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Актуальність теми:  

Захворювання слизової оболонки порожнини рота є найбільш складним 

розділом терапевтичної стоматології, враховуючи мультифакторіальність, 

потребу у комплексному підході щодо діагностики та лікування, недостатню 

вивченість провідних патогенетичних механізмів формування та 

прогресування.  

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит (ХРАС) – захворювання, 

яке характеризується тяжким і тривалим перебігом, частими рецидивами, 

резистентністю до загальноприйнятих методів лікування. Єдиної теорії, яка б 

пояснювала роль всіх відомих патогенетичних чинників у формуванні і 

прогресуванні захворювання, досі не створено. Погляди на етіологію і 

патогенез ХРАС змінюються разом з розвитком медичної науки, розширенням 

можливостей функціональної та лабораторної діагностики. Враховуючи тісний 

зв’язок захворювання із соматичною патологією, його адекватне лікування 

потребує мультидисциплінарного підходу.  

Враховуючи значні порушення стану пацієнта під час рецидиву, 

вираженість больового синдрому, а також високу частоту рецидивів 

захворювання після проведеного лікування, вивчення головних механізмів 

патогенезу ХРАС є актуальною проблемою стоматологічної науки і практики.  



Тому створення ефективних лікувально-профілактичних комплексів для 

лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, насамперед у 

пацієнтів з алергічними захворюваннями, обумовило актуальність даної роботи. 

Наукова новизна та практичне значення дослідження.  

В результаті проведеного дослідження  дисертантом доповнено наукові дані 

про роль алергічних захворювань у дітей 6-18 років як факторів ризику 

хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту. 

В умовах експерименту отримано  нові наукові дані щодо ролі розладів в 

системі мікроциркуляції слизової оболонки порожнини рота, пригнічення 

вазомоторних механізмів регуляції тканевого кровотоку й порушення бар’єрної 

функції в формуванні деструктивних уражень на моделі алергічного стоматиту. 

Виявлено позитивний вплив озону стосовно корекції порушення бар’єрної 

функції в ділянках ураження слизової оболонки порожнини рота, що 

підтверджено показниками ультразвукової доплерографії судин СОПР; 

підвищенням неспецифічної резистентності порожнини рота, що 

характеризується збільшенням активності лізоциму, секреторного 

імуноглобуліну А та α -дефензинів в ротовій рідині; стабілізацією ядерного та 

мембранного потенціалу букального епітелію; .позитивним впливом на 

мікробіоценоз в порожнині рота та процеси епітелізації; запобіганню 

рецидивам. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні, 

розробці та впровадженні оптимізованої схеми лікування дітей з ХРАС на тлі 

алергічних захворювань із застосуванням озонотерапії, що дозволяє поліпшити 

результати лікування за рахунок отримання стійкого антисептичного й 

бактерицидного ефектів озону, прискорення термінів епітелізації афтозних 

елементів, подовження періоду ремісії або клінічного одужання, запобігти 

розвитку ускладнень, що приводить до нормалізації стоматологічного статусу 

дітей. 

  

  



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Метою дослідження було підвищення ефективності лікування хронічного 

рецидивуючого афтозного стоматиту шляхом застосування озонотерапії у дітей 

з алергічними захворюваннями. Для вирішення поставленої мети були 

визначені п’ять завдань, що передбачали аналіз стоматологічного статусу у 

дітей 6-18 років з ХРАС на тлі алергічних захворювань; вивчення в 

експерименті на тваринах морфологічні зміни слизової оболонки порожнини 

рота при хронічному рецидивуючому афтозному стоматиті на 

експериментальній моделі алергії; обґрунтування методів етіотропної терапії 

хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту із використанням озону та 

мукозального гелю в умовах експерименту на тваринах; розробку методики 

лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту із застосуванням 

озону та оцінку її впливу на стан основних патогенетичних механізмів; 

вивчення клінічної ефективності озонотерапії в комплексному лікуванні в 

найближчі та віддалені терміни спостереження.  

Для вирішення поставлених завдань автором проведено клінічні, 

експериментальні, лабораторні (біохімічні, біофізичні, імунологічні) та 

статистичні методи дослідження. 

 Матеріал роботи базується на обстеженні 87 дітей у віці від 6 до 18 років 

з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом, який був діагностований на 

тлі алергічних захворювань. З метою оцінки динаміки епітелізації елементів 

ураження СОПР під впливом розроблених методів лікування, проведене 

поглиблене обстеження 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). 

