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Актуальність теми

В останні роки невпинно зростають вимоги до естетичності рубців, які 

виникають як після ургентних так і планових хірургічних втручань. 

Особливо гостро ці питання постають, коли мова йде про анатомічні ділянки, 

що розташовані на обличчі та шиї. Сама рубцева тканина являється 

продуктом репаративної регенерації і утворюється у тих випадках, коли 

організм не може відшкодувати втрату за рахунок відновлення тієї 

структури, яка була ушкоджена.

В процесі репаративної регенерації яскраво проявляється єдність 

запалення, регенерації і фіброзу, що власне кажучи є нерозривним 

компонентом цілісної тканинної реакції. Відповідь на ушкодження 

здійснюється за допомогою саморегулюючої системи зі стереотипною 

динамікою, причому вона принципово не залежить від типу пошкоджуючого 

чинника, хоча і визначає деяку її своєрідність.

Безпосередньо, процес формування рубця в значній мірі залежить від 

характеру загоювання рани. Якщо загоювання відбувається первинним 

натягом, то утворюється мінімальна кількість молодої сполучної тканини, яка 

довгий час буде трансформуватися в рубець. Результатом загоєння 

вторинним натягом є рубець, структура і фізичні властивості якого залежать 

від розмірів нанесеної рани, тривалості загоювання, медикаментозного 

впливу і інше.



Не являються виключенням і рани, які виникають після екстирпації 

кістозних утворень розташованих на шиї, що мають дизонтогенетичне 

походження і являються аномаліями зябрового апарату та його похідних чи 

вадами розвитку ектодерми.

На превеликий жаль, на даний час не існує чіткої концепції з 

профілактики та лікування рубців на різних стадіях їх формування, не 

визначені чіткі показання до ведення ран різного походження.

Вище вказане обумовлює інтенсивний пошук для впливу на рановий 

процес нових сучасних фармакологічних препаратів як на рівні цілісного 

організму, так і на місцевому, застосування біологічно інертних шовних 

матеріалів, запровадження оптимальних варіантів оперативних втручань, 

раціонального супроводу рани з врахуванням впливу окремих лікарських 

засобів на певні фази репаративної регенерації за умов динамічного 

контролю.

Зазначене обумовлює актуальність представленої дисертаційної 

роботи, яка являється фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Харківського 

національного медичного університету «Характер, структура та лікування 

основних стоматологічних захворювань» (№ ДР 0116U004975).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій.
Обґрунтованість отриманих наукових результатів, висновків і 

практичних рекомендацій визначена правильною методологічною побудовою 

роботи, значною кількістю вивчених джерел інформації, достатнім обсягом 

клінічних спостережень та клініко -  лабораторних (загально - клінічних, 

гістотопографічних, імуногістохімічних, біохімічних) досліджень. Методики, 

які застосовані для проведення наукового дослідження адекватні поставленій 

меті та визначеним завданням, досить інформативні і прості у виконанні.



Достовірність підтверджена статистичною обробкою отриманого 

цифрового матеріалу, що і дозволило в кінцевому результаті сформулювати 
обґрунтовані наукові положення, висновки та практичні рекомендації.

Наукова новизна
Отримані результати досліджень мають наукову та практичну цінність 

для всіх розділів хірургічного профілю.

У зв’язку з розробленням авторської методики, спрямованої на

запобігання утворення патологічних рубців шкіри після екстирпації кіст 

ембріонального походження, отримало подальший розвиток питання 

стосовно важливості оцінки світогляду по відношенню до клінічної ситуації 

з точки зору механізмів формування репаративного регенерату в ділянці 

рани.

Вдалося дослідити на мікроскопічному рівні архітектоніку 

післяопераційних рубцевозмінених тканин шкіри в ділянці шиї в 

порівняльному аспекті. Перевага авторської методики доведена вже після 6 

місяців післяопераційного періоду на підставі співставлення багато 

чисельних ланцюгів патогенезу, що приймають участь у формуванні 

регенерата.

