у вирішенні актуального завдання 

стоматології – підвищення ефективності лікування хронічного 

рецидивуючого афтозного стоматиту у дітей з алергічними захворюваннями. 
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Встановлені Кравченко Л.І. та статистично проаналізовані показники 

стоматологічного статусу у дітей з ХРАС на тлі алергічних захворювань. 

Показана можливість ефективної нормалізації клінічних, біохімічних та 

біофізичних показників ротової порожнини обстежених дітей після 

застосування розробленого лікувального комплексу.  

Отримані автором дані уточнюють уявлення про патогенетичні  

механізми виникнення хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у 

дітей з алергічними захворюваннями таможливості їх лікування. 

Практичне значення результатів дослідження. Дисертантом 

розроблено спосіб комплексного лікування хронічного рецидивуючого 

афтозного стоматиту у дітей з алергічними захворюваннями шляхом 

застосування озонотерапії. Запропонований та опрацьований комплекс для 

профілактики рецидивів  ХРАС та його  лікування у дітей з алергічними 

захворюваннями дозволяє поліпшити стан СОПР за рахунок отримання 

стійкого антисептичного й бактерицидного ефектів озону, прискорення 

термінів епітелізації афтозних елементів, подовження періоду ремісії або 

клінічного одужання. 

Запропонований спосіб лікування ХРАС впроваджено в клінічну 

практику відділень дитячих стоматологічних поліклінік Дніпропетровської, 

Полтавської областей та в ДУ “Інститут стоматології та щелепно-лицевої 

хірургії” НАМН України. 

Результати дослідження впроваджено й використовуються у 

навчальному процесі кафедри дитячої стоматології ДЗ “Дніпропетровська 

державна медична академія МОЗ України”, кафедри стоматології дитячого 

віку ОНМедУ та кафедри дитячої терапевтичної стоматології з 

профілактикою стоматологічних захворювань ВДНЗУ “Українська медична 

стоматологічна академія МОЗ України”. 

Таким чином, вибір об'єктів і методів дослідження відповідає 

поставленій меті та завданням дослідження, що дозволяє зробити висновок 
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про достовірність отриманих результатів дослідження, основних положень, 

висновків і рекомендацій. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій. Дисертаційна робота викладена на 183 сторінках 

комп'ютерного тексту, ілюстрована 43 рисунками та 30 таблицями. 

Складається із вступу  6 стор.), огляду літератури  20 стор.), розділу 

матеріалів і методів дослідження  17 стор.), трьох розділів власних 

досліджень  клінічні, експериментальні та клініко-лабораторні – 86 стор.), 

аналізу та узагальнення отриманих результатів  18 стор.), висновків  2 стор.), 

практичних рекомендацій  1 стор.), списку використаних джерел  25 стор., 

244 джерел літератури, з них 174 вітчизняних і 79 закордонних авторів), 

1 додатка  4 стор.). 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на зв’язок 

з науковими програмами та планами, сформульовані мета та завдання 

дослідження, наукова новизна та практична значимість результатів, 

особистий внесок здобувача. Приведені дані про апробацію результатів 

дисертації  оприлюднена у 7-и доповідях на міжнародних конференціях). 

Основні концепції дисертації, мета і задачі викладені досить чітко та 

аргументовано.  

Зауважень до вступу немає. 

Розділ 1 «Огляд літератури» не перевищує 20% основного тексту. 

Автор дає досить повну характеристику стану проблеми на сьогоднішній 

день та перспектив її розвитку. Послідовно приводить дані літератури про 

поширеність та особливості перебігу ХРАС та взаємозв'язок алергічних 

захворювань із змінами органів ротової порожнини. Показано, що при 

алергічних захворюваннях має місце ураження слизової оболонки порожнини 

рота, зокрема, ХРАС. Підкреслено, що має місце велика кількість 

медикаментозних засобів лікування ХРАС у дітей з алергічними 

захворюваннями. Зроблено висновок про необхідність розробки нових 
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методів лікування ХРАС у дітей із використанням фізиотерапевтичних 

методів, зокрема, озонотерапії. 

Огляд літератури досить інформативний і логічно підтримує мету 

проведених досліджень. Зауважень немає.   

Розділ 2 «Матеріали та методи дослідження».Автор обґрунтовує мету 

досліджень, описує об’єкти досліджень, препарати та методику їх 

використання, методи дослідження.В клінічних дослідженнях брали участь 

всього 87 дітей м. Дніпро та Дніпропетровської області у віці від шести до 

вісімнадцяти років, у яких оцінювався стоматологічний статус  методика 

ВООЗ). Для глибокого обстеження було обрано 37 дітей з ХРАС, які мали 

алергічні захворювання.В залежності від способу місцевого лікування ХРАС 

всі діти були розподілені на 2 групи - основну та порівняння  25 і 12 осіб у 

кожній), а також розподілені за віком: молодша група  6-11 років) та старша 

група  12-18 років). 

Пацієнти основної групи були розділені на підгрупи і отримували два 

варіанти лікування: перший передбачав місцеве застосування лише 

озонотерапії; другий - поєднане застосування озонотерапії, протимікробного 

гелю “Холісал” та масла “Катомас”. 

Дисертант провів експериментальне дослідження на 48 кролях-самцях 

голландської породи у віці 3 місяців, яким моделювали афтозні ураження 

ротової порожнини. Мікропрепарати вивчали на мікроскопі "Olympus BX-41" 

з подальшою обробкою програмою "Olympus DP-soft version 3.2" та 

проводили визначення інтенсивності імуногістохімічних реакцій і 

морфометричне дослідження. 

Також проводилося визначення біохімічних, імунологічних та 

біофізичних показників ротової порожнини за загальноприйнятими 

методиками. 