. Експериментальне дослідження проведено на 48 експериментальних 

тваринах (кролі-самці голландської породи у віці 3 місяців), яким шляхом 

сенсибілізації викликався розвиток ерозивно-виразкових уражень ротової 

порожнини по типу афтозних уражень при ХРАС. Для моделювання ХРАС 



використовували овальбумін (альбумін яєчного білка) за запропонованою 

раніше і широко використовуваною схемою. 

Запропонований спосіб лікування ХРАС впроваджено в клінічну практику 

відділень КЗ “Дніпропетровська стоматологічна поліклініка №1”ДОР”, КЗ 

“Дніпропетровська  дитяча стоматологічна поліклініка №3” ДОР”, Дитячої 

міської клінічної стоматологічної поліклініки м. Полтави, ДУ “Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії” НАМН України. 

 Результати дослідження впроваджені й використовуються у навчальному 

процесі кафедри дитячої стоматології ДЗ “Дніпропетровська державна медича 

академія МОЗ України”, кафедри стоматології дитячого віку ОНМедУ та 

кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних 

захворювань ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія МОЗ 

України». 

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

 Дисертація 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). 

Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту в цілому та 

зауваження. Дисертаційна робота Кравченко Л. І.. оформлена згідно вимог 

ДАК. Загальний обсяг роботи становить 183 сторінок. Робота складається із 

вступу, огляду літератури, 4-х розділів власних досліджень, розділу аналізу і 

узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаної літератури  (244  джерел,з них 174 кирилицею і латиницею 

70, зайняло обсяг 25 сторінок) і додатків (4 сторінки). Робота містить 30 

таблиць (2 сторінки) й ілюстрована 43 рисунками (4 сторінки) 

У «Вступі» автор обґрунтовує актуальність теми дисертації, формулює 

мету та завдання дослідження, висвітлює наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів, визначає особистий внесок, наводить дані про 

апробацію та оприлюднення матеріалів роботи. 



У розділі «Огляд літератури» проаналізовано 244 літературних джерела, 

із них 174 іноземних авторів. Розділ викладений на 20 сторінках і складається з 

трьох підрозділів. У першому підрозділі автор аналізує сучасні уявлення про 

частоту проявів та етіопатогенетичні особливості розвитку хронічного 

рецидивуючого афтозного стоматиту у дітей. Аналіз даних літератури дозволяє 

автору зробити висновок, що формування захворювання є наслідком 

поєднаного впливу ряду факторів: генетичної детермінованості, сенсибілізації, 

аутоагресії, порушення нервової трофіки, мікроекології і імунної відповіді, 

процесів пероксидації, хронічного ураження органів травлення. У другому 

підрозділі описуються сучасні методи та засоби лікування хронічного 

рецидивуючого афтозного стоматиту та робиться висновок, що способи, методи 

й засоби, що існують в даний час, втрачають свою ефективність і вимагають 

перегляду. В третьому розділі проаналізовані дані стосовно механізмів впливу 

озону на тканини порожнини рота  і застосування його в стоматології.  

В цілому, суттєвих зауважень розділ не викликає. Враховуючи невелику 

кількість сучасних вітчизняних досліджень стосовно теми дисертаційного 

дослідження, досить високою є питома вага літературних джерел до 2012 року. 

Мали місце деякі стилістичні помилки, на які вказано автору, проте, вони не 

знижують цінності представленого матеріалу. 

Розділ «Матеріал і методи дослідження» викладений на 17 сторінках, 

містить 8 підрозділів. 

Експериментальне дослідження проведено на 48 експериментальних 

тваринах (кролі-самці голландської породи у віці 3 місяців), яким шляхом 

сенсибілізації (шляхом внутрішньочеревної ін'єкції овальбуміна і гідроксиду 

алюмінію та місцевому нанесенні трипсину) викликався розвиток ерозивно-

виразкових уражень ротової порожнини по типу афтозних уражень при ХРАС. 

Тварини досліджуваних груп (по 12 кролів) отримували сеанси терапії, що 

передбачали використання гелю Холісал, проведення озонотерапії на афтозні 

дефекти СОПР та поєднане використання обох методів. 