Вивчення гістологічної структури біоптатів рубця дозволило 

встановити, що на цей період спостереження вона не відрізнялася від 

інтактної дерми, а епітеліальний покрив мав мономорфну картину і однакові 

за розмірами клітинні елементи. Проведення реакції з антитілами до білка Кі 

-  67 дозволило констатувати, що проліферативна активність епітеліальних 

клітин базального шару епідермісу сягає 20% за її відсутності в тканинах 

самого рубця.

Доповнено і уточнено наукові дані стосовно впливу оксигену, 

складових процесу вільнорадикального окислених ліпідів та факторів 

неспецифічного захисту на репаративні процеси в пошкоджених тканинах в 

залежності від компонентів, що застосовуються з метою профілактики



грубого рубцювання в інтра- та післяопераційному періодах. Встановлено 

покращення їх показників у відповідності з пролонгацією термінів 

спостереження.

Визначено ведучі складові біохімічних механізмів, що впливають на 

оптимізацію регенераторних процесів та кисневодефіцитний стан 

безпосередньо в рубцевозміненій тканині. Підтвердженням тому являється 

зростання кількості ДНК в гомогенатах рубцевозмінених тканин та 

показника супероксиддисмутази, які змінювалися в позитивну сторону в 

динаміці спостереження.

Вивчення ж клінічних змін за типом, консистенцією, кольором, 

чутливістю і площею рубця, морфологічною структурою біоптатів, 

показниками локальної термометрії дозволило дисертанту встановити високу 

ефективність та переваги запропонованого методу ведення ран в 

післяопераційному періоді над традиційним. Аргументовано доведено, що 

поєднане застосування PRF -  мембрани та церулоплазміну сприяє 

формуванню більш естетичного рубця, також і за рахунок зменшення його 

площі в даній групі пацієнтів.

Практична значимість
Проведена значна за обсягом робота по вивченню клінічних проявів та 

встановлена інформативність спеціальних тестів контролю за перебігом 

ранового процесу в залежності від методу ведення рани після планового 

оперативного втручання, що дало змогу реалізувати отримані здобутки в 

клінічну практику.

Відомості про динаміку морфологічних змін і біохімічних показників в 

біоптатах рани та локальна термометрія надають можливість спостерігати за 

перебігом загоювання рани, виявляти ускладнення на ранніх етапах 

виникнення, своєчасно і раціонально впливати на їх усунення. Враховуючи 

простоту застосування, високу діагностичну і прогностичну інформативність 

цих складових, вони з успіхом можуть використовуватися в повсякденній



роботі, що і пропонується широкому загалу лікарів в практичних 

рекомендаціях. Поєднане ж застосування фібринових мембран і 

церулоплазміну сприяє формуванню м’яких еластичних рубців та 

повноцінній епітелізації раньової поверхності, що дозволяє автору 

пропагувати свої здобутки, як один із кращих альтернативних варіантів 

існуючим методам.

Результати наведених досліджень впроваджені в клінічну практику, а 

також використовуються при проведенні начального процесу на профільних 

кафедрах медичних ВУЗів України.

Оцінка змісту дисертації
Дисертаційна робота викладена на 193 сторінках комп’ютерного тексту, 

проілюстрована 34 рисунками і 11 таблицями. Побудована за 

загальноприйнятим планом та складається із «Вступу «, «Огляду літератури», 

розділу «Матеріал та методи дослідження», трьох розділів власних 

досліджень, «Аналізу і узагальнення результатів», висновків, практичних 

рекомендацій. Бібліографія налічує 225 джерел наукової інформації, із них 61 

кирилицею та 164 латиницею.

У «Вступі» досить чітко і ясно викладена актуальність роботи, мета та 

завдання дослідження, наукова, практична цінність, а також представлені 

відомості про особистий внесок здобувана, апробацію та публікації.

Розділ 1 «Огляд літератури» складається із 4 підрозділів, які 

висвітлені досить аналітично, що дозволяє в повній мірі отримати уявлення 

про сучасний стан наукових розробок з даного питання. Наведено 

статистичні відомості та дана класифікаційна характеристика вроджених кіст 

щелепно-лицевої ділянки, акцентовано увагу на теоріях їх походження та 

клінічних проявах.