Обробку всіх результатів досліджень з метою встановлення зв’язків, 

оцінки похибок і достовірності відмінностей дисертант Кравченко Л.І. 

проводила статистичними методами. 
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Зауваження. В даному розділі загальновідомі методики можна було б не 

описувати, а лише зробити посилання на авторів. 

У розділі 3 «Стоматологічний статус у дітей з алергічними 

захворюваннями» результати дослідження автора показали, що у дітей з 

алергічними захворюваннями відзначався високий рівень стоматологічної 

захворюваності.Захворюваність  карієсом зубів складала 78,7%, хронічним 

катаральним гінгівітом – 48,6%.  некаріозними ураженнями – 36,7%. 

Встановлено, що структура супутньої патології складалась із захворювань 

травної системи – 37,9%, ендокринної патології – 10,8%, розладів нервової 

системи – 5,7% та інших–3,4%. 

Розділ інформативно ілюстрований таблицями, особливих зауважень 

не викликає, але зустрічаються окремі невдалі стилістичні фрази. 

Розділ4 «Результати експериментальних досліджень  морфологічні 

дослідження)»  включає докладний опис морфофункціонального стану СОПР 

експериментальних тварин до  моделювання ХРАС, після моделювання 

ХРАС та після лікування ХРАС із застосуванням двох варіантив лікування: 

перший передбачав застосування озонотерапії, другий - комбінацию 

озонотерапії й протимікробного гелю.Описані дисертантом морфологічні 

зміни в тканинах СОПР прийнято розглядати як виразкові прояви при ХРАС 

з розвитком супутніх запальних, дистрофічних процесів при порушенні 

мікроциркуляції, метаболічних розладах у розвитку яких бере активну участь 

індуцибельна фракція оксиду азоту. При цьому, дисертантом виявлені 

ознаки, що свідчать про пошкодження епітелію, що реалізуються в його 

морфофункціональному стані у вигляді ерозивно-виразкових ушкоджень, 

наявністю характерного для ХРАС запального складу власної пластинки 

слизової оболонки. 

Встановлена автором нормалізація активності ендотеліальної та 

індуцибельної фракцій оксиду азоту в групах експериментальних тварин 

свидчить про ефективність застосованих методів лікування афтозних 

уражень на СОПР, які передбачали застосування озонотерапії. 
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Розділ інформативно насичений, ілюстрований чисельними  рисунками, 

зауважень не викликає. 

Розділ 5 «Клініко-лабораторні результати ефективності лікування 

хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у дітей з алергічними 

захворюваннями» - основний розділ.Дисертантом доведена висока клінічна 

ефективність озонотерапії в комплексному лікуванні ХРАС у дітей з 

алергічними захворюваннями. 

Вивчення дисертантом кровопостачання СОПР на тлі ХРАС, 

обтяженого алергічними захворюваннями, показало посилення вазомоторної 

активності мікросудин та виражену стабілізацію основних показників 

ультразвукової доперографиї: середньої та максимальної систолічної 

лінійних та об’ємних швидкостей після застосування озонотерапії. 

Застосування розробленого способу лікування ХРАС у дітей з 

алергічними захворюваннями дозволило також підвищити рівень каталази, 

лізоциму, секреторного імуноглобуліну А та α-дефензинів, що свідчить про 

активізацію адаптаційно-компенсаторних реакцій та підвищення рівня 

неспецифічної резистентності організму, що також говорить на користь 

запропонованого автором комплексу. 

В цілому розділ складено логічно та вдало, отримані результати 

відображені у багаточисельних таблицяхта гістограмах. Зауважень немає. 

«Аналіз та узагальнення результатів дослідження» представлений 

на 18 сторінках тексту та містить узагальнення і обговорення отриманих 

результатів дослідження. У цьому розділі наведеноузагальнені результати 

проведених клінічних та лабораторних досліджень, які порівнюються з 

отриманими раніше даними. В цілому автор робить висновок про значення 

отриманих результатів для теорії та практики дитячої стоматології. 

Позитивним в цьому розділі є те, що автором представлено на 

підставі отриманих даних  схему місцевого лікування ХРАС у дітей з 

алергічними захворюваннями. 
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У роботі сформульовано 7 висновків. Вони написані чітко, конкретно, 

ілюстровані кількісними показниками і, в цілому, є підсумком всього 

виконаного дослідження. 

Практичні рекомендації складено доцільно та логічно й зауважень не 

викликають. 

Список використаних джерелє достатньо повним і відображає 

основний зміст дисертації. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті, їх оформлення.  

Матеріали дисертації досить повно викладені у наукових роботах 

автора у вигляді 11 наукових праць, з яких 7 статей в наукових фахових 

виданнях, затверджених ДАК МОН України,  2 статті -  в закордонних 

фахових журналах та 2 тези в матеріалах наукових конференцій. 

Всі розділи дисертаційного дослідження насичені фактичним 

матеріалом, ілюстровані таблицями та рисунками. 

Автореферат та опубліковані роботи відображають основний зміст 

дисертації. 

Робота написана літературною українською мовою, принципових 

зауважень до оформлення і подання матеріалів немає.  

В плані дискусії дисертантові пропонується відповісти на деякі 

питання: 

1.Чи спостерігали Ви особливості перебігу ХРАС у дітей з алергічними 

захворюваннями на тлі системного прийому кортикостероїдів? 

2.  Чому Ви не проводили розподіл груп дітей за гендерним признаком? 

3. Які віддалені результати запропонованого Вами комплексу лікування 

ХРАС? 

4. Яка економічна ефективність запропонованого Вами комплексу 

лікування ХРАС в порівнянні з іншими? 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Кравченко Лариси Ігорівни на тему:  
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