Обстеження дітей проводилося в стандартних умовах стоматологічного 

кабінету. Для вивчення стану антиоксидантної системи проводили дослідження 



активності каталази за методом Королюк М.А. в ротовій рідині. Визначення 

активності уреази в ротовій рідині проводили за гідролізом субстрату сечовини 

(карбаміду), яка в присутності уреази розщеплюється до аміаку, кількість якого 

реєструють по реакції з реактивом Несслера. Для вивчення неспецифічної 

резистентності в порожнині рота визначали такі показники місцевого імунітету, 

як кількість секреторного імуноглобуліну А (SIgA,) і лізоциму в ротовій рідині. 

Визначення рівня α-дефензинів (HNP 1-3) у ротовій рідині досліджували 

методом імуноферментного аналізу. 

Для оцінки стану капілярного кровотоку слизової оболонки порожнини 

рота, його моніторингу на етапах перебігу патологічного процесу і в процесі 

лікування в даній роботі використовували неінвазивний метод ультразвукової 

доплерографії. Визначення електрофоретичної рухливості ядер клітин 

букального епітелію (КБЕ) проводилось за методом Шахбазова 

Цей розділ дає повне уявлення про обсяг проведених досліджень і 

дозволяє констатувати, що результати дослідження базуються на достатній 

кількості спостережень, добір методів конкретний, методики сучасні і 

доповнюють одна одну. 

Розділ 3 «Стоматологічний статус у дітей з алергічними 

захворюваннями» викладений на 15 сторінках та містить два підрозділи. 

Проведений ретроспективно-статистичний аналіз даних з історій хвороб дітей з 

алергічними захворюваннями. У 75,9% обстежених дітей був виявлений 

позитивний сімейно-спадковий анамнез по алергії, переважно по лініє матері 

(45%). Тривалість алергічного захворювання у 90 % дітей перевищувала рік. 

 Серед супутніх хвороб в більшості випадків відмічали захворювання 

травної системи (81% дітей), невротичні реакції - в 6% випадків, ендокринна 

патологія - в 11% випадків. 

Аналіз стану тканин пародонту показали високий рівень поширеності 

ураження цих тканин серед дітей з алергічними захворюваннями. Отримані 

результати за поширеністю й інтенсивностю каріозного процесу у дітей з 

ХРАС, які алергічні захворювання, свідчать про високі цифрові значення 

досліджуваних показників за оцінкою ВООЗ. У обстежених дітей молодшої 



вікової групи  (6-11  років) поширеність каріозного процесу склала 81,2%. 

Більш ніж у 45 % з усіх обстежених дітей були ті чи інші ознаки ураження 

пародонту. В період постійного прикусу (12-18 років) розповсюдженість 

каріозного процесу склала 75,8% при інтенсивності КПВз    4,21 ± 0,22 ум.од. й 

КПВп 6,53 ± 0,33 ум.од. відповідно, а захворюваність генералізованим 

хронічним катаральним гінгівітом - 67,3%. 

У даному розділі наведено конкретні дані, які опрацьовано статистично. 

Розділ гарно ілюстрований таблицями та фотографіями.  

Особливих зауважень немає. Однак в таблицях для порівняння було б 

умісно показати цифрові значення вивчаємих показників стоматологічної 

захворюваності у здорових дітей. 

 Розділ 4 «Результати експериментальних досліджень (морфологічні 

дослідження)» складається з 3 підрозділів та викладений на 28 сторінках.  

  В результаті експериментального дослідження вивчений 

морфофункціональний стан  тканин СОПР тварин контрольної групи та тварин 

після формування ХРАС. У всіх тварин з клінічними  ознаками афтозного 

стоматиту морфологічні зміни СОПР характеризуються осередково-поширеним 

розпадом клітин поверхневих шарів епітелію (поверхневі ерозії, аж до 

формування виразок) з ознаками виснаження метаболічних процесів в 

епітеліальних клітинах; в таких ділянках епітелію спостерігаються активні 

ознаки проліферації. Наявна виражена лімфоцито-лейкоцитарна інфільтрація у 

всіх шарах багатошарового плоскоклітинного епітелію з наявністю великої 

кількості еозинофілів аж до формування еозінофільних мікроабсцесів. У 

багатошаровому плоскоклітинному епітелії спостерігається порушення 

співвідношення шарів в області ерозій і виразкових дефектів. У місцях ерозій 

виявляються дистрофічні зміни, десквамація багатошарового епітелію. Дном 

ерозій в деяких випадках є некротизована ділянка різко стоншеного 

багатошарового плоского епітелію. У інших випадках дно ерозій покрите 

фібрином з домішкою поліморфноядерних лейкоцитів. Запальна інфільтрація 

завжди поширюється на належні відділи і края ерозій.   