Представлена вичерпна характеристика видів рубцевозмінених тканин, 

чітко визначені механізми, що впливають на їх формування, а також 

детально представлено фази перебігу ранового процесу та стадійність



рубцювання. Особлива увага приділена клінічній характеристиці всіх 

різновидів рубців, що зустрічаються, особливо келоїдних. Акцентовано увагу 
на можливостях впливу різних факторів, які приймають участь у формуванні 

і ремодулюванні патологічних рубців, що виникають після оперативних 

втручань.

Механізмам корекції патологічних рубців відведено окремий розділ в 

якому досить конкретно і доказово висвітлені питання стосовно методів і 

способів нівелювання проявів патологічних рубців з наведенням 

фармакологічних препаратів і фізичних засобів впливу на них. Вказано як на 

позитивні так і негативні наслідки від їх застосування, але як зазначає автор, 

переважна більшість з них має суттєві недоліки, фармакологічні препарати 

володіють побічною дією та викликають непередбачені наслідки.

Значна увага присвячена висвітленню питань експериментального та 

клінічного обґрунтування застосування фібринових згустків різного 

походження на процеси репаративної регенерації ран. Вказано за рахунок 

яких факторів відбувається реалізація його ефектів на рівні різних 

біологічних структур організму. На підставі цього автор притримується 

думки, що їх застосування у складі в комплексів значно покращує результати 

лікувально-профілактичних заходів.

В розділі 2 „Матеріали та методи дослідження ” Представлено 

загально-клінічну характеристику груп хворих, проведено їх розподіл за 

статтю і віком. Крім того, для реалізації поставлених завдань всіх 60 

пацієнтів було розподілено на три групи, що дало змогу оцінити 

ефективність лікувальних заходів при порівнянні отриманих кінцевих 

результатів в залежності від виду та обсягу лікувально-профілактичних 

заходів, які застосовувалися в кожній із виділених груп.

Клінічні методи досліджень представлені в стандартному варіанті 

обсяг яких, як правило, використовується на стоматологічному прийомі з 

поглибленим описом гістотопографічних, імуногістохімічних і біохімічних



методів обстеження. Наведено відомості про методи статистичної обробки, 

використані для узагальнення отриманих результатів.

Розділ 3 „Результати клінічних змін у рубцевозмінених тканинах у 

різні терміни післяопераційного періоду» складається із 3 підрозділів та 

проілюстрований фотографіями, на яких представлено як етапи отримання 

згустку так і процес введення A-PRF мембран в глибокі і поверхневі шари 

раньового каналу. Наведено стандартизовану схему встановлення якості 

рубцевозмінених тканин за певними клінічними ознаками.

На підставі оцінки характеристик рубця за представленими 

параметрами через 3 місяці після оперативного втручання встановлено їх 

провідні прояви в залежності від виду рубцювання у пацієнтів всіх груп. Це 

дозволило установити відсоткову структуру атрофічних, нормотрофічних, 

гіпертрофічних і келоїдних рубців в кожній конкретній групі із зазначенням 

всіх показників, що об’єктивно визначають їх стан на цей період 

спостереження.

Так, за ознаками типу рубця було встановлено превалювання в 

контрольній групі його атрофічного виду, а ознаки келоїдизації було 

зафіксовано лише у 10% випадків. У пацієнтів І групи зафіксовано всі види 

рубців, однак превалював нормотрофічний (50%). При дослідженні цього 

показника у пацієнтів II групи вірогідність утворення нормотрофічного 

рубця сягала 70%. В обох групах ознак келоїдизації не встановлено.

При оцінці консистенції рубця у пацієнтів І групи тканини були 

нормальної структури і незначно ущільнені у 85% спостережень. Нормальна 

консистенція рубцевозмінених тканин у II групі визначалася у 60% пацієнтів, 

а осередки ущільнення прослідковувалися у решти 40%.