Морфофункціональний стан мікроциркуляторного русла СОПР після 

проведеного лікування сформованого ХРАС з використанням мукозального 

гелю, озону та їх комбінації характеризувався позитивним корегуючим впливом 

на морфологічні зміни. 

В загальному розділ написаний інформативно, ілюстрований достатньою 

кількістю таблиць фотографій, містить цікаву інформацію. Суттєвих зауважень 

немає.  

Розділ 5 «Клініко-лабораторні результати ефективності лікування 

хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у дітей з алергічними 

захворюваннями» складається із п’яти підрозділів та викладений на 43 

сторінках.  

В підрозділі «Клінічна оцінка ефективності лікувально-профілактичних 

комплексів» описані та проаналізовані результати лікування 37 дітей з ХРАС, 

які в залежності від способу місцевого лікування були розподілені на 2 групи - 

основну та порівняння (25 і 12 осіб у кожній). Дітям групи порівняння (12 осіб) 

призначали антисептичну обробку афт зубним еліксиром, що містить лізоцим і 

овомукоід, аплікації знеболюючого та протимікробного гелю на афти перед 

прийомами їжі та, починаючи з п’ятої доби загострення ХРАС аплікації 

кератопластичного масла після кожного прийому їжі. Дітям першої підгрупи 

основної групи  (12 осіб) проводили лише курси озонотерапії на тлі гігієни 

порожнини рота. Дітям другої підгрупи основної групи (13 осіб) застосовували 

комплексне лікування, що об’єднувало обидва попередні способи. В ході 

клінічного спостереження відзначений виражений лікувальний ефект у всіх 

дітей з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом, який відзначали на 3-

15 добу. В першій підгрупі основної групи дітей з ХРАС на тлі аллергічних 

захворювань після проведення гігієни порожнини рота та  курсів озонотерапії 

на елементи ураження СОПР кількість скарг зменшилась в 2-3 рази вже на 

третю добу лікування, а на сьомий день жодної скарги не було в 

спостережуваній групі дітей, що говорить про досить високу ефективність 

озону при епітелізації слизової оболонки порожнини рота. Аналогічна картина 

спостерігалась в другій підгрупі основної групи дітей, в якій місцево 



застосовували і базову медикаментозну терапію, і проводили курси 

озонотерапії. Повна епітелізація елементів ураження наступала вже на 3,4 ± 

0,17 - 3,9 ± 0,19 добу спостереження, що достовірно відрізнялось від термінів в 

групі порівняння (р < 0,05). При цьому статистично достовірних відмінностей 

між двома підгрупами основної групи дітей з ХРАС на тлі алергічних 

захворювань не спостерігалось. Дисертант робить висновок, що проведене 

клінічне спостереження демонструє високу ефективність і безпеку застосування 

озонотерапії як в якості локальної монотерапії афт на СОПР, так і у складі 

комплексу із використанням знеболюючих, протимікробних та 

кератопластичних засобів, для лікування хронічного рецидивуючого афтозного 

стоматиту у дітей і підлітків. Клінічна ефективність лише озонотерапії в 

порівнянні з комбінованим лікуванням достовірно не відрізнялась, але 

можливість застосування для лікування одного засобу (озону), на нашу думку, 

полегшує догляд за ротовою порожниною і підвищує комплаентність у 

пацієнтів, особливо в дитячому віці. 

Виявлено, що у дітей з ХРАС розвиваються виражені зміни 

антиоксидантної системи, які проявляються зниженням рівня ферментативних і 

неферментативних її складових, які тим самим посилюють порушення окисного 

гомеостазу, зменшуючи активність каталази. Застосування методів лікування, 

до складу яких входила озонотерапія на тлі використання гігієнічного еліксиру 

та імуностимулюючого препарату, надає виражену стимулюючу дію на стан 

антиоксидантної системи у дітей з ХРАС в обох дослідних вікових.  