При визначенні кольору рубця в контрольній групі встановлено 

превалювання ознак притаманних здоровій шкірі у переважної більшості 

осіб. В І групі зафіксовано в однаковому співвідношенні як ознаки здорової 

шкіри, так і помірної еритеми. В II групі спостереження стан близький до



норми зафіксовано в 55% випадків і у 35% були присутні ознаки помірної 

еритеми.
При аналізі чутливості рубця (П4) його напруженість в контрольній 

групі відмічена в 65% пацієнтів, що супроводжувалося свербежем та 

больовими відчуттями. В І групі такий стан встановлено у 55% осіб, але 

кількість скарг значно зменшилася. В II групі на напруженість рубця 

скаржилося тільки 30% пацієнтів, а скарг на біль та печію не відзначалося.

При оцінці площі рубця в контрольній групі ознаки малої площі були 

встановлені у 65% пацієнтів. В І групі таке значення площі встановлене у 

80%, а в II групі цей показник був притаманним 85% хворих.

Мала певну тенденцію і динаміка змін температури в різних ділянках 

рубцевозмінених тканин у відповідних групах.

Враховуючи зміни показників, за якими оцінювалося рубцювання 

встановлено, що на 6 і 9 місяці післяопераційного періоду у всіх групах 

спостереження прослідковувалася позитивна динаміка за всіма 

характеристиками, з переважанням деяких в тій чи іншій групі.

На 12 місяць післяопераційного періоду при оцінці типу рубця в 

контрольній групі наявність атрофічного встановлено у 45% спостережень, у 

30% прослідковувалися ознаки гіпертрофії і у 10% - келоїдизація. У пацієнтів 

І групи превалювали нормотрофічні рубці, які встановлені у 

70%спостережень, а в II групі вони спостерігалися аж у 85% осіб.

При встановленні консистенції рубця в контрольній групі ознаки 

нормальності зафіксовані у 65% випадків. Більш позитивна динаміка за цим 

показником відстежувалася в І та II групах (75% і 90%, відповідно).

Суттєва різниця відмічалася стосовно кольору рубця і найбільш 

відчутно (80%) ознаки здорової шкіри виявлені у пацієнтів II групи. 

Прослідковувалося поступове зниження показника чутливості рубця та його 

напруженості.

В контрольній групі обстежених ознаки малої площі були виявлені у 

80% пацієнтів, коли цей показник в І групі становив 90%, а в II сягав 95%.



Спостерігалося і поступове підвищення середньої температури в різних 

ділянках рубця, які були вищими в його латеральній частині.

Розділ 4 «Результати гістотопографії рубців шкіри на різних етапах 

післяопераційного періоду» складається із 4 підрозділів, які присвячено 

вивченню особливостей морфологічної будови рубцевозмінених тканин в 

динаміці спостереження. Зокрема, у пацієнтів контрольної групи встановлено 

деякі відмінності в порівнянні з незміненим епідермісом цієї ділянки, що 

характеризувалося надмірною проліферацією епітелію та наявністю тяжів 

занурених в рубець. Досить доказово представлено і зміни в гістологічній 

будові інших прошарків рубця, що розташовані під епітеліальним покривом, 

які мали різноспрямовані відмінності від інтактної шкіри. Імуногістохімічне 

дослідження з антитілами до універсального маркера проліферативної 

активності Кі - 67, дозволило встановити інтронуклеарну експресію його за 

високої або середньої інтенсивності в 30% клітинних елементах 

епітеліальних структур.

У пацієнтів І групи, яким було введено A-PRE згусток, через 3 місяці 

мікроскопічна картина біоптатів не мала суттєвих відмінностей від 

контрольної групи. Це стосувалося як епітеліального шару, так і всієї товщі 

рубцевозмінених тканин, однак в обох випадках прослідковувалися не 

виразні порушення процесів епітелізації та нерівномірний розподіл 

клітинних елементів безпосередньо в рубці, але вони були виражені по 

різному в його окремих частинах. Універсальний маркер проліферативної 

активності Кі - 67 проявляв інтрануклеарну експресію в 30% базальних 

епітеліоцитів і інколи фіксувався на фібробластах та стінках дрібних 

кровоносних судин.

У II групі пацієнтів, яким вводили в раньові шари A-PRE мембрану і 

котрі додатково отримували «Біоцирулін», через 3 місяці в біоптатах тканин 

відмічалося потовщення багатошарового плоского епітелію за рахунок 

збільшення клітинних рядів. ЕІайбільш характерною ознакою для них було



відчутне зменшення питомої ваги розташування клітинних елементів та 

більш мономорфна структура, що супроводжувалася зменшенням 

кровоносних судин в наслідок їх редукції. Проліферативна активність 
клітинних елементів (маркер Кі -  67) мала інтрануклеарну експресію до 30% 

клітин. Не встановлено ознак позитивної експресії цього маркера у 

фібробластах і кровоносних судинах, що вказувало на посилення процесів 

редукції.

Що стосується особливостей морфологічної будови рубцевозмінених 

тканин на 6 і 9 місяці післяопераційного періоду, то за всіма тестованими 

показниками прослідковувалася чітка тенденція до їх покращення, що досить 

помітно різнилося з попередньою групою.

Через 12 місяців після проведення оперативного втручання, у зв’язку з 

завершенням формування рубця, автором було проведено вивчення найбільш 

інформативних показників. Вони засвідчили про істотну оптимізацію 

регенераторних процесів саме за умов комбінованого ведення пошарово в 

рану A-PRE згустка і «Біоцируліну». Про це свідчить і прискорення процесу 

ремоделювання фібрилярного компоненту дерми, конформна інтеграція 

рубця з прилеглими тканинами, зменшення вираженості проявів 

дистрофічних змін в колагенових волокнах, що з великим ступенем 

вирогідності унеможливлює формування колоїдних рубців.

Зміст 5 розділу «Результати порівняння змін біохімічних 

показників у гомогенатах рубцевозмінених тканин в різні терміни 

післяопераційного періоду» вміщує 5 підрозділів.

В підрозділі 5.1 «Динаміка змін показників продукції активних форм 

оксигену» наведено відомості про те, що при вивченні процесів вільно 

радикального окислення в гомогенатах рубців вдалося встановити поступове 

зниження активних форм оксигену у всіх групах спостережень в різній мірі 

вираженості, але особливо відчутно це визначалося у осіб, яким було введено 

в рану тромбоцитарний згусток.



Підрозділ 5.2 «Динаміка змін показників перикисного окислення 

ліпідів» висвітлює зміни тестів які характеризують процеси мембрано 

деструкції клітинних і субклітинних мембран. Тим хворим, яким вводився 

згусток, концентрація гідроперекисів ліпідів до 3, 6, 9 і 12 місяців 

спостереження суттєво знижувалася.

Це стосується рівнів дієнових і триєнових кон’югатів, які також мали 

прогресуючу позитивну динаміку змін від 3 місяців до року. Така ж 

тенденція прослідковувалася і відносно ТБК -  активних продуктів рівень 

яких через 9 місяців був меншим на 7,4%.

У пацієнтів, яким під час оперативного втручання в рану пошарово 

введено A-PRE згусток, а в післяопераційному періоді їм додатково було 

призначено церулоплазмін позитивна динаміка концентрації гідроперекисів 

ліпідів і у пацієнтів II та III груп, через 12 місяців спостереження, їх вміст 

практично не відрізнявся від показника контрольної групи, а в І і III групах 

він був однаковим.

Зміни концентрації дієнових і трієнових кон’югатів в гомогенатах із 

рубця були однотипними і однозначними з чітко вираженою тенденціє до їх 

поступової нормалізації у всіх групах на однорічний термін обстеження.

В них також зменшувався рівень ТБК -  активних продуктів і на період 

12 місяців у пацієнтів II та III групи він практично не різнився, що свідчить 

про їх важливу роль у формуванні репаративного регенерату.