Використання озонотерапії сприяло покращенню показників 

неспецифічної резистентності порожнини рота за рахунок збільшення вмісту 

лізоциму та sIgA. Через 6 місяців після лікування методами, які передбачали 

використання озонотерапіі, концентрація α-дефензинів збільшилася майже в 5 

разів в обох вікових групах і залишалася такою протягом всього періоду 

спостережень.  

Відновлення показників колонізаційної резистентності відбувалось за 

рахунок зменшення вмісту уреази у ротовій рідині.  



отримані результати досліджень свідчать про стимулюючий вплив проведених 

лікувально-профілактичних заходів на природну антимікробну систему захисту 

порожнини рота, як у дітей основних груп спостереження, так і в групах 

порівняння. Однак більш істотне і стабільне підвищення рівня лізоциму, 

секреторного імуноглобуліну А та α-дефензинів (HNP) встановлено в ротовій 

рідини дітей основних груп, що, можливо, обумовлено підвищенням секреції 

ротової рідини і зменшенням кількості мікрофлори порожнини рота під 

впливом проведеної нами озонотерапії. 

Встановлено, що у дітей з хронічним рецидивуючим афтозним 

стоматитом розвиваються виражені дисбіотичні зміни порожнини рота, що 

проявлялось збільшенням активності уреази та зменшенням рівня лізоциму в 

ротовій рідині. 

Доведено, що застосування протимікробного, протизапального та 

знеболюючого гелю, рослинного масла на основі бета-каротину та альфа-

токоферолу та ополіскувача, що містить лізоцим та овомукоїд у дітей з ХРАС, 

який протікає на тлі алергічних захворювань, надає короткочасний 

нормалізуючий ефект, що не є достатнім для послаблення дії умовно-

патогенної мікрофлори. На відміну від цього проведення курсів лікування із 

самостійним застосуванням озонотерапії та її комбінації з аплікаціями гелю на 

основі холіну саліцилату та кератопластичного масла  одночасно з гігієною 

порожнини рота та прийомом імуностимулюючого препарату, більшою мірою 

пригнічувало активність патогенної мікрофлори порожнини рота. При цьому 

обидва розроблені методи із застосування озонотерапії забезпечують стабільно 

високий рівень протимікробного ефекту у дітей з ХРАС в обох дослідних 

вікових групах  і не мають достовірної різниці між собою.  

Суттєвих зауважень до розділу не виникло. Однак необхідно було б 

відобразити ефективність застосування розробленого методу лікування ХРАС у 

більш віддалені терміни та показати його протирецидивну дію. 

 Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» представляє резюме 

проведеної роботи. На основі проведених досліджень доведено ефективність 



запропонованого комплексу профілактичних та лікувальних заходів. В даному 

розділі детально обґрунтовано результати всіх досліджень. Зауважень немає.  

Висновки дисертації логічно випливають із висвітленого матеріалу і не 

викликають сумнівів. Робота має належний обсяг впроваджень і публікацій. 

Принципових зауважень до змісту, оформлення і стилю дисертації немає.  

Автореферат дисертації містить всі необхідні складові згідно з вимогами 

ДАК України та відповідає змісту роботи. 

В процесі ознайомлення з роботою виникли також і наступні запитання, 

на які хотілося б отримати відповіді: 

1. Яка відтворюваність експериментальної моделі ХРАС?  

2. Як здійснювали диференційну діагностику ХРАС та інших форм 

деструктивних уражень СОПР (насамперед вірусної етіології) в умовах клініки? 

3. Чи передбачає запропонований лікувально-діагностичний комплекс 

обстеження та лікування  у гастроентеролога, алерголога та подальшу співпрацю з 

цими фахівцями ? 

4.  Чи залежав склад лікувально-профілактичного комплексу від ступеня 

тяжкості ХРАС? 

5. Яка віддалена протирецидивна ефективність запропонованого 

лікування? 

Висновок 

Дисертаційна робота Кравченко Лариси Ігорівни  «Патогенетичне 

обґрунтування застосування озонотерапії в  комплексному лікуванні 

хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у дітей з алергічними 

захворюваннями» є завершеним науковим дослідженням, у якому науково 

обґрунтовано, теоретично і практично доведено ефективність лікування 

хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту шляхом застосування 

озонотерапії у дітей з алергічними захворюваннями. 

 Проведені дослідження та отримані результати засвідчують, що 

запропоновані підходи до лікування хронічного рецидивуючого афтозного 

стоматиту шляхом застосування озонотерапії у дітей з алергічними 
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