Підрозділ 5.3 «Динаміка змін показників вільнорадикального 

окислення білків» висвітлює відомості про вміст в гомогенаті шкіри 

альдегідо- і кетонопохідних, що утворюються при дії вільних радикалів на 

амінокислотні залишки в молекулах білків. їх рівні при введенні фібринового 

згустка змінювалися впродовж терміну спостереження в І та III групах і на 12 

місяць післяопераційного періоду вони практично не відрізнялися між 

собою. Вміст 2,4 -  динітрофенілгідразонів через рік знизився на 13,4% від 

висхідного і у пацієнтів І та III групи він не зовсім відрізнявся.



Аналогічна картина прослідковувалася у тих пацієнтів, яким додатково 

було залучено церулоплазмін у післяопераційному періоді, але вміст 2,4 -  
динітрофенілгідразонів після 12 місяців зменшувався вже на 9,1%, у 

порівнянні з попередньою групою.

Підводячи підсумки стосовно питання про окислювальну модифікацію 

білків слід зазначити, що найвищі показники було зафіксовано у пацієнтів 

контрольної групи, а найнижчі в групі де відбулося поєднання фібринового 

згустка і церулоплазміну, що, на думку автора, являється наслідком сумації 

їх антирадикального ефекту.

В підрозділі 5.4 «Динаміка змін показників регенераторних процесів» 

приводяться дані про реактивне підвищення рівня ДНК в гомогенатах шкіри 

через 3 місяці на 75,1%, а на час спостереження в 12 місяців він значно 

зменшувався і становив лише 6,6%, відносно показника III групи. Це вказує 

на більш активний перебіг регенеративних процесів саме в цій групі.

Аналізуючи зміни СОД у гомогенатах шкіри в різні терміни 

післяопераційного періоду слід відмітити, що найвищі показники 

зафіксовано у пацієнтів контрольної групи, а найнижчі встановлено в тій 

групі осіб, яким під час оперативного втручання в раньовий канал було 

пошарово введено фібриновий згусток, а в післяопераційному періоді 

призначено церулоплазмін.

Якщо брати до уваги активність каталази, то вона практично не 

відрізнялася у всіх групах пацієнтів на всіх етапах спостереження, але 

прослідковувалася певна тенденція до зниження її активності по мірі 

віддалення часових термінів.

Що стосується вмісту біомелекул, які містять сульфгідрільні групи, то 

динаміка їх змін була менш вираженою ніж в ланці ферментативної системи 

антиоксидантного захисту і через 12 місяців вміст SH -  груп був майже 

однаковим у всіх групах.

Враховуючи той факт, що еластаза являється важливим показником 

деструктивного протеолізу тканин і маркером вираженості запальних змін на



це також звернута особлива увага. Зокрема, при порівнянні показника 

інтактної групи встановлено, що виразні зміни її активності відмічено в 
контрольній групі з тенденцією до поступового зниження у віддалені терміни 

спостереження. Слід зауважити, що найбільш відчутна позитивна динаміка 

прослідковувалася саме у пацієнтів до яких була застосована авторська 

методика інтра- і післяопераційного супроводу.

Підрозділ 5.5 «Динаміка змін показників запалення, мікробного 

обсіменіння та неспецифічного імунітету». Аналіз змін вмісту лізоциму в 

гомогенатах шкіри пацієнтів при застосуванні різних видів інтра- та 

післяопераційної профілактики патологічних рубців дозволив встановити 

найнижчі значення саме в контрольній групі, а найвищі виявлені в II групі 

спостереження.

Визначення активності уреази, як маркеру патогенності складових 

мікробіоту, засвідчило найвищі показники на всіх етапах спостереження у 

пацієнтів контрольної групи, у порівнянні зі значеннями її в інтактній групі. 

Це являється черговим свідчення прояву ефективності запровадженої 

дисертантом методики перед загальноприйнятими.

«Аналіз і узагальнення результатів». Наведені відомості розміщені 

послідовно, логічно, досить наочно та переконливо доводять переваги 

запропонованої авторської методики супроводу ран після проведення 

планових оперативних втручань в ділянці шиї з приводу бокових і 

серединних кіст.

Проведено детальний порівняльний аналіз відомостей, отриманих під 

час застосування двох різних методів впливу і їх складових компонентів на 

післяопераційну рану. При цьому, чітко прослідковується перевага 

запропонованого способу за всіма клінічними, параклінічними та 

лабораторними показниками. Висновки та практичні рекомендації в цілому 

лаконічні, аргументовані, відповідають змісту результатів досліджень. Всі 

основні матеріали роботи знайшли відображення в авторефераті, 13 наукових



публікаціях, із яких 8 у фахових виданнях і 4 у матеріалах з’їздів та 

конференцій. Підтвердженням наукового пріоритету є патент на корисну 

модель.

Зауваження

1. Не завадило б розширити заключне резюме по завершенню розділу «Огляд 

літератури».

2. Не мало необхідності деталізувати опис методик, які застосовувалися для 

проведення морфологічних досліджень, а дати їх короткий опис з 

посиланням на літературні джерела де вони наведені.

3. Опис послідовності отримання A-PRE мембран і згустку крові можна було 

б не повторювати в основному змісті роботи, адже дана методика вичерпно 

представлена в розділі 2 «Матеріали та методи дослідження».

4. Для наочності сприйняття матеріалу не завадило б представити виписки із 

історії тематичних хворих з ілюстративним супроводом у вигляді 

фотографій.

5. В розділах 3 і 4 для більш інформативного сприйняття матеріалу необхідно 

було б представити абсолютні величини в табличному варіанті, окрім того, 

що зазначено в тексті.

Запитання

1. Чому Ви вибрали саме церулоплазмін із тієї значної кількості препаратів, 

що входять в дану фармакологічну групу?

2. Який медикаментозний супровід хворих був на всіх етапах спостереження?

3. Які різновиди бокових кіст шиї превалювали за даними результатів 

морфологічних досліджень?



Висновок

Дисертаційна робота Криничко Леоніда Романовича «Вдосконалення 

інтра- та післяопераційної профілактики утворення патологічних рубців 

шкіри при хірургічному лікуванні кіст шиї ембріонального походження» що 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

являється самостійно завершеним науковим дослідженням в якому отримано 

важливі науково обґрунтовані та системно розглянуті результати, які в 

сукупності розв’язують важливу задачу хірургічної стоматології по 

підвищенню ефективності комплексного лікування ран після виконання 

планових оперативних втручань в ділянці шиї з приводу екстирпації 

кістозних утворень дизонтогенетичного походження шляхом використання 

інтра- та постопераційної профілактики утворення грубих рубців за рахунок 

фібринових мембран та целуроплазміну.

Робота виконана на належному методичному рівні, базується на 

узагальненні достатньої кількості клінічних спостережень з залученням 

інформативних методів дослідження, що дозволило автору сформувати 

достовірно аргументовані наукові положення, висновки і запропонувати 

конкретні практичні рекомендації.

Основні здобутки відображені в авторефераті, який в повній мірі 

відповідає змісту роботи, 13 наукових працях, 8 із яких в фахових журналах 

ліцензованих ВАК України і 4 у збірниках наукових праць. Отримано патент 

на корисну модель, що підтверджує пріоритетність новизни. Загальне 

оприлюднення на наукових зібраннях різного рівня, використання 

результатів дослідження в учбовому процесі на профільних кафедрах ВУЗів 

України, впровадження в клінічну практику вказують на вагомість і 

перспективність даної наукової роботи.

За своєю актуальністю, науковою новизною, теоретичним та 

практичним значенням дисертаційна робота Криничко Леоніда Романовича 

«Вдосконалення інтра- та післяопераційної профілактики утворення



патологічних рубців шкіри при хірургічному лікуванні кіст шиї 

ембріонального походження відповідає вимогам п.11 “Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України за № 

567 від 24.07.2013 року ( зі змінами, внесеними згідно Постанов Кабінету 

Міністрів України №656 від 19.08.2015 і № 1159 від 30.12.2015 р.), а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.
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